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1. szám. 1843.

£  ^

Pest, január 5kcn.

Nem igen volt tán kor , inelly érdekben miénkhez 
hasonló lett volna. Az átalakulás , nemesülés dicső kora 
ez. Tiétek a pálma szép magyar hölgyek, csak akarja
tok , Tiétek a’ dicsőség szebb jövőért küzdeni. Mert hi
szen nemzeti nyelv nélkül hová lesz az édes haza? ... mert 
hiszen ápolástok nélkül hová lesz az édes magyar nyelv ? 
... Ragadjátok meg hát szellemét a’kornak, ’s irányozzá
tok azt az Ígéret földére. Vérző tövisek közé volt feszítve 
olly soká ... olly soká az anyai nyelv,legyetek hát Megvál
tónk Magdolnáji, takarjátok azt fűszereitek és drága il
lataitok selymébe , hadd köszöntsön be végre a’ nemze
tiség hófehér angyala, ’s rezegjen el Karpátoktul Adriá
ig: Aleluja! Föltámadott!

Egy lapot adunk újévi kedveskedésül — kezetekbe 
— ama bársonypuha, hófehér kezekbe ; fris virág az 
bimbajának teljes gyönyörében. Ápoljátok azt tündéries 
íróasztalaitok örök zöld repkényei között, ’s ha kedves 
lesz a’ bimbó , engedjétek azt bájvirággá fakadozni gyö
nyörű szemeitek édes sugarában ’s honszerelmes lehel- 
letetök drága kéjlegében. *) Mit értelmiség , szellem , 
és áldozatkészség — központosítva egy divatlapba — csak 
adni b ir , az adva lesz. Ti meg részetekről olvassátok 
át azokat érdekelt figyelemmel, vegyétek át belőlük vé
retek és lényegetekbe a’ magyar nemzetiséget, az édes 
honszerelmet: ’s jutalmazva lesz az áldozat, kivíva a’ 
szent kereszthad. Úgy van úgy, Te drága hölgysereg! 
a’ Ti kezeitek közt van a’ hon jövője , kezeljétek azt 
mint illik szabad haza szabad hölgyeihez. Nekünk — ré
szünkről — több mint c s a k  e gy  édes sejtelemben sze
reti lelkűnkbe susogni Hunnia nemtője amaz égi szóza
tot , mit tőle koszorúsunk isteni lantja elkobozott, mi
dőn ekkép énekelt:

Az nera lehet hogy annyi szív  
Hiában onta vért,
’S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a’ honért.

V e z é r h a n g ^ ) .
Egy lényt leltünk az utczán remegve a’ hideg miatt. 

Pedig olly gyönyörű , olly tiszta szép vala , hogy az 
Istennek mennyege sugárzék le arczairól. Még nem olly 
rég hogy koldusleánynak ismerők és alakban póriasnak ; 
most már felnőtt a’ szép szűz , mozdulata, ruhája és hang
ja bájoló, urias; és ő mégis didereg, mert kün olly hi
deg van. —

De halljátok csak! valaki kopogtat aranyozott aj- 
taitok roppant szárnyain. O az; ah! nyissátok meg neki 
magasb hölgyek a’ szőnyeges salonok ajtait, bocsássá
tok — Isten szent nevére kérünk — bocsássátok be a’....
m a g y a r  n y e l v e t !

Sok panaszt hallottunk ellenetek, sok késért kifa
kadni felétek: mi nem panaszlunk , nem kesergünk. Lel
kesek , magasb keblűek , honszeretők vagytok Ti és 
voltatok mindig — miként a’ tá jt, mellyből faragva vagy
tok , nemesb a’ miénknél — de tehettek é róla, ha — 
kik az életet adák — anyáitok vétkesen elrablák tőletek 
a’ hazát, niellyért mégis olly epedve dobog nemes szíve
tek. Úgy van, úgy, honszeretők vagytok Ti dicsőbb iva
déka bűnös anyáknak , ’s — mert keservesen érzettétek, 
mit tesz lenni hontalannak — viszszaadátok az édes ha
zának szerelmetök zálogkincseit.

Sok panaszt hallottunk tőletek is irodalmunk sze
génységét szemünkre lobbantót. E’ panasz, habár keser
ves volt azt épen tőletek hallani, kiknek hószin kezeik 
vajmi ritkán forgatának nemzeti lapokat, e’ panasz mon
dom nem mindig volt igaztalan. De legyetek igazságo
sak ! Mit használ a’ szép kert és benne a’ szép virág, ha 
nincs nemesb lény, kinek keblére tűzhesse bokrétáit az 
ápoló kertész? . . . Mellyek utolsó évtizedben irodal
munk diís kertében kinyíltak virágink — kezet a’ szívre 
szép hölgyek — ad hatónak gondos választás után füzére
ket , minők bárinelly biborruhára illenének.

*S ha úgy volna is , szemére szoktátok e vetni a’ 
sziikölködőnek hogy ő szegény , ’s mert az , megvontá
tok e valaha tőle jótékony ápolástokat ? ’S midőn az , ki 
iidvességét tőletek várva főleg — tőletek kik gyöngyei 
vagytok a’ szép hazának — hideg-vetten esdik, és el
hagyatva egyik legkedvesb gyermekének bebocsáttatása- 
é r t— tulajdon édesanyáiul a’ fönséges h a z a :  ugyan 
mellyik fogja közületek első emelni a’ követ, és azt mon
dani : menj, menj , nem kellesz , mert szegény vagy !

*3 Az olly reménydus Í843. év uj korszakot teremtett a’ szépirodalmi
világban. Egy lappal koszönté e ’ hont; melly akár külső csínt, 
akár tartalmat tekintve bármelly európai, annyival inkább honi 
hölgy pipereasztalának méltó dísze lehet; mellynekjutotta’ sze
rencse — ’s ezt hinni vajmi jól esik — honi nyelvünk báj csen
gése iránt nagyobb körökben sympathiát keleszteni’s azt megho
nosítani, ’s ezen lap: a’ „HONDERŰ! üdvezeljük a’ finom ta
p in tja  szerkesztőt dicső pályáján, ’s hiszszük , mikép vetélytárs 
nélkül sem csügged ügyszeretete; mert olly férfit tisztelünk ben
n e , kinek sok oldalú ismeretsége kezeskedik: hogy állását nem 
készületlen foglalá el. ’S mostengedjemeg: hogy V e z é r h a n g 
j á t  annyi magasztos élvezetet ígérő vállalata iránti íigyelem- 
ébresztés, és fogalom-gerjesztésül mutatványképen Társalkodónk 
hasábjain közöljük. A’ S zerk .

Még jöni k e ll, még joni fog 
Egy jobb kor, melly után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

Ötletek a’népnevelés tárgyában.
Minden nemzet, kor ’s uralkodásforma törvényho- 

zóji átlátták azt, hogy a’ népesedés legnélkülözhetlenebb 
szükség. ’S ez okozó, mikép a’ szaporaság eszközölte- 
tése legfőbb gondjok vala. Nem szolok a zsidokrul. Szük
ségtelen emlitnem, milly gyalázatot vont maga után e 
népnél a’ nőtlen élet, vagy gyümölestelen házasság. Köz
vélemény iránti tisztelet köteleze a' zsidót gyermek- 
nemzésre , ’s gyalázat félelme kényszerítő , hogy enge
delmeskedjék a’ természet törvényének ; ’s valóban egy 
nemzet sem figyelt ollylelkiisméretesen a' „ n ö v e k e d 
j e t e k  é s s z a p o r  o d j a t o  kí4-ra mint az istennek e

*3 Kéj és lég.



hajdan választott népe. A’ szent könyv tanúja szaporasá- 
guk gyors haladtának ; ’s véghetlen bölcseségü törvé
nyeik e’ tekintetben legjelesbek. De hagyjuk a* zsidósá
got , törvényeik sokkal ismértebbek, mintsem azok em
lékét ujitni szükség volna. Lássuk, mi történt más nem
zeteknél. Nézzük a’ perzsákat. Strabo szerint e’ termé
keny föld királyai minden évben jutalmat tűztek azok 
számára, kik az álladalomnak sok gyermeket ajándékoz
tak. A' népesedés előmozdítása »olt e'nemzet törvényei
nek fő czélja. Vallásuk , erkölcsi tanjaik , gondolkozás- 
módjok mind ezen közös czélra irányzottak. S valóban a’ 
perzsa törvények alig választhatónak jobb eszközt ezen 
czél-elérésrc , mintáz erkölcs- ’s hittant és vallást. Azon
ban ha a’ perzsák e’ tekintetbeli törvényeik csodálatra 
méltók , nem voltak selejtesbek a' szabad állodalmak in
tézkedési sem. Görögországban mindazt, ki nőtlen ma
rad t, megbüntették. Törvényhozók családatyóknak ezer
féle jutalmat rendeltek , 's mind a’ két nem terméket
lensége büntetést vont maga után. Épen olly vétek volt 
a' görögöknél magát kivégezni, mint magtalanul meg
halni , ’s a' nőtlent és öngyilkost olly embereknek tartot
ták , kik jogaikkal viszszaéltek, megromlott polgárok
nak ’s álladalom ellenségeinek. Viszsza kelle hat tartoz
tatni az embereket ezen vétkektől, nemcsak, hanem 
erényre is buzdítani. Ez lelke mind azon görög törvény
nek, mik a’ nős és nőtlen életre vonatkoznak. A törté
net leginkább csak az athénieket és szpártaiakat említi kü
lönösen. Athénében sem szónokokat sem tábortiszteket nem 
alkalmaztak addig kormányra, inig gyermekeik nem voltak, 
Szpartában pedig csak azt mentették fel őrállástól, kinek 3 
gyermeke volt,és csak az volt mentes minden statustehertől, 
ki öt gyermeknek volt atyja.Sőt túlfeszített gondoskodásuk 
annyira terjedt, hogy nemcsak a’nőtlenséget, de a’ késő nő
sülést’s egyenetlen házasságot is büntették, mire nézve kü
lönös performáik voltak.Athénében törvények tilták a’ vég- 
intézkedést , azt rendelvén, hogy az atyai örökség a’ gyer
mekek közt egyiránt. osztassák fel; e’ törvények nem en
gedek, hogy egy 's ugyanazon személy több után örökö- 
södjék ; kétségkül azon szempontbul, hogy a’ birtok mi
nél arányosabban oszolván fel, a’ népesedés annál inkább 
előmozdittassék. Lykurg még tovább ment; ő keményen 
tiltá a’ lyányok kiházasittatását, azt irányozván, hogy 
minden gyermek egyenlőn öröködjék, ’s azok örökségé
ben, kik gyermekek nélkül haltak meg, ollyanok része
süljenek, kiknek sok gyermekök volt. Illyenek voltak a’ 
hajdani két hatalmas statusnak népnövelést tárgyazó tör
vényei; mikép intézkedtek a’ többiek, nem tudhatjuk, de 
ha a’ leuktrai hős, Pelopidas szemrehányását szeliditő 
feleletéből következtetnünk szabad: azok intézkedése, 
szokása, erkölcse is ama két fő szellemében nyilatkozhat
tak. Nem szólok Rómáról; tudnivaló, mennyire igyeke
zett ii hét halmu város alapitója a’ népesedés előmozdí
tásán ; világos, hogy a’ köztársaság első éveiben a’ ki
rályok, a tanács ’s nép mindenféle rendelkezést tőnek , 
hogy a’ polgárokat nősülésre bírhassák. Mellőzve ezúttal 
egyebeket, mellőzve az újabb kor ’sálladalmak e’ tekin- 
tetbeni rendelkezésit,vessünk egy futó pillanatot honunk ál- 
lapotjára. Nem tekintem a’dolgot törvényes szempontbul;

ugyanazért ellhallgatom annak fejtegetését: vájjon a* 
birtokok kevés kéz közé szorulása, következéskép a’ nagy 
birtokosak kis-, ’s a’ kis birtokosak ’s vagyontalanok 
roppant száma, a’ hitbizományi javak , testületek bir
toklása milly befolyással vannak a’népesedésre: egyedül 
csak nevelési szempontbul tekintem a’ dolgot, megérintve 
a’ nőtlenséget is , ezen hazánkban mindinkább terjedező 
roszat, melly koronként számosb követőre találván las
san őrlő féreg gyanánt rágódik a’ nemzetfa életerein; ’s 
midőn e’ tárgy iránti ötletiinet közleném, épen nem ve
szem, de nem is vehetem feddés alá azokat, kik helyze- 
tök ’s hivatásuk szerint maradnak nőtlenség vagy hajadon- 
ságban. De mielőtt részletes vizsgálatba ereszkedném: 
vessünk egy mellék pillanatot népesedésünk jelen állapot- 
já ra’s hasonlítsuk öszsze más tartományokéival. F é n y e s  
szorgalmas búvárunk a’ magyarbirodalom népességét Dal- 
mátországon kivül kerek számmal 13 millióra teszi, 
melly öszszegből csupán Magyarországot értve, Erdély 
nélkül, egy négyszög mérföldre e g y r e m á s r a  2285 
lélek jut: Belgiumban ellenben egy Q  mérföldön 7045 
lakos találja élelmét, Nagybrittanniában 4247, a’ po
rosz-rajnai tartományokban 6400, Morvaországban 42 77 
Csehországban 4,094 , az ausztriai olasz tartományok
ban 5205, sőt Csehországnak l e i t  mer  i c z i  kerüle
tében , az é j s z a k i hegyes részeken , egy négysz. 
mérföld 17 ezer! lélek talál tátik #). Szabadjon most 
három négy évtizeddel viszszapillantanunk hazánk népe
sedési állapotára. Schwartner , , Statistik des Königreichs 
Ungern4 czímü becses munkája első része 112d. lapján, 
Magyarország ’s a’ kát. végvidékek népességet 1805rül 
8 mill.727 ezerre teszi, Erdélyét pedig a’részekkel együtt, 
az ausztriai literatura évlapjai 804ki folyama 37d. szá
mában a’ tudós E d e r  apát által közlött kereszteltek, 
holtak’s nősültek táblázata után számítva 1802riil lmill458 
ezerre; tegyük azonban ezt kerekszámmal 11|2, amazt pe
dig 9 millióra ’s a’ három évi különbségre mit sem hajt
ván mondhatjuk : hogy 1805ben Magyar ’s Erdélyország 
népessége IOV2 millió volt. Melly öszszeget, ha a’ né
pesedés mostani öszszegével hasonlitandjuk egybe , da
czára ezen két időszak közti véres háborúk ,’s az 1806ki 
télen ’s tavaszon dühöngött hagymáz mind az 183Óban 
pusztított epemirigynek is ’stb. ’stb.a’ szaporaság 2 / 2 mil
lióra megy. —

Következvén tehát ezekből, hogy a’ népesedés , ha 
nem is aránylag honunk területe ’s termékenységével, 
a’ természet azon gazdag áldásival, mikkel széles jó 
kedvében szülő-földünket elárasztó, de mégis növekszik, 
nem osztakozhatom D. ur a’ Magyar Gazda in.é. 8Sd. száma 
1404. lapján nyilványitott azon hazaíiui fájdalmában, 
mellyel a’ napról naprai népetlenedés fölött kesereg ; mint 
mellesleg legyen mondva a’ dolgozó házak iránti nézeti- 
ben sem, mikről tán még lesz alkalmam egy pár barát
ságos szót váltani. De térjünk a’ dologra! Emlitéin fö- 
lebb , hogy itt növelési szempontbul tekintem a’ dolgot; 
’s ezen tétel fonalán, népesedésünk lassú haladása okát

■*) Lásd Tudománytár 1842, január. A’ magyar birodalom népes
sége 1840b. Fényes Elektől. Lap 16, 17.
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a) a’ t e s t i  n ö v e l é s  h i j á n y i b a n  vélem rejleni. 
Az okos növelés elve : egyenvonalban fejteni ’s tökélete- 
sitnia’ tehetségeket. Mi rendesen elvétjük a’ czélt, ’s a’ 
szelleminek adva elsőbbséget, idomtalan anyai kényez
tetés vagy káros hanyagság következtiben a’ testtel mit- 
sem gondolunk! örülünk, ha a’ gyermek 6 — 7 éves ko
rában németül’s francziául petyeg — mi ugyan jó ’s vét
kezik a’ szüle magzatja boldogsága ellen , ha módjában 
lévén, idegen nyelvekre nem taníttatja, mert teljes ere
jével fejledező magyar tudományosságunk mellett is ’s 
épen ezért a’ külföld nyelveit nem nélkülözhetjük , ’s az 
élet ezer meg ezer fordulatai közül, nem tudjuk mellyik 
vár a’ gyermekre, csakhogy ez a’ nemzetiség rovására ne 
történjék, példájára azon mélt. kisaszszonynak, ki a’ 
nevelőintézetből kiléptekor , a’ derék magyar szülei ház
nál nemzeti nyelven nem tuda beszélni. L.m.é. Társ. l.sz . 
Vidéki szemle , — de hogy az izmok erősödjenek , a’ 
rostok szilárduljanak, azt rendesen dajkára bízzuk, kik 
közül nem egy satnyitá már tőnké a’ jó anyagot, ’s 
gépelyileg szoktató a’ bűnre, mitől józan értelem borzad! 
De mit mondok ? igenis , gondolunk a’ testi tehetségek
ke l! gondos szorgalommal ójuk azokat, mint narancsot 
vagy czitromot éghajlatunk alatt fütött üvegházban , hogy 
olly gyöngéd legyen színök mint ezé ! Azonban szülei 
házból kikerüléskor sem vár jobb sors a’ gyermekre, 
sőt elég keserves példát tudunk, hogy az azt ép testtel 
elhagyott növendékek is nyomorun tértek viszsza; mi igen 
természetes. Iskoláinkban újra csak a’ szellemiekkel bí
belődnek , pedig é l t ü n k  ezen korában kellene a" sok 
scylla és charybdis ellen éber szorgalommal őrködő men
tő , midőn a’ gerjedezni kezdő indulatok , az ezer alak
ban szédítő csábok , a’ veszély különféle és sikamlós utain 
sok szüle- ’s hon-reményt tettek már semmivé. Tekint
sünk végig bármclly nagy városi (mert itt vannak ren
desen főiskolák) ifjúság során, halálsápadt arcz, alig ~ 
forgó szemek, erőhagyottság, ártatlan örömek megveté
se , ellenben — — igazolják a’ mondottakat; ’s közülök 
igen sokan—tisztelet a’ kivételnek—iskolai pályájok vé
geztekor életük ösvényét is megfutok! Mit várhat aztán 
illyenektől a’ hon , miután csalhatlan igazságkint áll, 
hogy a’ test satnyulása a’ lélek munkásságát, erejét ’s 
tehetőségét is maga után vonja. ,,Hányán vannak — igy 
szólm.é.Társ. 22 .száma 86. lapján a’ Vidéki szemle lel
kes Írója — ki lelke minden érzetével csügg e* hazán s 
ennek jóllétin — kik erény ’s férfias erő jellemzetté elő
deik képe előtt kisajtolt sovány törpék gyanánt elpirulva 
állnak, önmagukat nem ismerő , semmit nyomó árnyak ; 
kik sem uraságra—mert egyetlen szenvedélyükön sem 
uralkodhatnak, sem vitézségre—mert csipejök oda van s 
kardjokat nyakban kellene hordaniok—sem közteher
viselésre, — mert a’ testiség járma nyakukat felmarta —, 
szóval, mire sem alkalmasok; kik majd későn fognak 
viszszasohajtani: bár midőn test után ragaszkodtak , or
ruk korán betörvén észrejöttek volna; mert a’ mulé- 
kony gyönyörnek már is meredezni, ’s minden lépten sa
jogni kezdenek kintövisei, mint nyildarab a’ szarvas lá
bában.44 Úgy hiszen, nem cselekszem czéKránytalanul,, 
ha népesedésünk csigamódu haladása okát b) az é l et -

n e m - v á l a s z t á s i  i r á n y  é l t é  v e s z t é s é b e n  ke
resem. Hány nemes ember van, a’ világultság sziirkü- 
lése daczára is , ki becsületes foltnak alig elég földrészé
vel öröklé az előítéletet, inkább nyulfiakat lődözni any- 
jok hasában, mint kenyérkeresés után látni; ki nagyapja 
léczen lógó restaurationalis mentéje — mellynek prémje 
már molynak sem adhat szállást — elleni vétségnek tar
taná , hogy liját mesterségre adja , mellyik szüle , a’ tisz- 
tesebb rendűek közül tenne szülei érzésén olly erőszakot 
hogy gyermekét erőmüves, építész , kereskedőnek , sza
bó , kovácsnak ’stb. taníttassa; mert hisz mit mondana 
a’ koma-szomszédaszszony, falu, város , vagy mint mon
dani : szokták a’ világ. Pedig bizonynyal sokkal jobb dol
ga ’s több módja van egy szorgalmas , becsületes mes
terembernek, — ha általa egy némellyik kényuracskát a’ 
negyedik földrész megismeri is , melly szerencse ugyan , 
tán szelídülő korunk intésére nem sok hajdú és deres 
manipulanst ér hogy honának használjon; mint azon zug
prókátoroknak , kik a’külvárosok füstfogta mestergeren
dás csapszékeiben egy falat-kenyér ’s italborért békés 
jobbágyokat lázitnak földesurak ellen , vagy mint azon 
lelkésznek , ki ha kukoriczakenyeret akar enni , maga 
turkálja közanyánkat, a’ földet, ’s azon jegyzőnek, ki 
tanít , énekel és harangoz ’s még hármas tiszte daczára 
is koplal ’stb. ’stb. Milly sok haszontalan terhet rak a’ 
statusra, ’s mennyi haszonvehető kéztől fosztja meg az 
álladóimat , következőleg milly ’s mennyi tettleges ’s 
nemleges kárt eredvényez ezen kárhozatos vakság, nem 
magyarázhatni ki eléggé , csak népesedés tekintetéből is ! 
Helyesen jegyzi meg a’Magyar Gazda érdemes szerkesz
tője a’ m.é. SSd. szám 1406. lapján *) alatt : ,,Itt egy egész 
nemzeti előítélettel kell megküzdeni, melly indusi kasz- 
tafogalmon épülve, mindent leuéz , mihez az ifjúnak nem 
t i z e n k é t  d i á k  i s k o l á n  kell keresztül jutnia.44 
Fölösleg itt emlitnem, hogy a’ fölebbi két ok , mennyi
re gátolja a’ nősülést vagy teszi sikertelenné annak pol
gári czélját, melly gonosz divat az álladalom, emberi
ség ’s erkölcsiség nem kis kárával hova tovább harapó- 
zik. „Bizony — jól jegyzi meg az Athenaeum m. évi 76d. 
számában Iletényi, »’koszorús tudós — nincs ennél na
gyobb dögmiri'gye az állodalmaknak’s legbizonyosb fok
mérője az alkotvány ’s álladalom roszaságának az , ha 
abban a’nőtlenség elve helyet talál.4* Varga.

M á s o l a t o k .
K o r e s z m é k .

A’ napirenden levő kérdések zűrzavara közt, miket 
az újabb kor nagy terjedelmű közlönyei szóba hoznak , 
az értelmes fülében végre mégis mindig és minden sze
mély , vagy pártérdek sophismáskodásai? daczára, egy 
kérdés zeng alaphangul. Ugyanaz , mit több mint tizen- 
nyolcz század előtt a’ legmagasb felsőség tőn , midőnazon 
kor tudós rabulái (kik magasan vélték magokat a’ tömeg 
fölött, mellynek szellemi birtokát elpazarlák ’s merész 
játékok számlapénzéül örült keringésbe hoztak) a’ nép 
egy emberét végítéletül azaz saját ítéletük helyeslése vé
dett a ’ világbiró elibe vittek. E’ kérdés vala: m i az
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i g a z s á g ?  ’s eligazítása volt azon embereknek, kik 
annyit kérdezősködtek ’s kiknek a’ kormányzó hátat for
dított. — De a’ nép embere sem fejté meg a’ kérdést tu- 
dományilag. A’ gyermek egykor az Írástudókkal beszélt. 
A’ férfi a’ reménytelen szóvitától a’ nép gyakorlati életé
hez fordult, mit nem politikai aggodalmaira és szüksé
geire emlékeztete, de tanácsolva , orvosolva , engesz
telve , vigasztalva segélyt ’s kiknek oktatás kellett, első 
élet-és igazságszabályul mondá tanairól: „gyümölcseiről 
ismerenditek meg.“ O az újkor férfia volt, mert mond- 
hatá: „nem azért jövék, hogy a’ régi törvényeket fel
bontsam , megmutassam, hogy hamisak voltak: de be
tölteni ezeket ’s megmutatni, mi bennük igaz.“ — ’S a’ pár
tok vitáiba ereszkedés helyett bátran tehetni föl most a’ 
népnek a’ kérdést: mi az i g a z s á g ?  Válasza az is
tenember életszabályában van : „gyümölcseiről ismerjé
tek meg.“ —

Az öregülő társaságokban is mindig uj ivadék kö
vetkezik a’ régibbre. — Az emberben, m igifju, a’ lel— 
kesület képessége mellett megvan a’ nevetséges felfogá
sáé ’s élvéé is. Feláldozni magát ’s ugyanazon áldoza
tot kivánni másoktul vagy kigunyolni azt: a’ könyörte
len ifjúkor tette. Az aggkor számit ’s jobbilag panasz
kodik. —

Az élet az egyetlen jó azon idomokban , miket föl
tételez , azon mozgalomban, mit okoz , ’s az élet egyik 
első föltéte az , hogy meg tud óvakodni.

Hogy a’ világ képét adhassa, a’ föstésznek magas 
álláspontot kell keresni, hogy körültekinthessen.

A’ világ-történetek festője és rajzolója csak e’ né
zetekkel fegyverezheti föl szemeit: ha a’ politika a’ köz
jóra figyel, a’ bölcsek szavát hallja , követi, vagy föl 
sem veszi é? vájjon a’ napba beél é vagy az utóvilágra is , 
áltáljában a' hisztériára, jövendő birószék isten-helyette
sére gondol é ? hasznos é vagy akadályos isten nagy mü
vének, az emberiségnek?

Felforgatások, had- és béketerhek fölött elvesztő 
fejét az időkor, hírlapok , napiujságok- és röpiratok- 
ban elolvasta magát, hogy fák miatt nem látja többé az 
erdőt. De erős a‘ h it , hogy a’ politikában nem igazán 
megy a’ dolog. Csak igazság teheti szabaddá a’ lelkeket, 
csak a’ hisztéria bírja a’ köt- és oldkulcsokat.

Egyiknek a’ politika most színhely , min a’ sorsda
rabok egész a' bohózatig kandi-szekrénytarkaságban vo
nulnak á t, másiknak tömkeleg , mellyben eltéved. Egyik
nek sem szabad lenni. Emberérdem és népboldogság szín
padi fogásokkal és csattanás-sükerrel elő nem adható ’s 
a’ világrend nem egész világi hálósapka, hol egy tetszés- 
szerű 24d. fehruariusban egy congressus kése vakonta 
szeldel föl mindent.

Itt az idő , hogy napvilágra hozassák a' mi titokban 
rejtőzött. Tudni kell végre a világnak , mi ő. Vége az 
időnek, midőn kísértetekkel ijesztgetik ágyba a’ gyer

meket. A’ hisztéria világítása nélkül zagyva zűr marad a’ 
politika. De világnál kell megnézni ’s vizsgálni, kiáll
ja é a’ próbát.

Joggal hiszik az oppositiót a’ képviseleti-rendszer 
szellemének. De hogy föladatát teljesítse , felvilágosodott 
’s független férfiakból kell állnia , semmi határzott rang
hoz, de a’ nemzethez közvetlenül tartozókbul ,’s az általa 
védett érdekek nagyságával általányos részvétet kell tud
nia részére élénken tartani.

Életben dicsérni, halálban ócsárlani, hízelgők szo
kása ; ezek távol maradhatnak a’ hisztériától. Minden élet- 
történetnek igazság szerint életben kellene íratnia ; de az 
igazságnak gyóntatni kell, ’s nem híni komornaul a’ 
költészetet.

Fölötte szükséges és jótékony az , ha nagy urak, 
hatalmasok megválásuk előtt nyomatva olvassák életö- 
ket. Akkor becsületes tükrök van, melly nem hazudik, 
uj évi kívánatul. Ok szokásként, csak azon hírlapo
kat olvassák, miket magok tartanak olló alatt, ’s hol 
nevök mindig nagy betűkkel nyomatva jelen meg. A’ 
keletieknél senki sem jöhet üres kézzel; korunk na- 
gyonis sokká utasittaték el üres szavakkal. Mit fog 
gondolni az utóvilág mind e’ betürongyokkal ? . .  .. A’ 
magyar őszinteség régi példaszó, az az: igazmondás (?) 
— Ki az igazságot tudja, ki kell mondania. *) Mert 
ki tanúbizonyságot tenni nem akar , hamis tanú, hallga
tása által is. Ki az igazsággal! A’ valódi esetek elsu- 
solása által a’ legnagyobb vétkek gyámolittatvák ’s a’ va
lódi nagyság sírba harangoztatik.

Hamis biographia : kifejérittetett sír. Elő személyek 
bálványimádása: sodornia. —

Mi az egyik nem szégyel lenni, azt le is írhatja 
mindenki.

A’ nagy férfiú élete a’ kortársak sajóta. Ok eskütt- 
széket tarthatnak fölötte. K. G.

T á r c z a.
(Ó i n d u s  vá r o s . )  Yera-Pazban , ha a’ benszü- 

lötteknek hihetni , ’s mint hírlapok beszélik, van egy 
ó indus város, mellyhez még egy fejér sem férhetett. 
A’ hegyek közé rejtve építették ezt, ’s magok az indu
sok is , kik a’ tájon laknak, csak távúiról nézik ’s füg
getlenségét tiszteletben tartják. Ezen város szomszédjai
val közlekedése csak vásárlásra szorítkozik, mit titok
teljes és hallgatag követ visz véghez. Lakosai e’ szerint 
tökéletesen elszigetelve, megtartották ősi szokásaikat, 
ruházatjokat ’s istentiszteletöket. Egy ősi város ez, melly 
azok romjai közt egyedül maradt fen, miket az uj világ 
hódításai szétdultak.

* )  N. B. ha lehet.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t n  er-K á r o ly i uri-utcza 453.
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Ho n o r  á t t ö r ö k .
Sz. István király, ki a' keresztyén hitvallást be

hozta, sok idegent, különösen olaszokat hozott az ország
ba , mit Gustermann ekképen ir le : ,,Die Schritte zur 
Kultiwirung der Nation, und die getroffenen Staatsein
richtungen reizten viele Ausländer an, den Einladungen 
des Königs zu folgen, und nach Ungern einzuwandern: 
und durch die Vortreffiichkeit des Bodens , und durch 
die Freigiebigkeit des Königs angelockt sich dort einzu
siedeln. Den König nahm sie gütig auf, befahl auch sei
nen Unterthanen gegen diese Fremdlinge sich gastfreund
lich zu’betragen, Ausbildung der Verfassung des König
reichs Ungarn I. Band §.24. Wien 1811. A’ magyarok
nak most irt türelme, sőt vendégszeretete az irt időtiil 
fogva jelen napig olly állhatatos marada , hogy még most 
is naponkint több idegen nemzetbeli telepszik le hazánk
ban , itt olly szerencséjüket találva, mit hónukban In
jában keresnek vala. És ha a’ beköltöztek olly hálada- 
tosak lesznek a’ magyar nemzethez a’ jó földért és nekik 
engedett más javakért, mint minő nagylelkülege'nemzet 
fogadta mindaddig őket: úgy boldogak mi , és ők, nyu
galomban élhetünk egymást segitve, gyámolitva : de mi
dőn ezen kegyenczek vérszemet kapva , kenyér helyett 
mindjárt kővel kezdőnek dobálni , csodálhatni é az Iső 
András király alatt, ’s más alkalmakkal előfordult bor
zasztó jeleneteket ? ha ők sem nyelvünket, sem szoká- 
sinkat, sem törvényinket tisztelve és elfogadva ’s talán 
felsőbbséget is követelve a’ nemzetet megvetni, mint mű
veltebbek lenézni merészkedtek és merészkednek , ki oka 
azon gyűlöletnek, melly köztünk és köztük uralkodott, 
’s kártékonykodott ? — pedig hogy a’ magyarhon haj
dani lakosi és szomszédi műv eltebbek nem voltak az őket 
meghódított magyaroknál, azt a’ történetírás nyíltan ta
nítja. Miliőt apát az akkori időket így festi : Élémens d’ 
histoire générale. Tom. V. Epoque I. chap. IV. Nro II. 
Sans doute la réligion chrétienne auroit changer les bar- 
bares en d’ autres homines, si eile n’ eut été bientot in- 
fecté de superstitions également absurdes, etpernicieu- 
ses. Sa morale bienfaisante divine se trouve commeen- 
veloppée d’ une rouille grossiére qui la faiso.it disparoi-
t r e ................ En changeant du culte ces peuples n’ en
furent que plus soumis au sacerdoce. Malheureusement 
le clergé n’ avoitalors ni assez de vertu pour non pas abu
ser de son pouvoir....................On croyoit en quelque
s o r té ....................que 1’ avarice étoitle premier atribut
de Dieu, que le saint faisoient un commerce de leur cre
dit , et de leur protection. De la le bon mot de Clovis, 
que saint Martin ne servoit pas mai ses amis , mais qui 
il se faisoit payer trop eher de ses peines. És Tom. VI. 
Époque IV. chap. XII: Les moeurs en géneral sont tou- 
jours les mémes, une stupide grossiére , une valeur bru
tale , une galanterie romanesque , une credulité stupide 
des duels ou des folies , point de gout, ni d’ agréinent 
dans le commerce , point de police , ni de sureté ; des

idées fausses de tout, et par conséquent nul principe de 
bonheur. II senible que des instincts des sauvages vaut 
mieux que cet état de société sans regle et sans repos. 
Le chrétiens on doit 1 avouer étoient des barbares en 
comparaison de cet musulman (Saladin) qui ils esperoient 
de fouler au pieds. Az irt festés * azonban csak nyugoti 
Európát érdekli jobban , mert hogy a’ görögök még egé
szen ennyire nem sülyedének, a’ történetek bizonyítják. 
Altaljában kelet es különösen a mahomedánok hogy azon 
időkben sokkal miveltebbek , jobb erkölcsüek , tanultab- 
bak , szelidebbek, polgárisultabbak voltak az európaiak
nál, a' keresztes háborúk eseményi tanúsítják. Azsiábul 
hozták Európába a’ keresztesek a’ földnek jobb mivelés- 
nvódját, a’ váltó gazdaságot, sok mesterséget, keres
kedést sa’ jobb házi élet sok örömeinek élvezését; sőt 
a“ mi tudomány volt Európában, annak is az Ázsiából,, 
Afrikából került saracenek ’s arábok voltak birtokában. 
Csak ezek mivelték a’ physikát, chemiát, astronomiát, 
arithmeticát, algebrát, hisztériát és philosophiát. De 
ezen miveltebb Saraczenek jobbára csak Spanyolország
ban uralkodván, hazánktól meszsze estek:*’s igy nem 
nagy nyereség lehete hazánkat szomszéd nyugoti népek
kel gyarmatosítani, kiktől mi valóban kevés jót tanul- 
hatánk. Sőt ha e’ nemzet Atalközben a’ görögök és per
zsák ’s igy a’ nyugoti Európánál miveltebb nemzetek szom
szédságában közei három einberkorig lakott, földmive- 
léssel ’s marhatenyésztéssel táplálkozva, ’s igy n é m i  
mesterségekben is gyakoroltatva (mivel a’ földmivelés 
ezek nélkül fen nem állhat) ha mivelődésük nagyobb nem 
volt is, mint minővel az elfoglalt népek és azok szom
szédjai bírtak, de annyival ellátva bizonyosan voltak. Ki
vált ha meggondoljuk hogy a’ 8 , 9 ’s lOdik században 
a’ keresztyén császárok és királyok közül többen talál
tattak, kik írn i; a’ fejedelmek ’s vezérek közül, kik ol
vasni nem tudtak : midőn több pápa a’ tudományokat nem 
szívelte ’s több pap azokat veszélyeseknek tartotta aka
dályozta. Bizony illy körülmények közt cultivirte Eu
rópáról Gustermannként csacsogni, nagy tudatlanság vagy 
gonosz szándék. Sőt hogy a’ foglaló magyarok olly bar- 
barusok nem voltak , mint nyugoti Európának némelly 
népei: kezeskedik azon szabadság , mellyben mind Atal
közben családi főnökeik mind Magyarországban vezéreik 
alatt éltek: kik katonai kény ’s fenyíték alatt csak há
borúban ’sa’ táborban éltek, házi körökben szabadok. 
A’ minthogy valami csuda polgárisodást ide költöztükkor 
bámulni szerencséjük nem volt. Az idegen gyarmatosítás 
érdeme tehát jobbadán a keresztyén hit hamarébb be
hozására szorítható , kivált ha áll azon fenirt észrevétel : 
,,Que des instincts des sauvages vaut mieux que ces état 
de société sans regle et sans repos.“ De hogy a’ keresz
tyén hit könnyebben meghonosulhasson, mintegy szüksé
ges vala mindjárt kezdetben elhitetni a’ magyarokkal , 
hogy az idegenek befogadása az ország hasznára nézve 
valami nagy és megbecsülhetlen aquisitio : vagy a’ mint
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Gustermann írja : ..Die Nation durch den Umgang mit 
den Ankömmlingeu nach , und nach der kultiwirten (igy) 
Europa näher gebracht.44 Miképen lehessen az akkori , 
kivált nyugoti Európát „kultiwirte Európának mondani, 
azt alig foghatni meg: hisz azon időben Európa csak egy 
jóravaló kardot sem volt képes gyártani’s jobb fegyve
reit mindig Ázsiából különösen Damascusból hozatta. Og- 
mand pedig Tuhutum kéme azt mondja , hogy az oláh 
Gelu hadinépe más fegyvert nyílnál nem is ösmert, hihe
tő , mivel kardot kalapálni nem tudtak , pénz szűke miatt 
pedig Ázsiából hozatni képesek nem voltak. Illy állapot
ban Európát ,kultiwirte Európának4 nevezni csak Guster- 
mann teheti, ki egyébiránt ehez hasonlókat nagy ineny- 
nyiségben tud mondani, csakhogy a' magyar nemzetet 
alacsonyithassa ’s különösen a’ német nemzetet magasz
talhassa. De menjünk a' történt dolgokra, ezekből is 
fogjuk látni , hogy az idegenek befogadásával kezdetben 
nem sokat nyerhetett e’ nemzet, melly vezérei alatt 
egész Európát zaklatta’s már Iső András idejében a’ né
met császárnak igen kevés hiján adót űzetett, sőt későb
ben még kevesebben múlt, hogy császári provinciává ne 
váljék, és a’ nemzet élni meg ne szűnjék. Elég az azon
ban , hogy az idegenek túlbecsülése mai napig sem fo
gyott ki a’ nemzetből: a’ gondolkozni nem szeretők ’s 
túlzók máig j.s minden jó t , szépet *s nagyot csak idege
nektől várnak , csak idegen elvekben, intézvényekben 
keresik a’ dicső Eldoradot a’ nélkül, hogy tulajdon in- 
telligentiájokbul köriilményekhöz képest fejtenék ki a’ 
nemzet önállását. Innen következik a’ túlzott agitatiók 
szerencsétlen dühe ’s az idegeneknek szertelen dicsőit- 
getése. —

Hogy nyugoti Európa miveltebb nem, vagy nem sok
kal lehete a’ foglaló magyaroknál, csak onnan is kivehe
tő , mivel az Európát elborított vándor népek, kik részint 
éjszaki Ázsiából költöztek a’ miveltebb földrészekhez , 
mindig nagyobb távolságból jöttek mint a’ magyarok, kik 
a’ törököket kivéve délibb tartományok szülöttei voltak 
mint a’ gothok, vandalok és alánok’stb. Igaz, hogy a’pol
gárisait római birodalomban települtek le ’s onnan köl
csönözve művelődést sokat idomulhattak; némi tekintet
ben polgárisulhattak a’ rómaiaktól, de több tekintetben , 
ezek társasága a’ nyers erőnek és tiszta természeti ész
nek ártalmára is volt, ’s mit használt legyen a’ hóditó 
népeknek a’ római miveltség, Miliőt apát fenidézett czik- 
kéből látható. A’ legfelsőbb erkölcsi romlottságban , bu
ta zsarnoki kény kormányozta a* rómaiakat, egészen el
lentétben a’ szabadságot szerető jó erkölcsű góthokkal. 
’S igy hogy ezen keverékből dicső polgári eredvény nem 
keletkezhetett, mindenki átláthatja. Ez okbula’góth né
pek a' rómaiaknak semmiképen engedni nem akarván , 
ezek pedig a* nyers modorhoz ’s jó erkölcsökhez mago
kat szabni sehogy sem hajolván, több száz évig fogyasz- 
ták egymást, mindaddig, inig teljességgel minden góth 
és minden római elem egészen fel lön emésztve. Ezen tu
sában megszűnt a’ római szép nyelv, de megszűnt a’ góth 
nyelv is , ’s lett a’ mai olasz ; megszűntek a’ római tör
vények, de meg a’ góth józan ’s egyszerű törvények is 
’s lett a’ kiváltságos feudális uralkodás , sőt fölemészték

a’ hit-vallások is egymást, melly tusában a’ keresztyén 
vallás egyszerűségét ’s tisztaságát, a’ római pogány val
lás pedig poezisét veszté, ’s lett a’ Miliőt apát által fen
tebb előadott babonás isteni tisztelet. így emészték fel 
egymást a’ gallus, római és góth elemek Francziaország- 
ban , ’s lett a’ mai franczia nyelv , törvény és szokás ; 
Spanyolországban pedig a’ régi spanyol, római, góth és 
mór (maurus) elemekből lett a’ mai spanyol. Holott mi 
legcsodálatosabb, az alakulás korában a’ góth elemek
nek egyik sem kívánt engedni’s ellene mindegyik addig 
vitt, inig azt magokkal együtt semmivé tették ; jelenleg 
mégis dicsőségüknek tartják a’ főbb családok magokat 
góth ősektől származtatni. így járnánk mi is, ha a’ tót*) 
elemek fölemészthetnének bennünket; kik későbben hi
hető magokat magyar eldődöktül származtatni töreked
nének (bár jelenleg az idomtalan reminiscentiák pánszláv 
elemben kívánják őket örökíteni) mivel a’ pánszláv elem
nek múltja nem lévén , a’ hirnév vágyait kielégíteni nem 
képes, hacsak Decebalust, Gelut, Zventibaldot és Zva- 
toplukot hősei közé nem számítja , mit egyébiránt elég
gé tilt a’ dicsvágy. Igaz hogy makacs a’ pánszláv elem ; 
szinte mint a’ római volt Olaszországban , és hatalmas 
gyámolát most már a’ gönczölök alatt véli találni; ma
kacs az oláh elem Erdélyben ’s a’ dolgot oda vivé , hogy 
jelenleg legközönségesebb lenne nyelve’s tán alig volna 
egyed, ki ezt nem beszélné; mellyből könnyű látni, hogy 
ha a’ gátok megnyittatnak , ezen elem minden más elemet 
Erdélyben bizonyosan felfog emészteni, mint a’ hajdan itt 
is létezett tót elemeket már végképen föl is emésztő ; most 
a’ német, vagy szász elemeken rágódik, ezt is egy pár 
század alatt végképen fölemésztendő ; de a’ magyar test
vér nép annyiszor tanúsított értelmi súlya biztosan hagy
ja reményleni; hogy gátot addig nem ny it, inig a’ ro
hamot levezető csatornák nem készek: úrbéri telkeit ad
ni és venni, annál kevesbbé a’ terheket előbb megváltatni 
nem engedi, inig a’ nemzet egysége a’ divergentiák el
len biztosíttatva nincs; inig az oláh irás- olvasás - tudás , 
’s legalább egy magyar ábécés könyvnek értése által ma
gát a’ nemzet iránt nem érdemesitendi. Es ezt az oláh 
jobbágytól az engedendő szabaditékoknál fogvajogszerii- 
leg követelhetni is ; ’s bár a’ szászoktul ’s egyebektől is 
szorosan követeltetnék!

Ha úgy haladunk továbbra is mint most, az idegen 
elemek nemzetiségünket felemészteni nem fogják, a’ tót 
’s oláh nem, mivel már több mint 9 száz éve hogy együtt 
vagyunk sértetlenül, a’ diák nem , mert holt nyelv ’s ez
zel már 800 éve hogy szoros barátságban élünk ; a’ né
met nem, mivel ez kevés, és már több mint 300 éve, 
rajtunk erőt nem vehete: de egy balfogás a’ törvényho
zásban könnyen semmiségbe dönthet annál inkább , mi
vel a’ magyar elemek sem elég erősek még azon tömér
dek elemet, mellyek itt elszóratvák, fölemészteni; de 
mégis mind ezen nemzeti divergentiát az egy magyar elem 
tartotta ’s tartja együtt ’s formálja egy testté. E’ nélkül 
bizonyosan 3 vagy 4-felé is szakadna ezen szép ország,

* )  Ide tartoznak a’ tótokon kívül a’ honátok, ráczok, illírek, van
dalok , oroszok ’s más apróbb tót népek.
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talán egymást tűzzel vassal iildözendők, ’s kiirtani törek- 
vendők mint hajdana’ góth,római, gallus és spanyol ele
mek , élet ’s halálra küzdének egymás ellen, a’ népek 
rettentő nyomorgatásával. Szeretik azonban a’ panszlá- 
vok hinni, hogy szavainknak nagyobb részét,itt Magyar- 
országban tőlük vettük: de ez nem áll ’s benne csak 
annyi % a 1 ó s á g van: hogy mi mind i t t , mind Ázsiában 
szomszédai valánk a tót törzsököknek ; ’s igy vettünk hi
hetőleg Ázsiában tőlük s más szomszédnépektül szava
kat és vettek ők is tőlünk pedig hihetőleg többet mint 
mi. Mert a’ mivelődésnek bölcsőjeközép Ázsia: ehezmi 
mindig közelebb valánk mint a’ tótnépek. De hahinni nem 
akarják , hogy mi itt tőlük igen keveset vettünk; sé
táljanak Erdélybe ’s hasonlítsák öszsze a’ székely nyel
vet a’ magyar nyelvvel; kik pedig a* magyarok beköl
tözésétől fogva tót népségek szomszédságában nem vol
tak, úgy fogják találni, hogy nem olly sok tót eredetű 
szavaink vannak mint ők gondolják ; ellenben hogy a’ha
zai tót nyelvben több a’magyar szó , azt a’ moszka nyelv - 
veli öszszehasonlitásból kivehetik. De hazánkban életha
lálra nem is küzdöttek a’ különféle elemek , a’ magyar so
ha sem üldözött semmi népet nyelvéért és szokásért. Sőt 
voltak fejedelmi, kik azt hivék : Regnum unius lingvae 
est valde debile. így tehát ha a’ béke , csöndes élet’s pol
gári boldogság kedvez mind tótnak, mind oláhnak, mind 
németnek, jóra törekvésből kell a’ magyar elemek hatá
sát elősegélleniök. Látja ezt világosan kormányunk böl- 
csesége , ez okbul örömest nyújt segédkezeket az üdvös 
czél elérésére. Es ha a’ magyar elem lelke az öszszes nem
zetnek ; ha csak ez tartja együtt az egészet: mikor az 
idegen elemek ennek kifejlését hátráltatják, ön boldog
ságukon tipródnak ; mert ezzel akadályoznak minden bol
dogító haladást; mivel a’ magyar elem nem mondja azt 
hogy veletek ha akarjátok, ’s nélkületek ha kell; mert 
ez csak tó t, oláh ’s egyéb honi elem magához rokonitá- 
sával kiván haladni; mert ezek közel 1000 évtől fogva, 
minden jóban, roszban, örömben és keserűségben baj
társai. Fel hát vitéz bajtársink tótok és oláhok! s ha ed
dig hatalmas anyagi segédeket nyújtottatok a'magyarnak, 
ne késsetek szellemi erővel, is járulni a’ közös édes haza 
boldogitására ; hisz ti már jogszerüleg egész Európa sze
mei előtt magyarok vagytok, nincs más hazátok mint a 
szép magyarföld és szép magyar tartományok, mellyeknek 
birhatásában büszkék lehettek.IVem vagytok ti többé honta
lan népek, hanem magyarok. Mi czélra vezeta szeren
csétlen divergentia , kivált mikor látható , hogy a’ több 
ágra szakadt pánszláv elemek egyesithetők soha sem le- 
endnek? ha csak mindnyájan moszkákká, mint a’ sze
gény Lengyelhon, mostoha kezek alatt alakulni hajlandók 
nem lesztek ?

Hogy a’ magyar nemzet a’ csak némi csekély jeles
séggel ’s tudománnyal bírt idegen egyedeket befogadni, 
”s őket jutalmazni mindig szíveskedett, eléggé tanúsítja 
az : hogy nemcsak honfiusitani kész volt a’ hazára némi
leg érdemest; sőt az idegenek nemesi .családba házaso- 
dását sem gátolta törvénynyel, sőt anyai jogon jószágot 
biró egyedeket sem terhelt személyes adóval; vagyis a 
jelesbeket a’ nemzet legszebb szabaditékival jutalmazni

szíveskedett. Különösen a’ tanultakat, ha azok tudomá
nya a 6 diák iskolán túl nem mentis, honoratioroknak 
megismerve , nemesi szabadsággal élni engedte ’s engedi. 
Sőt ezeket védszárnyai alá fogadva, több szabadsággal 
ajándékozza meg, mint mivel maga a’ nemesség él : ha 
ugyan a nemesi fölkelés terheire szorítani őket épen so
ha sem kívánta , megelégedvén némi szabad akaratjok 
szerint a’ haza szükségbe ajánlott adakozásikkal. ’S igy 
a’ mezei gazdasági ’s más nagyszámú tisztviselők, orvo
sak , ügyvédek , sebészek , mérnökök, papok ’s ezek
nek gyermekei és szolgái nemcsak személyökre, de csa
ládjaikra nézve is, kik adózás ’s rendes katonaállitás ter
he alól kivéve vannak , tökéletes nemesi szabadságot él
veznek hazánkban, ’s mégis ezen nagy jókért aligha van
nak a’ magyar nemességnek nagyobb ellenségei és gu- 
nyolóji mint sokan épen a’ honoratiorok közül. Az illye- 
nek béke idején irigy szemmel nézik a’ nemesség jogait, 
háború alatt pedig a’ katonáskodás terheitől azon szin 
alatt kívánnak felmentetni , mivel ők személyükre nézve 
nem nemesek ’s igy szépen illannak ki a’ hátulsó kapun. 
A'honoratiorok a’közép nemeséggel egyforma tudományos 
kiképeztetésü ‘s müveltségüek; ’s igy van köztük igen szá
mos jól kitanult ’s használható egyed, kik hivatalokra 
alkalmasok, ügyesek és szorgalmasok: de házinövelte- 
tése nagyobb részöknek a’ nemességétől egészen külön
böző lévén, jellemük is sokban eltávozó ezekétől. A’ tudő- 
mányt nemzetünk mindenkor különös becsben tartva ’s 
nemesi szabadsággal jutalmazva, nem csoda ha minden 
polgár, mesterember, művész sőt jobbágy is ide törek
szik gyermekeivel ; úgy hogy ezen nagy hajlamnál fog
va , hazánkban a’ jól rendezett tanítás csudákat állíthat
na elő: de épen ezen nagy csőd teszi azt, hogy a’ ta
nulóknak legnagyobb része szegény szüléktől szármozva 
eredetök aljas jellemét: viszik magokkal töbnyire még a’ 
tisztesb társalgási körökbe is. Száma ezen tanult vagy 
inkább taníttatott testületnek igen nagy, befolyása a’ 
dolgok menetébe nem megvető : ennélfogvást ennek jelle
mét ismérni szükséges, hogy a’ nemzet, átalakulásának 
korszakában, róluk illendően gondoskodni tudjon. G. I.

CVege következik.)

A’ v a l ó d i  s h a w l
Német  beszély.

1.
A z a g g  n ő s z ű l ő .

Vilímers , * * * nevezetes kereskedő-város leggaz
dagabb kereskedőji egyike, már tíz éve mióta nőszülni 
akar. .Negyvenedik évéig maradt érzéketlen a’ szerelem 
hatalmára , ’s ekkor egyszerre követeié jogát a’ kis csin
talan, rideg legényünkön. Mindazáltal az agg nőszülő ne
vezetes vagyona daczára is, jobbra balra legteljesb kosa
rakat nyert. A’ szép ’s férjülő lyányok előtt igenis is
meretes volt jelleme ; mert öreg és ifjú őt a’ város leg- 
fukarabb uzsorásául tartották, és a’ lánykák, még a 
legférj vágyóbbak is, özön kifogást tőnek az élet nélküli 
váz ellen. —



Nem gondolva , hogy valódi szerelmet, e’ rokon 
keblek legtisztább gerjedelmét, hitvány érczdarabon nem 
vásárolhat,reménydusan folyamodott a béketürelem ál
dott vigaszához ; ’s bár félszázad terhe-barázdolta redők 
torziták a’ kincs-szomjas halálsápadt arczait: mégsem 
aludt ki a’ sors jótékony ajándéka, mit éden-boldogság 
pazarlása után kárpótlásul nyújtott halandónak — sóvár 
kebléből; ’s mindig azon édes képen andalgá el pénz
számlálástól üres idejét: hogy számára is rendeltetett 
lény , vele az élet örömeit ’s fájdalmait megosztó.

Ötvenötödik születésnapját iillé agg legényünk, 
kincshalmazával ellentétben sovány eleségen rágódék ; ’s 
3 foglalkozásnál találta egy hírnök, ki levelet nyujta 
kezébe.

Mohó vágygyal tőré fel azt és színváltozás , vonagló 
ajkrángatózás , görcsösen öszszeszoritott kezek valának 
következményi azon tudósításnak: hogy,, Hellfort ’s tár
sa“ megbukott.

Dühösen pattantm »st föl székéről ’s tombolva, hogy 
aszott lábszárait töréstől félthetnéd, alattok a’ szu-ette 
padozat is recsegett, őrülten szédelgett fel ’s alá ; majd 
villámsujtottkint, mintha lábai legyökereztek volna, állt, 
meredt szemeit földre szegve; inig végre , az elfojtott in
dulat bősz árjának szabad folyást engedve, szederjes aj
kai közül átok-záport lihegett, fojtott hangon káromol
ván a’ pazar fényűzést a’ bukás közönséges kútfejét, ká- 
romitva esztelen fejét, hogy véres verítékkel szerzett , 
’s nélkülözéssel takargatott vagyonát illy vesztegető ke
zekre bizá ; aztán főkönyv ’s ügyvivő után kiálta!

Alig tekinte zsugorink könyvébe ’s pillantá meg a’ 
pénzöszszeget, mi Hellfort bukása után veszendő vala , 
’s már újra szitkot szórt tajtékzó szája; de a’ zajszünté- 
vel háza ügyeit rég próbált szolgája gondjaira bízta ’s 
kopott szekerébe veté magát, zugó vihar szárnyán re
pülve Hellforthoz , személyes jelenléte által, mit csak le
het, vagyonából megmentendő.

Ezer aggodalom, számítás, tervezgetés közt meg
érkezve, lélekszakadva tört bukott adósához; az üdvöz
let nem igen gyöngéd volt, száz meg száz szemrehányást 
sujtásos czi'metpergetett a’ szapora nyelv; míg Hellfort 
a’ sorsot okozá. Most a’ mellékajtó nyílt; ’s egy föld
feletti angyalszép lyány ezüst hangja olly bájosan csen- 
gé az „atyám“ ! édes nevet.

Villámsugárokat röpítettek éjfél szemei a’ szobán 
keresztül; habzó hajfürtök enyelgének a’ madonna főcs- 
kével ’s ha nem mozgott vala a’ cseresznyeajk , angyal
nak gondolnád aetheri termetét.

Mint ölyv-riasztotta galamb rezzent meg a’ háborgó 
Villmers tekintetére ’s félelmesen pillantván végig a’vad 
arczon, reszkető kézzel húzta magára az ajtót. Uzsorá
sunk ajkán elhalt a’ szó, bűvöltkint, mozdulatlan állott 
a’ bánatos képű kalmár előtt; tátott száját, meredt sze
mét a’ mellékajtóra irányozva.

Egy pillanatra látta ugyan a’ lyányt, de ennek tün
de szépsége kimagyarázhatlan változást gerjeszte keblé
ben. Nyíljék meg a föld , vagy ömöljék rá az ég, zeng

jenek bár mennyei harmóniát az angyalok; ő mire sem 
figyel. Lelke minden gondolatja szerelme gyulpontjában 
öszszesült. Ki mindig pénzt kezel ’s kereskedői specula- 
tiók, tervezetekbe őgyeledett, annak keble sokkal fásul- 
tabb, sokkal prózaibb, mintsem szelíd érzelmek iránt 
gyöngéd ’s fogékony lehetne ; az illyen mindent keres
kedési utón végez. Mi csoda, ha e’ képben Willmersre 
ismerünk? mert valóban, ha kivétel lehet e’ szabály alól, 
ő minden bizonynyal nem az ! Félre azért a’ sovárgó pil
lanatok, árva sóhajok, kegyelemkoldulásokkal, félre 
Hymen tábora előcsapatjaival! ’s derék ütközetre vagy 
kereskedési alkura. Uzsorásunk hathatós segélyt, vi
lághíres firmájával jótállást igér a’ bukott kalmárnak ’s 
kárpótlásul csak . . . Albertina szép kezét kéri; milly 
ritka példája a’nagy lé lek ’s emberszeretetnek! Az ügy
döntő válasz egypár órára szorittatott.

Kinzó-ördög.
Elviláguló korszakunkban , hol majdmajd minden 

nőszülésnél a’ nászajándék ’s arany : nem szerelem ’s hű
ség vétetnek mérlegbe , vagy ha együtt mérlegeljük is 
e’ kellékeket, amazok már anyagi sulyoknál fogvást is föl
billentik a’ szellemiséget; midőn az olly ritka tiszta in
dulatot is hold-kóros nyavalygásnak gúnyolja az érzéki- 
ség-tompította kebel, illy ferde irányú korszakban , mon
dom , fájdalom nem Albertina volt első , kit érzéketlen 
érczdarabon adtak ’s vásároltak meg.

Hellfort meglepetett ugyan hitelezője ajánlatára; 
az atyai szív is követelni kezdé jogát, midőn átgondoló , 
hogy tizennyolcz éves lyánya leend áldozat, ’s megbor
zadt , midőn az ártatlanul fejledező bimbót a’ kialudt ke
bel jéghidegén képzelte elfagyni: de főkönyvére tekin
tett ’s a’ ,soll4 és ,haben4 igent mondatott ’s . . . Alber
tina eladaték !

Bármint sajgott lelke, midőn lyánya selyem ka
csóját a’ mogorva Willmers csontkezébe tévé, azon gon
dolat mégis vigaszt nyújtott, hogy az idő legjobb orvos, 
és nem egy párt látott már , kik koruk felötlő különb
sége daczára is öszszetörődve és szokva szerencsés életet 
éltek , inig azoknak, kik egymásért teremtetve lenni lát
szottak , siralom völgy lett az élet, mellyetaz ur meg
átkozott. —

’S Willmersünket a’ mézes hetek alatt szinte leg- 
gyöngédebb férjül tisztelhetjük , ki nyájas, sima, ud
varias kedvkeresés által komor redőit majd felfeledte- 
té : később azonban az évek szembeszökő aránytalansága, 
korával azonos nehéz természet legutálatosb férjévé te
vék a’ legszeretetre méltóbb deli hölgynek.

Ezer agyrém riasztgatá mindkettő éji s nappali nyu
galmát; a’férj , ha egyik szemére aludt, másikat őrkint pis- 
logtatá. Őrködött mint vesztaőr ’s ha házát elhagyni kény- 
teték, szorgosan bezárt minden ajtót. A’ szerelemfeltés , 
ez élet ördöge, ütéföi kárhozatos sátorát aszott szivében; 
’s túlfeszített szigorúsága, aljas bánásmódja , örökös két
kedése nője erényeiben, olly gyűlöletessé tevék ő t, hogy 
Albertina nem nézhete rá jó szívvel ’s boldogságot nem is
merve könyek közt sohajtozta el napjait! (Folyt. köv,)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r a t t  n er-K á r o 1 yi uri-utcza 453.



H o n o r a t i o r o k .
QV c g  e.)

Minden testületink között a’ honoratiorok jelenje 
és jövendője legkevesebb anyagi alappal bir : tudomá
nyos kiképeztetése történetes , tiszt-hivatalviselése fölté
teles , ’s igy minden hasznai bizonytalanok ’s idegenesek. 
Erkölcsi mivelődésének typusza jobbadán az édes atyai 
ház; hivatal nyerés után ezen typuszt vesztve iránytalan 
boljong az élet mezején , ’s nem tudván kihez mérje ma
gát , igen számos a’ nagyravágyásban , fényűzésben, ha 
pénzhez ju that, korlátot nem ismér ; innen némelly kis 
gazdasági hivatalnok, kik talán egykor faluról falura 
keresgették szüléjikkel az ócska csizmaszárt, későbben 
mint algazdatisztek üveges hintókban járni jogosítottak
nak vélik magokat; azonban nem egyszer szülejiket sze- 
génységök miatt megvetik, megjelenésüket házoknál res- 
telik , atyafiságukat kerülik, megtagadják, ellentétben a' 
született nemessel; kinek példabeszéde — a’ jobbnak ed
dig legalább — ne légy jobb apádnál — kikben a' gyer
meki pietas fő jellem, kinek iparkodási maximája ez : ki 
elérte vagy megközelítette szüleji álását értékben és czim- 
ben , az becsületes ember; ki őket meghaladta, az de
rék ember ; ki a* szerencsétlenséget kivéve annyira men
ni nem tud mint szüléji, az hitvány ember. Ez a’ hono
ratiorok között többnyire (illő becs és méltánylás az ér
demes kivételeknek) megfordítva áll, a' mennyiben t. i. 
ezek között legtöbben igen szegény szüléktől származva , 
ha szülejiket érték ’s becsületben felülmúlni nem tudták , 
hitvány embereknek tartatnak, ’s illyeneknek érzik is 
magokat; és csak az derék ember köztük, kik szüléjiket 
sokszorosan felülmúlták. ’S igy ha irányt vesztve élet
viszonyaikat csak a’ pénztől függesztik fe l, ha csak a' 
pénz minden iparuk és sóvárgásuknak egyedüli czélja ; 
ha ennek megnyeréséért mindent elkövetni készek , ezen 
nem csudálkozhatni. Kivált ha hivatalba jutva megcsalá- 
dosulnak, de jövendőjük biztositva nincs , mellékes fo
gásaikat gazdagodás tekintetébül igen nem is kárhoztat
hatni. Ez okbul illy egyedeket nyugpénz reménye nél
kül használni tán ugyszólva nem egyéb, mint még 
a’jó embert is bal utakra kénytetni vagy legalább arra 
hajlási kisértetnek kitűzni. Fiatal korukban szolgálatra 
készek, pontosak, engedelmesek, iparkodók , megelő
zők , többeknek hízelgők , függést ismerők; de ha hiva
talba jutnak, igen gyakran nagyralátók, körükön felül hé- 
jázók, fényűzők , sokszor különösen a’ köznéphez go
rombák , kegyetlenek , zsarnokok, telhetlenek , hatal- 
maskodók ,, uralkodni vágyók , önzők , a’ közjóval ke
veset gondolok, tulajdon felsőbbeik iránt, azonban itt is 
alázatosak,hunnyászkodók, kész szolgák : politikai hit
vallásuk demokratiai kényuraság; az alkotványos ural
kodást ritka szíveli őszintén, mivel a) születés által ha
tározott *s méltányos irányuk nem lévén, sok igen he
lyén találja közülök hogy egy szegény egyszerű próká
tor fia mindenható császár lehessen, fejdelmeket’s kirá

lyokat teremtő s megsemmisítő: több szerződési és szü
letési jogok becsmérlését természeti jogok közé szám
lálja. De b) a szelíd ebb gondolkozásnak közül is nemegy, 
ha legfelsőbb jogot nem igényel is, haladásnak hiszi ’s 
vallja ha egy albániai kályhafíítő egyiptusi alkirályságra 
léphet, tekintetbe nem véve , hogy az alacsony születés 
eredete szennyeit a trón zsámolyánál rakja le, vagyis 
mint illő, méltányosnak talaljak, hogy csak az érdem lép
jen fő polezra, bármilly szemétbül keletkezett is, örömest 
mystificálva magokat, ( ’s ez hibájok) mintha a’ derékség 
csak alacsonyabb születésnek volna tulajdona. De a’ kény- 
u r , ki ellenmondást nem szenvedhet, ki a’ hízelgésnek 
örül , a’ szabadon nevelt ’s erényekre büszke független 
egyedeket kerüli , a’ jelesb hízelgőkben találván üdvét, 
reményt nyújt illy honoratioroknak a’legfelsőbb megtisz
teltetésekre. c) Számos közülök idegen az alkotványos 
kormányrendtül is, most itt kinézésök legsoványabb. — 
Főbb hivatalokra a’fejdelem értelmes,független ’s erényes 
egyedeket emel , jobbadán ollyanokat, kik független lé
tökre a‘ köz és fejedelem javáért annak szemébe nézni 
mernek ’s mondani: „uram ez nem lehet , ennek rósz 
következése leend; én ezt végre nem hajthatom inkább 
lelépek.41 Várhatni é illy őszinte nyilatkozást ingó elem
től,melly kegyet vetve nemcsak semmiségbe dűl; sőt ta
lán szükséget ’s nyomort is szenvedhet? — íme itt van a’ 
szabad nagyobb főbirtokosak létezésének szüksége ; itt a’ 
helyes és nem zsarnok aristokratia becse ; mellyet jele
sebb publicistáink a’ trón és nemzet védelmének tartanak : 
itt a’ zsarnoki uralkodás gyöngéje , melly szolgálatjába , 
szegény mancipiumokat véve létét koczkáztatja. Megle
pő példáját mutatta ennek Kóma, de még különösebben 
Bizancz , hol semmiből lett ’s eredetileg semmivel biró 
heréitek, több századig dúlták az emberiség és császár
ság boldogságát; inig azt végtönkre juttatták ’s erköl
cséből, erejéből és pénzéből kivetköztetve a’ vad n é p e k  
zsákmányául tűzték ki. Itt áll Sziámiiul, ugyanilly okok 
miatt a’ semmiből lett, és leendő nagyvezér ’s heréltKiz- 
lar 's egyéb agák k e g y é b ő l  rövid időn öszszedü- 
Iendő. —

■Vem örömest írja ugyan ezeket értekező , ha véli, 
hogy a’ honoratiorok testületé rendének gyöngéit illőleg 
méltányolva agitatioit oda nem intézi ; hogy minden ne
mességet megszüntetve, minden nagyobb földbirt.ikot 
semmivé téve, magának a’legfőbb hivatalokra utat nyis
son. De midőn már megyéink ezen ingónál is ingóbb ön
állásnélküli testületet a szavazás és választás jogaiban 
is részeltetni kívánják : méltó aggodalom lepé meg érte
kező!, hogy e* korszerű haladásnak keresztelt fogás , ha 
czélszerüen nem intéztetik, nem várt veszélyt szülhet. 
Mert vájjon nem várhatni é ettől demokratiára , vagy ha 
ez nem lehet, kényuraságra vezető indítványokat, í nem 
tarthatni é az erkölcsiségalábbsülyesztésé által, a’pénz- 
aristokratiától ? Mint eddigi szavazásuk mutatja, h o le ’ 
végre bocsáttatják , az többnyire vagy meghataímazójok
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érdekében történt, vagy demokratiai szellemű túlzókra 
esett. Sőt világosan látható , hogy nyílt szavazás mellett 
mindig urok vagy pártfogójok,titkos szavazásban pedig a’ 
demokratia érdekében fognak szavazni, hol vagy magok 
vagy gyermekeik részire a’ legfőbb polczra juthatást 
reinéllhetik. Sok jeles tulajdonsággal bir ugyan ezen 
testület, mint előbb is említve volt; azért ez nagyon is 
használható rend; de csak ott, a’hova belső jellemére 
nézve haszonnal alkalmazható. Mert sokan közülök a’ 
kormány tetteit sem helyeslik azért, hogy nagyobb hi
vatalokra , mindig a’ főbb nemességből választ egyede- 
ket, véleményük szerint sem olly értelmeseket, sem olly 
szorgalmasokat, minőket a’ szegényebbek sorából vá
lasztani lehetne. Ebben talán némileg igazuk is lehet, de 
a' kik arranézve kizáró hiedelemben volnának , magok 
sem igen ismerik testületjük gyöngéit. ’S valóban igen 
nagy válogatással alkalmazandók ezek , kiket egyébiránt 
meg sem ismerhetni olly könnyen, mint a’magasb nevel- 
tetésüeket. Nagy ovakodással szükség tehát ezen külön
ben tisztes, ’s nagy részben értelmi’s műveltségisulylyal 
biró testületet a' törvényhozásban részesiteni, mert bár 
a’ legjelesb talentumoknak birtokában legyenek , de hely
zetüknél fogva nem kevés, legalább közülök, igenis veszé
lyessé válhatik. Azonban becs és méltány az érdemnek , 
fejük közülük, mint a'történetrajzok mutatják nemegy 
nemcsak főpolczra , hanem a’ legdicsőbb koronára méltó 
jellem is. — '

Jelenleg annyi példa ’s kalauz utón bölcs törvény- 
hozásra olly nagy elmetehetség ’s olly mély emberismé
ret nem kívántatik, mint hajdan, csak nyomos történet
tudás , és józan ítélet. Különösen , ha a’ fenirt érdem
ben a’ régi álladalmakat megtekintjük , világosan látjuk , 
hogy a’ birtoktalanságból vagy szegénységből emelke
dett főtisztviselők, ’s tanácsadók ’s miniszterek hivatal- 
jok megtarthatása tekintetéből a’ fejedelmi udvarokban 
egymást nemcsak halálig üldözték, nemcsak minden le
hető gyalázatos cselszövényt még aszszonyok, cselédekés 
szolgák által is űztek: sőt tulajdon fejdelinöketis gyak
ran megbuktatták, sokszor kivégezték. Mert semmiség
be dűlni olly valami borzasztó , hogy sok előtt annak el
kerülésére nincs semmi e s z k ö z  elég gonosz, elég ala
csony. Es talán nemis egészen ok nélkül, mert a’ mivel 
sem biró kegyenczek , ha a’zsarnok ur kegyeiből kiestek, 
nemcsak polgárilag megsemmisültek , de alacsony ere
detük typuszára viszszaesve,kivált ha a’ közvélemény őket 
zsarnoksággal, rablással, vagy akárminemü alacsony 
bűnnel bélyegző, még a’ köznép gúnyait, csufolásit, sár
ral dobálásit, lakok lerontatásit,’s több e’ félét sem min
dig kerülhették ki. Az illy fogadtatás a’ büszke léleknek 
kínosabb lévén a* halálnál, az őt eddig pártoló szeren
csében bízva legborzasztóbb tettekre bátoritja. Róma, 
Bizancz és Sztambul elég anyagot nyújtanak itt gondol
kozásra ’s megfontolásra. Ezek léte ingatlan elemekre 
alapítva nem lévén a’ mondott utón lettek és lesznek sem
mivé. Illy borzalmaknak alkotványos királyságban, hol 
állandó földbirtokra alapított aristokratialétezik, nyomai 
sincsenek. Mert a’független földbirtokos nemcsak kisebb 
’s nagyobb gyűlésekben az ország ’s fejedelem valódi hasz

na mellett szabadon nyilatkozni bátor: sőt még a’ leg
főbb hivatalokban a’ fejdelem oldala mellett, ennek el
lenére is kimondja meggyőződése szerint az igazat ’s ha 
ezzel kegyet veszt, viszszavonulni nem borzad, mert nem 
merül semmiségbe, hanem születési rangját megtartva a’ 
nép insultatiójitul mentes. Ebből az nyilványul, hogy a’ 
főbb nemességnek állandó földbirtoka mellé czimek is 
szükségesek: hogy magányos életének becsülete kevéssel 
legyen alacsonyabb hivatali becsületénél. Nem olly okton- 
di találmányok tehát a’ tekintetes , nagyságos, méltó- 
ságos czimzetek, mint sokan gondolják. Alkotványos 
királyságban ezek eltörlése talán alig lenne haladás, mert 
nem kell felejteni, hogy az ember inindeu körülmény 
közt csak ember marad,kinél a’ hiúság nagy szerepetját- 
szik , ha tehát ő magas polczáról a’ királyi fény-mellék- 
bül porba lelépése után czimét, becsületét, tiszteletét 
’s minden tekintetét veszti, hogy megmaradhasson magas 
körében , akaratlanul is inkább a’ közjót veszélyezteti, 
mint illy gyalázatot tűrni óhajtson ; de van még a’ hiva
talkodásnak egy más factora (tényzője) is , és ez a’ ha
szonvágy. Ha a’ hivatali fizetések olly nagyok, hogynél- 
kiilök a’ lelépendőnek anyagi jólléte sokat csorbulna , a’ 
haszon tekintete őt szabad tetteiben ismét gátolná , igaz 
mondásában tartóztatná, a’lemondásiul pedig épen tilta
ná , hogy tehát a’ fő hivatalnokok szabadsága 's önállása 
ne korlátoztassék , a’ fizetési dijak nem lehetnek sokkal 
nagyobbak, mint minő károkat szenved a’ hivatalnok jó
szágának jövedelmében a’ miatt, hogy hivatalánál fog- 
vást ahoz maga nem láthat. íme itt van túlzó barátim a’ 
hivatali dijak csekélységének szüksége, melly hazánk
ban valóban tettleg is gyakorlatban áll ’s ki tudja, e’ 
nélkül hazánk alkotványa már régen nem bukott volna é 
meg? Nem olly rósz tehát ismét a’ csekély fizetés, mint 
azt az ingó elem az egész hazával elhitetni törekszik: és 
hogy a’ hanyag eljárás és más mellékes hibák ha valahol 
léteznek, nem a’ csekély fizetésnek következési, fölebb 
emlittetett. Sőt hogy a’ közvélemény különösen a' megyei 
fizetéseket elégnek találja , világosan tanúsítja az , hogy 
nemcsak sok a’ megyei ’s főbb hivatalokat kereső cgye- 
dek száma, sőt ezek megnyeréséért tetemes áldozatokat 
is tenni készek. Van hát a’ hivatalnak becse: mire vol
na tehát a’ nagyobb fizetés ’s ezzel a’ nép nagyobb terhel- 
letése ? — A’ kevés fizetésű szabad testületet inkább kér
ni, vagy kötelezni lehetvén, hivatalviselésre, ennek 
épen érdeke éllen lenne , ha szeretett maradéki kárára a’ 
szeretett haza szabadságát legkisebben is veszélyeztetné: 
mi a’ birtoktalanoknál megfordítva á ll, kik az elveszett 
szabadsággal talán mitsem veszthetnének , ellenben min
dent nyerhetnének — de ha ez igy lesz tovább is , látni
való , hogy a’ honoratiorok a’ főbb hivatalokbul jöven
dőre is kimaradnak. Oh ! oh ! ’s igy hát ismét nem ha
ladunk, hanem hátrálunk vagy tespedünk ? így jaj dúl
nak föl a’birtoktalan nemesek és honoratiorok. De ugyan 
kérem a’ túlzó urakat , hát ezen testület kedvéért, melly 
egyébiránt értelmét és tudományátsok ezerképen elhasz
nálhatja a’ nélkül, hogy statushivatalokra vágyakodni 
kénytelenittetnék, veszélybe döntsük a’ hazát, vagy azt 
épen zsarnokság, vagy népfelség ölébe zaklassuk ?



11

Jól látja e" czikk írója , hogy előadásiért az ingó 
elemtől nemcsak cserkoszorut nem nyerend , mivel tes
tületé gyöngéit fölfedezé , hanem inkább sárt és kormot 
reméllhet annyival is inkább , mivel az irodalom , a’ toll 
’s ékesenszólás erejével, mellynek az ingó elem birto
kában van, színes okokkal alapjaitmegdöntenitörekven- 
dik. Mert tagadhatlan, hogy itt olly tudomány, mun
kásság , szellemi erő nem hiányzik , mellyel értekező 
mérkőzni képes legyen. Es minthogy minden emberi tett
nek két oldala van, u. m. jó és rósz: ékesen a’ sziv- 
hez , s talán nem annyira az értelemhez szólva a’ csak 
olvasni szerető tömeg előtt értekezőt nemcsak gyanúsí
tani , de minden előadásit félre-magyarázni, szépen hang
zó h a l a d j u n k  syreni melódiájának boldogabb jöven
dőt ígérő édes zenéjével tovább is szendergésben tartani 
fogják , mivel dolgukat már a* haza némelly vidékin any- 
nyira vivék : hogy ki a’ túlzókhoz nem csatlakozik, a’ 
megyei teremből könnyen légbe röpülhet; vagy a’ diva
tos igazságokban ólmos botok tanársága alatt okulhat. 
Ennélfogva távol minden győzelmi igénytől alapjait rész- 
rehajlatlan megfontolásul kívánja ajánlani , mert egy nem
zet alkotm ányában a' legkisebb változtatás is nagy ügyei
met kíván ; melly azonban nem azt jelenti, hogy javíta
ni nem kellene, vagy hogy a’ tespedés volna legüdvösebb : 
mert hol azon emberi intézm ény, melly tökéletes , melly 
javításokat nem kíván , hol az a’ kor , melly más és más 
intézm ényeket szükségessé ne tegyen; hanem csak azt , 
hogy a’ haladás és jamitás szépen csengő nevezeti alatt 
inkább a’ hátrálás karjaiba ne dőljünk, és ha alkotvá- 
nyos hazánk boldogságát a’ lehető legmagasabb fokra e- 
melni óhajtjuk, azt alkotmányos utón úgy hajtsuk végre, 
hogy rendszabásink az alkotmányos szabadságot ha lehet 
örök időkre , magy legalább több századra biztosítsák. 
Mert ne felejtsük azt, hogy Róma mindig haladott, min
dig újabb és újabb indítványokat, és törvényeket szabott 
láthatólag az idő kivánatihoz alkalmazkodva, és végre 
mégis az élő nemzetek sorábul kihaladott.

Az itt közlött előadásokban egyes személyekről szó 
nincs. Értekező csak a’ testületek jellemeit’s hatását ipar
kodott mázlani lélektanilag az alkotványos álladalomban. 
Nemcsak lehetnek tehát, de vannak is eltérések. Van
nak a’ főbb nemességből szintúgy köztársasági elmüek ’s 
talán népfölség-pártolók is : mint a’ honoratiorok között 
aristokratiavédők.Értekezö csak az alkotványos királyság 
elemeinek philosophiáját kívánta parányi tehetségihez ké
pest adni , ’s vitatásit itt ott történeti adatokkal támoga- 
tá , a’ bővebb hisztériái bizonyítványokat más alkalomra 
halasztva. Ennélfogva ha a’ maximák némelly testületek
nek kedvükre nincsenek, arról nem tehet: alkotványos 
királyságnak más természete ’s polgári viszonyai lenni 
soha sem fognak. ’S ki ezeket igy nem szereti, nem ba
rátja az alkotványos királyságnak. Altaljában a’ túlzott 
philanthropia tökéletes egyenlőséget kívánván , népural
kodásra mézét. Mi magyarok lelkünk vágyai, szivünk ki- 
vánati, vér-alkatunk ösztönszerü működési után is csak 
alkotványos királyságnak hódolva csak ebben lehetünk 
boldogak: de legyen korunk előbb a’ józan megfontolás
sal párosult czélszerü haladás kora; semmitviszszanem

vetve azért mert régi, einem fogadva mohón azért mert 
uj és divatszerü : mert egy, több századig élni kellő nem
zet léteiének belső institutióji divatnak tárgyai nem le
hetnek. Q |

A’ valódi shawl
Német beszély.

CFolytatás.)
3. A z  » t e i l e  n .

Hegyek mögé vonult a* nap , az emberek ezer bo- 
hósági miatt mintegy szégyenpirral borított arczát elrej
tendő ’s végsugári bucsu-csókkal illeték az ablaknál ülő 
szenvedőt: Albertinát; mintha felszárasztanálc könyeit , 
miket reggel testvére , a’ herm adásra hajló nefelejcs szűz 
keblén szendergő harmat-gyöngy gyei is tőn: midőn Ti
vadar lovas-kapitány , egy migifjon.cz , kinek férfias ter
metét a’ csinos tiszti ruha még bájlóbbá mmrázsolta, est
hajnal csillagkint tűnt elő a'm áros kapuinál, tizenkét évi 
elválás után szüléjit a’ már közel fekvő L*** városkában 
viszont üdvözlendő.

Szülei akarat nélkül hagyá el szilaj ifjúnk iskolá
éit ; az általányos felhívás , melly egész Németországot 
áthangzá : idegen jármot férüasan letörni, őtet is fegy- 
verfogásra buzditá ’s bátor viselet, módos ügyesség, szá
zadosi rang ’s egypár érdemrend birtokába juttaták.

Fél kézzel csípején ’s mintha nyeregből nőtt volna 
ki büszkén ülve, lassan lépteté tajtékzó ménjét, hogy 
annál több időt m ehessen ledér pillanatival ablakokon ját
szani , mellyeken nem egy szemérmes lyányka nyomta 
félkerekre dicső tompa orrocskáját , hogy a’ délczeg 
harczüt elég som áron szemügyre vehesse.

Ki állhatna ellent egy győzelemhez szokott bajnok
nak , hisz a’ test olly erőtlen, a’ lélek olly hajlandó ! mi 
csoda igy, ha lángoló szemek tetszésinosolylyal pillant- 
gatának a’ szép egyenruhára , mit vitézünk lovagias ud- 
varisága miszonzás nélkül nem hagyhatott, osztogatván’s 
nyerve bókokat.

Elmélyedve, mintha eddig isméretlen milágrészt fe
dezett vala fe l, vesztegel lovagunk egy helyben , majd 
szemeit törülgeté, mintha nem hinne nekiek ,’s most gon
dolkozik, öszszesitvén az eddig látott szépségek kellemeit 
fejét csóválja: mert Albertina ablaka irányában man , ki 
olly igézőleg tűnt fel az üvegtáblák mögött, minthaRa- 
fael legmüvészibb remeke ramajábul ugrott m olnaki. A 
nő szemérmesen huzodék viszsza ; kapitányunk pedig kan
társzárat fordit ’s az átelleni fogadóban szállásozó szobát 
nyittat, hol álmatlan éjjelét azon töprenkedések között 
tölté : álmodá é a’ mit látott!

Három napja mar , mióta Tivadar az ,aranynap* 
mendéglőben ablakához számüzötten sovárog, három év, 
három évtized egy szerelmes katonának; mig az ő napja 
Albertina szép szemeiből sugárzók.

Tivadorunk szívügyeiben meglehetős sebes léptek
kel szokott haladni, eddigi életbölcsesége nem igen e- 
gyezék meg sok szigorú erkölcsbiró nézetivei; mert ő 
úgy gondolkodék : isten nem azért teremte műrágot hogy 
magában ’s magától hervadjon e l , s ki alkalommal élni



nem tud , szánandó ’s bárgyú ember az ! Leventénk vise
leté azonban most egyazerre megváltozott, mire nem kis 
hatása volt azon csinos kosárkának, mit nem régiben 
egy gyönyörű hölgy kezeiből kapott, ’s buskomoly só
hajokat röpite a’ szép ételiemhez!

Nem is ok nélkül, mert Albertina kecsei csakugyan 
olly hatályosak valának, hogy még egy Józsefet is érzel- 
gőssé tettek volna, Jób béketürelmét érettök feláldozá, 
J á k o b  pedig tekintetére f á j  da l m it feledé A-ala; 
nem  c s őd  á l h a t  ni e z e k  s z e r i n t ,  ha T i v a 
d a r  egyperczet sem veszített kezébe keritni olly kulcsot, 
melly a’ hölgy körülményihez ajtót nyit. De fájdalom ! 
minden ut zárva volt, hogy imádottját égő szerelméről 
értesítse. Megvásárolhatá ugyan pénzzel Willmers cse
lédjei bizalmát: de siker nélkül; mert Argus szemei sem 
pillanthatnának mitsem a’ vén féltékeny elővigyázata ’s 
gondoskodása ellenében!

Ismét ablaknál leljük harczosunkat, epedő tekintet
tel Albertina irányában, midőn lovásza ravasz fogással 
lépett szobájába ’s mosolygva k é r d é :  v á j j o n  pakol
hat é? —

,Tapodtat sem innen k i á l t  kapitányunk dörögve , 
inig kezemet szivemmel nem ajánlom’s kínzó ördöge ke
zeiből az angyalt ki nem szabadítom !4

„Valóban rövid határzat de szilárd , válaszolt ina
sa , ’s még sem mer uram egy motszanást is , mi siker
hez vezetne! Százat tennék egyre hogy e’ galambka nem 
fog a’ keselyűtől rettegni, hisz olly szelíd, bár kissé 
féltékeny! Létesíték már én egykét vig darabot a’ vilá
gon; szerencse’s történet nem épeneskütt ellenim ’s ter- 
vecském, hiszem, most is sikerülend.“

Jól ismerte Tivadar furfangos inasát, ki neki, mint 
urainknál szokás , postilion d’ amour képében nem utol
só szolgálatokat tőn.

,Hallod é íiczkó , kiált olly hangon ’s tekintélylyel, 
melly méltóságot színlelt, ez erszény , száz h o l l a n d i  
aranynyal, jutalmad ha csacsogásod tettre ér meg: de 
lekancsukázom hátadról bőrödet ha csak ledérkedsz. ’S 
most halljuk : mint akarsz dologhoz látni V'

„Hagyuk ezt, ez az én gondom ; különben is olly 
hatalmas ingerekkel nógat uram , hogy beszédre nincs 
időm.“ —

Titokteljes ábrázattal sompolygott most el inasunk; 
kapitánya pedig, a’közel é d e n  báj  k é p e i n  andalgó, 
mélázott. —

4 . A.* házaló kalmárnál.
Bármilly szorgos vigyázattal őrködött az öreg Will- 

mers neje körül, a ravasz Íiczkó mégis elég jeles tervecs- 
két készített, hogy a’ szerelemféltő uzsorást megcsalja. 
Csakhamar barnabőrű, redőteljes házaló kalmárnővé olly 
félreismerhetlenül alakulva, hogy a’ kapitány maga alig is
mert reá — megkezdé útját Willmers háza felé, ’sáb- 
rázatjának olly komoly tekintetet tudott adni, hogy sze
meiből tisztaság ’s hűség világlott. Alig sejté meg Will

mers hon nem létét, szerényen tolakodott Albertinához , 
ki szomorkodva épen szobája szögletében üldögélt, és sza
pora szája hihetetlen szóörömmel dicséré kelméit annyi
ra , hogy a’ szép hölgy alig juthatott szóhoz, ’s őtet 
csak hosszas fecsegése után, komor ábrázattal teheté 
bizonyossá , miszerint semmire sincs szüksége. E’ ba
rátságtalan válaszra mitsem ügyelve, mégis átnyujtá most 
a’ lappangó inas legédesb hízelgések közt ura levél
kéjét.

Meglepetett Albertinánk nem akará ugyan azt fel
törni : de az inas kérelmei s tulajdon női újság-vágya 
határzatát csakhamar inegváltoztaták.

Rég tévé már azon észrevételt, hogy a’ szép ide
gen — ki előtte sem épen maradt közönyös , — gyakran 
óra hoszszaig és vágyakodva néz ablakára, ’s most alig 
futá végig a’ levelet — melly ezer hízelgő szót, szerel
mi esküt, édes ábrándokat ‘s mi létrészei lehetnek még 
szerelmi bohóságoknak, foglalt magában — mély gondo
latokba ’s öntudatlan szerelem álmaiba merült.

Azonban elég jókor ünnepeltek keblében köteles
ség ’s becsület legszebb győzelmet a’ csírázó szenvedély 
fölött. Női méltóság gyöngéd magasztossága lövelt angyal
tiszta szemeiből ’s Tivadar kívánsága ellen leghatárzot- 
tabban nyilatkozott.

Maga az alkalom : a’ kínzó ördögöt megboszulhatni, 
párosítva legsürgetőbb kérelmekkel ’s a’ fortélyos inas 
azon biztosításával, hogy férje csel által féltékeuységből 
örökre felgyógyuland, nem birbaták annyira: hogy az 
erény útjáról eltántorodjék.

Sikereden ostrom után elhagyá végre Jean a nőt, 
a’ nélkül azonban, hogy r e mé n y e ,  tervlétesitése iránt 
csökkent volna. (Folyt, köv.)

T á r c z a*
(Czipe és csizmagép.) A’ czipészek órája ütött! 

Stolhwit Manó Edinburgban olly gépet talált fe l, melly 
bőr, posztó , szövetczipéket és csizmákat készít nők, 
férfiak, öregek ’s ifjak számára. Ezen gyártványok 
ugyan még egy kissé durvák, ugyanazért csak napszámo
sak, pórok ’stb.vásárolják azokat: de tökéletesedésökhöz 
nagy remény van; s V3 olcsóbbak minta' szokottak. Egy 
czipegép napjában 30 pár czipét, csizmagép pedig 12 
pár czizmát készít.

(Irtózatos romboló gép.) Bismark nevű nyugalma
zott kapitány , mint mondják, egy borzasztó hadi rom
boló-gépet talált fel; olly go l y ó  ez,  melly nemcsak 
sú jt, hanem az érintett tárgyat s annak tájait felgyújt
ja ’s olthatlan lánggal fölemészti. Spandau körül kísér
letet tőnek vele ’s ha sikerül: akkor jó éjszakát minden 
háborúnak.

Ki minden emberről roszul gondolkozik az vagy ma
gáról következtet másokra vagy sokszor csalatott.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n er-K á r o 1 yi uri-utcza 453.



4. szám. Pest, január Iákén. 1843.

A.’ sz. k. városok képviselete.
A’ nemzetnek külön osztályú képviselőji által alko

tott gyűlése , mellyben a’ képviselt érdekek csomója ol- 
datik meg, a’ honpolgárok ’s minden rendű alattvalók 
egyeteme akaratának valóságos t ü k r e  ’s orgánuma. A’ 
melly nemzetnek alkotványa van, ’s önállásu institutiói 
nyomán megszokta jogait nem engedélyek , hanem az egy 
részről általa hozott alkotványos.törvények utján'élvezni: 
kétségenkül ép ez alkotványos szerkezeténél fogvást ügye- 
lend jogainak egyik legszentebbikére, hogy sérelmei or- 
vosoltatását ’s törvényei- és minden egyéb intézvényeinek 
a’ kor- ’s körülmények kivánatához mért reformját ne az 
absolut hatalomnak vesse önkényes bírálata alá , hanem 
képviseleti gyűlésének eszközlésével a’ fejedelemmel vál
tott kölcsönös tanácskozások ’s egyezkedések utján vizs
gálja meg ’s foganatosítsa. A’ repraesentativ rendszer 
ezen fő kellékénél fogva , minden constitutionalis állo
mánynak azon kell ügyekeznie , hogy az érdekek min
den osztályosait tekintet-különbség nélkül kihallgatván, 
a’ képviseleti gyűlés öszszeségében, tagjai érzelmeinek 
öszszes hangját és gondolkodása- ’s akaratának szint- 
olly öszszes szavát érthesse meg. Ezen elv létesítésére 
igen következetesen kívántatik meg, hogy a’ nemzet
gyűléseken minden osztály- ’s érdeknek egyiránt képvi
selője legyen; mert mihelyt a’ parliamentalisjogok gya
korlatából egyik osztály a’ másik osztály aristokratiájá- 
nak emelésére kizáratik , a’ képviselet fönséges theoriá- 
ja ,  nevetséges satyrája leszen a’ gyakorlatnak ;’s minden 
intézvényen kirívó színben ragyogandnak az oligarchia 
szabadalmas követelései. Illy színzetet pedig arczán az 
alkotványos élet annál inkább sem tűrhet, mivel az , or- 
ganisatiója szellemével merőben ellenkezik. Hogy állo
mányunk szerkezetében mind ezen e s z m é k  annyira, a* 
mennyire idegenek nem voltak, bizonyítja törvényeink 
világos értelme, miszerint az ismeretes négy rend kép
viselete a’ fentebbi jogokba be is foglaltatott;, habár e’ 
négy r e n d  mellett egy kis figyelem bizony a’ népre is 
szállhatott volna , annyival inkább , mivel a’ nép jóllété
nek eszközlése ez időig a’ harmadik rend gyámsága alatt 
lévén, sehogysem képzelhető , hogy érdekei ’s legben
sőbb körülményei fokozatához mért intézkedéseket nyer
hetne. Lehetetlen pedig örökös kiskorúságra kárhoztatni 
azon népet, mellynek millióji boldogságától a’ haza bol
dogsága közvetlen függ ; mert csakugyan igaz , hogy ha 
az alkotványos nemzet csak néhány százezerből áll, úgy 
a’ népnek , melly a’ nemzetet teszi, alkotványa nincs. 
Azonban a’ dolgok jelen helyzetében, midőn a’ kérdés a’ 
fenálló intézvények korszerűsitésérőlszól, elég leend je
lenleg az említett négy rend egyenvonalozását kimutatni. 
Ezen négy rend ^örvényszerűsítését, ha már azoknak kép
viseleti jogait tekintjük, az 1608: 1. t.czikk világosan 
bizonyítja ; ’s nincs is egyéb hátra , mint hogy az utol
só rend képviselhetési jogát teljesen megismerve , az ab
ból eredő szavazási jog arányosítását megkísértsük. Több

ízben ki volt már mondva, mikép ha a’ sz. kir. városok 
szavazatuk kérdését az 1608: 1. t.czikk útmutatása sze
rint kívánnák elintéztetni— a’ minthogy részökrül az ezen 
törvényre hivatkozás közönséges — akkor több mint 20 
varosnak országgyűlési ülésjoga ingataggá válik. Inga- 

válik pedig azért, mivel a fentebbi törvényczikk 
csak azon varosoknak ad ülést es szavazatot, mellyek 
Ulászló VII.D. 3.czikkjébenelszámittatvák. Az itt—quoad 
proventus ad coronam regiam pertinentes — elszámlált 
városok pedig ezek : B u d a ,  Pest, Kassa , Pozsony , 
Nagyszombat, Bártfa, Eperjes és Soprony ; ’s ezeken kí
vül a’ többi ugyanott említett város, mivel az i mpr  i- 
mi s  után sorolt s z a b a d  v á r o s o k  jegyzékén alul és 
kívül esnek, csak mint kir. jövedelem forrásai említhe
tők. ’8 ekképen a’ sz.k. városok nem lévén több, mint 
csak nyolcz, könnyen képzelhető , mint fog az ezen t.- 
czikkre épített szavazati jog alap nélkül rakott légépü
letként öszszeroskadni. A’ joghisztóriának tehát ezen nem 
épen kedvező mezejéről, mindenesetre tanácsosb lesz a’ 
fenforgó ügy kérdését inkább az igazság ’s méltányosság 
mérlegébe vetni, ’s az e’ nemzet által hőn istenített sza
badság ’s civilisatio ítélete alá terjeszteni; semmint a’ 
régi jogtények és szokások utinutatásit egy ezredéves 
törvény holt betűin keresztül kutatva , a’ nagyobb hiá
nyokat kisebb hiányokkal minduntalan csak foltozgassuk. 
Mert hiszen mindegyik törvényhozás akkor felelt meg 
teljesen hivatásának, ba kora körülményeit ’s körül
ményeinek szellemét híven felfogva , ennek irányában ve
zeti munkálatát ; ugyde a’ nemzetek előkorában, melly
ben bár a’ legbölcsebb törvényhozás egyengeté közjoguk 
utait , a’ jelen körülmények valamint meg nem állhatók , 
ép úgy tévesztenénk czélt reformaink készítgetésében , 
ha hogy azokat mindig csak az ő s i d ő k  intézvényinek 
szellemével kívánnék hason-jellemezni. ’S ekképen czél- 
talan erő- ’s időpazarlás volna tőlünk , ha azon kérdé
sekbe , mellyeknek viszhangjai csupán a’ kor szivében 
hangzanak , a’ joghisztóriának elő- vagy középidei her
vadt virágú mezején kívánnánk életet lehelni; holott min
den törvényhozás munkálatát, kora kivánatainakhű tel
jesítése sanctionálja. Ezek szerint magunkat a’ képvise
letijog kérdésének további fejtegetésén túl tevén , jelen- 
lenleg a’ sz. k. városok szavazatinak módjáról akarunk 
csak még egy pár s z ó t  röviden mondani. Az 1608 : 
1. t.czikk lOdik §sában a’ sz. k. városoknak nemcsak 
ülés, de szavazat-joga is emlittetik, ’s ezen jogot ugyan
ott az ország rendei méltónak is vélik (dignum quoque 
censent), azonban adatul az országgyűlési szavazatok 
arányosítására nézve sem ezen törvényből, sem másból 
mitsem meríthetünk, és úgy látszik, hogy ezen kérdés 
megoldásától az országos rendek mindig vonakodván , an
nak terhét egyik törvényhozás a’ másikra rótta ’s így 
született socialis állapotunkban azon kellemetlen súrló
dás , melly egy részről az ősi jogok ’s engedvények szent
ségéhezi pietisticus ragaszkodás, más részről az újabb kor
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keblében fogamszottméltányoság szózatai harczának ered- 
vénye. ’S a’ szavazatok ineghatározásatoli ezen tartózko
dást eléggé is tanúsítja az 1723: 58dik törv.czikkely, 
inelly a* megyegyfrlések szerkezetét rendelkezés alá re
vén , midőn a’ szavazatról kellene határoznia 's részle
teibe világos rajzzal ereszkednie , e’ következő határzat- 
lan szavakkal utasít: ,,in votisatione porro ratio legis, 
consvetudinis habenda veniet.44 (6. §.) Nem találhatván 
e’ szerint az egész törvénykönyvben — ’s ennek bizonyí
tására a’ többi próbahiány további kimutatása külön
ben sem szükséges — olly biztos pontra , mellynek fo
nalán a’ fenforgó jogkérdés positiv megállapítására jut
hatnánk : kénytelenek vagyunk a’ vélemények’s javasla
tok mezejére lépni. Tudjuk , mikép a’ városok már azon 
értelmezésöknél fogyást is , miszerint ,,civitas est domo- 
rum et virorum pluralitás moeniis et praesidiis circum- 
cincta necessariis44 (III. R. 8. ez.) , a’ bennök virágzó 
iparűzők védelmére alkottatvák ’s ha valami fontos érdek
nél , bizonyosan a’ műiparos néposztály figyelmet érdem
lő érdekénél fogva kell képviseltetniük; ugyde honunk
nak egy pár nagyobb városát kivéve, a’ műipar-űzők 
osztálya olly csekély ’s eldarabolt, hogy őket fejenként 
külön képviselet 49 szavazatával ruházni fel megyéink 
kevéssel haladó számának ellenében , minden óvó esz
köz biztosítása m e l l e t t  is csakugyan aránytalan arith- 
metika lenne. En tehát midőn legczélszerűbbnek vélném 
azt, hogy a’ sz. k. városok szinte kerületekre felosztva, 
’s lakosainak kisebb vagy nagyobb száma szerint 5 —10 
szavazatos képviseletben pontosulva — csatoltassanak a’ 
kezdeményi joggal felruházott m e g y e i  képviselethez : 
kénytelen vagyok egyszersmind a’ m. évi 85dik számú 
Jelenk, vezérczikkében B. által előadott e’ tárgybeli né
zet és javaslatra saját véleményemet is előterjeszteni. Ott 
ugyanis az javasoltatik, hogy minden város a’ választott 
polgárságtól utasított egy követet küld vén országgyűlés
re , annak a’ felső táblánál legyen helye ’s országnagy ok
kal egyenlő szavazattal bírjon. A’ városok ez által nem 
emeltetnének a’ megyék fölibe, mert hiszen az alsó táb
la több joggal bír az felsőnél, mivel ez magától mitsem 
kezdhet: a’ megyék tekintélye pedig ez által csak szi
lárdulna ’s hatalma sokat nyerne annyiban, miszerint a’ 
felső táblánál rokon képviseleti szavazatokra inkább szá
míthatna. — Már bocsánatot B. úrtól, de ezen javaslata 
bizony több volna jogszerű engedélynél. Mert előre bo- 
csátvón, mikép én e’ javaslatot koránsem aristocraticus 
szempontbul ellenzem, lehetlennek tartom , hogy az , a’ 
sz. kir. városok jelen politikai helyzetével úgy öszsze- 
egyezhessék , miszerint az oppositio iparkodásai még az 
előbbinél veszélyesebb gáton ne zúznának szerte. Míg a’ 
kamarátóli függetlenítés nem eszközöltethetik, ’s míg az 
ezen eszközlet után is hoszszu idősülést kívánó civismus 
meg nem töretik, a’ városi polgárságrak a’ megyei ne
messég fölé leendő emeltetése valamint alkotványunk sark
törvényeivel ellenkezik , ép úgy korszerűtlenség is volna 
egyszersmind olly képviselőket ültetni a’ felső táblához , 
kik a’ javasló B. ur által a’ polgárság egyeteméből kivé
tel nélkül lennnének választandók; annyival is inkább , 
mivel ámbár a’ javasló ur megengedi, hogy a’ 30—40

vagy 100 tagú testület gyűlésiben minden polgár sza
badon lehessen jelen, de miután szavazásjogot csak a’ vá
lasztottaknak ad , szavazat nélkül pedig a’ kézműves pol
gár bizony nem örömest tölti idejét gyűléseken r mikép 
gondolható , hogy a’ történetesen követnek választott sza
vazat-nélküli polgárnak alkalma lehetendett ollykiképez- 
tetésre , miilyen az alsó tábla átküldött nézeteit bíráló 
és egyenlitgető felső tábla zászlósai, főpapjai ’s ország- 
nagyai között fontosán betöltő helyet foglalhasson ? ! — 
En úgy hiszem , hogy igen sok közjogi ’s politikai vál
tozásnak kellene e’ reformot megelőzniük , hogy an
nak üdves hatása ne képzelet, hanem életnek megfelelő 
va l ó d i  é s  s z ü k s é g e s  t é n y  l e g y e n .  —

Beöthy Zsigmondi.

A’ v a l ó d i  s h a w l
Német beszély.

( Folytatás.)

5. A ’ g o rd iu s í csom ó.
Ember legkinosb helyzete a’ kétkedés. Vágyva 

csüggött Tivadar merénye sikerültén ’s alig hallá ina
sát a’ lépcsőkön, feszült tekintettel sietett elibe. Ez a- 
zonban elég furfangos volt eltitkolni követsége sikerte
lenségét, sőt ellenkezőleg olly édes reménynyel vigaszta
ld, hogy a’ szerelmes bohó örömében lábujhegyen , mint 
tengelye körül forogva , keringett.

>Ej, ej! csak ne üssön olly hangos örömzajt uram! 
viszonzá Jean , midőn a’ kapitány öröme egyre nem akart 
szűnni. Korlátozza kitöréseit; mert még nem egészen 
értünk czélt. Mindenek előtt most Willmers kereskedé
sibe tessék menni ’s tőle egy valódi shawlt venni, azon 
szókkal, hogy kedvesének ajándékul viendi.4

„Villáin’s mennydörgés !44 kiált Tivadar szikrázó sze
mekkel, minek az a’ shawl ?

,Szerezze meg csak kérem és csudamüvét látandja ! 
válaszolt Jean. Egyébiránt mindent elég korán fog ta
pasztalni ; mert annakidején a’ csomót azonnal ketté vá- 
gandom !4

„Eg nevében! — mikép Sándor a’gordiusit44, felelt 
Tivadar ’s Willmers kereskedésibe sietett.

Mit nem tesz gyöngéd szerető szerelme hevében 
szive választottjáért? Ugyanazért csak hamar kialkudott 
kapitányunk is Willmerstől egy egészen csinos shawlt és 
sebesen futva vitte lakására.

Jean , minden tétovázás nélkül most izzó parazsat 
von ’s egy kis lyukat égetett a’ szép szöveten. Határta
lanul meglepetve a’ nevető inas különös tette által kérdé 
Tivadar: ,mia’ lánczos lobogós! bomba’s gránát? hát 
egészen eszedetvesztéd ?4 De a’közönséges szojaras : ,,ne 
aggódjék kapitány ur , minden szerencsésen fog kiütni44 , 
jósszó gyanánt hangzott Jean szájából.

Nem sokára ismét házaló kalmárnőkint állt Alberti
na előtt, újra elhozá ura legédesty üdvözlésit, ki állítá
sa szerint, nélküle nem élhet ’s végre olly tolakodó 
lön , mikép Albertina szobalyányátkénytetett híni, hogy 
a’ szemtelen aggnőtül megszabadulhasson. Alig fordult 
e’ czélból az ajtó felé , mit Jean rég akart eszkőzleni ,



azonnal használta e’ pillanatot ’s a’ shawlt lehető legsebe
sebben dugá szép hölgyünk épen tárt ruhaszekrényébe.

Szívből örvendve a’ sikerült csínynek elégülten el
távozott ; mi alig történt, ’s már Willmers, kobzó vámos 
kémpillanatival, lépett neje szobájába.

Nem ritkán tartott szerelemféltő vénünk alattomos 
házkutatást a’ nő szobájiban. Czipék , ruhák ’s más dol
gok pontosan megvizsgáltattak, hogy lássa : vájjon tá
volléte alatt, nője az utczára lépett é. Most is elvéhez 
híven , alig fordított Albertina hátat, hihetlen gyorsa
sággal esett a’ szekrénynek ,’s — oh rettentő végzet! már 
első markolatra ép azon shawl jutott kezibe, mit csak 
imént vásárlóit boltjában az ügyes hadi tiszt.

Yillámsujtottkint állt Willmers, midőn neje hűtlen
sége ’s Ön gyalázata vélt tanujelét kezeiben tartotta; ré
mitő dühhel rohanta’megrettent Albertinára, ki előttter- 
mészetesen az egész esemény magyarázhatlan titok volt. 
Méreg ’s féltékenység megnémiták ugyan Willmerst né
hány pillanatra,mig végre őrjöngve rikácsolá : hab! gya
lázatos kaczér ! csak ezen bizonyítványa hijányzott még 
elvetemült lelkednek , de istenemre! borzasztón fogok 
boszut állni. Tudja meg a’ világ az én ’s te gyalázatun
kat; e’ pillanatban elhagyod házamat ’s egy óráig sem lakói 
becsületes ember fedele alatt!44 Óriás erővel, magánkí
vül dühében ragadó meg a’ nőt ’s hurczolá ki szobáin 
keresztül, olly erővel csapván be az ajtókat,hogy az egész 
ház megrendült. —

6. M e g l e p e t é s .

Sokáig tombolt még Willmers szobájiban ’s egyre 
másra dörgé: „bár sohasem hagytam volna magamat elá- 
mittatni, hogy Hymen zászlójához esküdjem! Valóban 
minden nő toborzóhoz hasonlít. Mindkettő enyhitalt nyújt, 
hogy bennünket aztán rendre sorba állítván, az ékszert 
fejünkre tehesse.

E’ közben Albertina eszméletlenül ért az utczára ’s 
mintegy gépelyileg egyik barátnéja lakja felé irányzálép
teit. A’megsértett nő haragját legfelsőbb pontra csigázá 
férje méltatlan bánásmódja. Könyező szemekkel panasz- 
iá sorsát barátnéjának, azon szilárd határzat mellett , 
hogy a’ zsarnok házába soha többé nem lépend.

De a’ milly vigasztalhatlan lett a’ szegény nő , ép 
olly elégült a’ kapitány, midőn J e a n  Albertina uj la
kát, hol vele háborítatlanul szólhatna ’s a’ tudósítást 
meghozó, miszerint a’ két házastárs között végre vilá
gos szakadásra került a’ dolog; melly mellett azonban 
bölcsen mellőzte urának a’ tulajdonképi okot felfödözni, 
mivel tudta, miképen amaz eszközt sohasem helyeslené 
ha bár egyetlen ut lett volna is az czélja létesítésére.

Remény és szerelem szárnyain röpült Tivadar ut- 
czánfel, utczán le , migaz est közeledett, hogy észre
vétlenül vonulhasson Albertina mostani lakába.

Épen szoba-szögletben ült a’ nő, hogy belépett, lant
tal kezében, és sértett keblű csalogánykint zokogó az 
égnek fájdalmát. A’kapitány már tekintete által megigézve, 
most olvadozo hangja hallatára eszméletlenül oralék lá
baihoz és a’ legédesb ’s hizelgő szókban rajzoló szerel

mét; mig a’ nő e’ sértő s j á n l a t  miatt legkeserübb ké
nyekben tört ki.

Heves zokogás közt mondó végre: e’ pillanatban 
hagyj» el ön e’ házat ’s ne üldözzön még tovább is mél
tatlan ajánlatival !

Nem ügyelve azonban a’ nő nyilatkozására Tiva
dar,újra a’ legforróbb esdeklésekkel könyörge ’s elragad
tatva mondó : „igenis, istenemre Albertina, önt birnom 
kell. Első pillanatban, hogy kegyed meglátám, úrnője 
vala szivemnek ; váljék el érdemeden férjétől, köves
sen honomba, hol jobbomat felbonthatatlan szövetségre 
kegyednek nyujtandom ’s aztán éljen szerencsésen örök
re hű Hellfortja jobbján!44 Felszökkent e’ szavakra Al
bertina , kétkedve tekintett a’ szerelmes ábrándozóra , a’ 
nélkül, hogy egy szó lett volna hatalmában. Csakhoszszu 
szünet után kiálta : igazságos ég! lehetséges é ? Tiva
dar ! — Oh jöj hát karjaiba szerencsétlen nővérednek !44

Sóbálványkint álla Tivadar Albertina szavai hallatá
ra ; míg hoszszas ámulás után végre elbeszélék — a’ ti
zenkét év óta egymást nem látott testvérek, — sorsukat; 
de alig tudó meg a’ kapitány Albertina helyzetét és a’ 
shawllal történt jelenetet: Jean ravaszsága, melly által 
húga szerencsétlenségét olly rettentőn súlyosbító , igen 
is tisztán tűnt fel szemei előtt. Dúló vihar szárnyain rohant 
most Tivadar haza; hatalmas ököllel ragadá mega’ rémült 
Jeant, vagylagos Ígérete utolsó részét teljesítendő ; de 
alig érté ez meg a’ váratlan tudósítást ’s a’ dolog fekvé
s it, már a’ legközönyösb tekintettel válaszolt: „ugyan, 
ugyan! az ég kedviért, ne gerjedjen föl olly annyira 
kapitány ur. — Ámbár jelenleg legjobb akaratomat is 
illy r o s z u l  viszonozza , de bizony jőni fog olly idő , 
mellyben eszélyességemneklegcsinosb bókot adand.Derék 
tábornagynak minden lehető esetre készen kell lennie , 
hogy r á n e szedessék ’s mindjárt bebizonyítandom , 
miszerint elővigyázat nélkül én sem cselekedtem. Tudja 
meg azért uram! hogy Willmers nejét kevés nap múl
va, rajta elkövetett helytelenségiér, e z e r  k ö n y  közt 
térdhajtva kérendi bocsánatért ,’s diadalmi pompával vien- 
di házához a’ féltékenységről örökre lemondván. —

(V ege következik.)

T á r c as a.
(E g y b os z o r k á n y-p ö r.) A’ zemplényi levéltár

ban (Acta Jurid. 390 köteg, 2d. szám alatt) egy szelet 
papír á ll, majd szinte észrevétlenül a’ többi izmos társ kö
zött. És e’ szeletke papir „p ö r44 akar lenni , pör élet 
’s halál fölött ’s „olly44 halál fölött, mint millyeu 1776 
előtt mészárla bűnöst ’s ártatlant egyiránt. És e’ napok 
alig hogy mögöttünk fekszenek; véres emlékök mint sö
tét árny nyomaszt még napderüsebb jelenünk fölött is , 
vagy öszszezilált utóhangként viharoz felénk; ne hagy
juk kiporlani, intőjelekül a’ nemzedéknek, melly nyo
maikba hágdos. Minden jelen egy végtelen gyűrű, enyé- 
szetes múlt ’s fellegsötét jövő közt ölelkező; nyessük el 
heraclesi szobrokként ,a’ humanitás4 elveinek válvonalá- 
val. Azért emlékezzünk, és minden emlékezet egy ok ,
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egy öröm legyen e’pályán haladni, hit-, remény- ’s sze
retetteljesen. — Halljuk:

,,— Anno 1731. die 30a jun. in Megyasszó , Fas- 
sio Kondásianae sub Tortúra, quam etiam post Tortúrám 
adlirmavit et confirmavit.

Vallja: hogy ő tiszta boszorkány. Három esztende
je , hogy közikbe állott és gyakorolja. A’ tokaji hegyre 
járt azon a’ gyermeken. A’ tályai hidnál fogták a’ halat. 
Toronyainéval járt. Kis Jánosné is tiszta boszorkány. A’ 
Nestényné gyermekének ő adott három szem szilvát ; 
abban romlott meg a’ szeme, abban halt meg. Tót An- 
drásnét ő csapta a’ földhöz , és ő kínozta csak. Maga volt 
egyedül. O állította a’ fejére is. Azért hogy öszszeve- 
szett vele, midőn Tokajból megjött a’ Nestényné liján , és 
pogácsát sütött neki; ő okádta a’ vajat a’ lisztbe , a’ mi
dőn a’ gyermeken elment. Kantárt vetett a’ szájába , és 
úgy vált lóvá. Nyereg is volt rajta. A’ kantár a’ Tóth 
Andrásné háza végében vagyon, szíjból van , a’ pitvar
ajtóhoz közel, az ereszben, a’ szalmában, napnyugot 
felől vagyon. Ezen kantárt eléggé keresvén magát és 
Kondásnét oda vitték , és egyebet nem találtak , hanem 
ez idei egy ágasbogas , zöld , száraz , csalánszálat, melly- 
rőlKondásné azt mondotta , hogy az a’ kantár, (melly 
v e l e  m e g é g e t n i  determináltatott) ; és azt is mondot
ta azért változottnak , hogy régen nem jártak vele. A’ 
nyerget elvitték; az is ott volt. Az ördögnek megesküdt; 
egymás kezén esküdtek meg. Az ördög is jelen volt, ma
ga aszszonyember ábrázatban. Az füstablakra is ő hivta 
a’ Tóth Andrásné tehenét. —

Anna Tóth et Bazsina in tortúra nihil fássá est.
Ennyi. Sem aláírás, sem semmi egyéb , csak egy 

betű is , ’s a’ vagy féleszű vagy a’ tortúra kínjaitól el
rémült aszszony megégettetek — a’ mint ugyan látszik ; 
mert a'jegyzőkönyvekben «V dologrul nincs emlékezet, 
de az általam elvont sor oda mutat. K. G.

(Az escuriali rothasztó-kamra.) Az Escurial most 
puszta; azon palota, hol trón és vallás honolt, magára- 
hagyottan á ll, ásitozó angolok ’s iráskedvelő jövő me
nők őgyelegnek ezen teremekben ’s állnak az erkélyre , 
honnan Ild. Filep tekintgetett hajdan a’ mérhetlen lát
határba , széles birodalma látszatos határára. Elhangzot
tak a' király’s vallásszolga léptei, és csak hoszszu köz 
után találkoznak újra egy harmadik ’s nagyobb uralko
dó a — halál közös birodalmában. A’ királyok azEscu- 
rialban nyugosznak ’s ezen falak közt csupán sírbolt
jaik nevezetesek, mik a’ hajdani földi nagyság ’s hata
lom fogalmát mohos kebleikben rejtegetik. Mielőtt azon
ban vég lakhelyökre költöznének, a’ rothasztó-kam- 
lán (E l  P o d r i d e r o )  keresztüli irtózatos utat kell 
megjárniok.

E l P o d r i d e r o  egy az Escurial azon rejtélyes 
titkai közül , miről még kimerítő tudósítás nem volt ’s 
mi megérdemli, hogy közelebb végére járjunk , mielőtt 
é’ spanyol fejdelmek pantheonába lépnénk. A’ királyi 
családnak esak csontjait temetik a’ rotunda csucsorába ; 
a’ fönséges test pedig következő műtéten megy keresztül:

A’ tetemet, mit Madridból gyászkocsin ide hoz
nak mellynek mintája Izabela maradványi közt még látható,

az escurialbeli zárdában koporsóstul kiteszik; a’ gyász 
szertartás végződvén levetkeztetik ’s egy négyszögü , 
minden oldalról vas rudakkal rostélyzott kalitka alakú 
tokba tevén a’ Podrideroba bocsátják. A’ sírbolt egyik 
oldalán, hol a’ tárgyakat csak fáklyavilágnál különböz
tethetni meg, tömlő függ , öszszeköttésben a’ kertvízme- 
denczéi egyikével.Most éjjel nappal nagy mennyiségű víztö
meget bocsátnak a' királyi tetemre , melly ennek husré- 
szeit csakhamar lemossa ; mihelyt az vázzá lön, azonnal 
porfir-koporsóba teszik. Ezen műtét végezte utána’pan- 
theonba viszik a vázakat, hol sarkophagjaik, egymá
son négyével állva, szekrénysort képeznek. E’ halott
város egyik része királynőké , másika pedig királyoké. 
A’ bolt félkört képez ; 86 lépcső vezet bele. A’ kir. csa
lád fisarjadékinak rendelt 26 Sarkophag közül még 17 
üres , a’ királynők osztályában csak 4 vár lakóra.

Bizonyos társaságban irókrul, irodalomrul lévén szó, 
egy ur többi közt igy szóla: ,Bizony furcsa némelly írók 
sorsa, én ismerek egyet, ki beszélyeket, népinondá- 
k a t, genre-képeket, drámákat és jó ég tudja még mit 
mindent irt, utóbb pedig politikussá is lett és politikai 
hírlaphoz szegődött, ’s természetes aztán, hogy mind 
ezekben nem bírta’ silányságon fölülemelkedni. Csupán 
a’ lyrai költészetben jártas ő , és azért e’ mellett kelle
ne maradnia. — Erre egy öreg ur eztjegyzé meg: „Ha 
mindenben járatlan , úgy elmondhatni róla, hogy a. . 
ad lyrarn.“ —

A’ p a s q u i l l  egy Pasquino nevű római czipész- 
től vette nevét ’s eredetét, ki különféle osztályzat, kü
lönösen a’ lelkészek hibáit ’s viszszaéléseit sajátságos 
modorú pórias elménczkedéssel gunyolá ki ’s mit udvari 
bohóczok szerint büntetés nélkül tehetett. Halála után egy, 
a’ boltja közelében talált ’s felállított szobort gunyiratok 
titkos felragasztásira használtak, mit szinte Pasquino- 
nak neveztek ’s a’ gunyiratokat innen nevezhették pas- 
quinei libelli névvel. Pasquino utódjainak már nem volt 
meg azon kiváltságuk , hogy büuhödés nélkül marczon- 
golhassanak; különféle törvények különfélekép rendel
keztek e’ bűn megtoroltatása iránt; legkeményebbek vol
tak azonban a’rómaiak. Felvilágult korunkban alkalma
sint legczélirányosb vele úgy bánni mint nagy Fridrik 
tőn, ki egy rá vonatkozó gunyiratról igy nyilatkozott: 
ragaszszátok lejebb , hogy kényelmesbben olvashassák.

( Y e l e n c z e i  l e v é l t á r )  öszszes irományai 
8,664,709 kötet vagy füzetet tesznek; ’s 1890 levél
tárban hevernek szerte. Ezer i r n.o k naponkint 8 órát 
dolgozva , 734 év ’s igy 22 ember-kor alatt másolná le 
azokat. Föltéve, hogy minden kötetben 80 levél van s 
mindegyik levél tizenhat hiivelyk-hoszszu s kilencz-sze- 
les: a’ 8,664,709 kötet 693,176,720 levelet adna ’s 
ha mindezen levelet egymáshoz raggatnák 1,444,800 
ezer láb-hoszszu ’s tizenhat hüvelyk-szeles köteget ké
pezne. Ezen oklevelekre 1,386,400 rizma papír lenne 
szükséges , mellynek hoszsza 16, szélessége 9 , vastag
sága 6 hüvelyk; ennyi papírból ismét olly gúlát állít
hatni, mellynek minden oldala tőben 68 láb széles ’s 428 
láb magas lenne.
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Nemzeti jóllét ’s Tagyon-oszlatás.
Nemzeti jólléten a’ nemzet egyes tagjai jólléte ősz- 

szegét értem. Ha néhány kéz közt szorul meg a’ gazdag
ság ; ha kevés gazdag és sok szegény van: akkor ama’ 
kevés magányos jólléte — mennyiben jóllétet ceteris pa
ribus gazdagság föltétez — bizony nem az egész testületé 
’s ennek nem annyira javát mint kárát eszközli. Vegyünk 
egy gépet, mellynek alkatrészei roszak ; javitsuk vagy 
javíttassuk meg ezek felét, a’ többit pedig hagyjuk régi 
rósz állapotjában: meg fogjuk látni, hogy nemcsak tar- 
tósbbá nem tettük azt, sőt inkább romlását siettettük ; 
mert a’ kijavított rugók, kerekek ’stb. ruganyossága- ’s 
haladásával uem vágnak öszsze az ócskák működési. Ep 
igy van állapotja azon gépnek is , mit társaságnak hivunk; 
ha ennek tagjai jobbára szegények és csak kevés van 
mérhetlen javak birtokában ; annyira, hogy inkább óhaj
tani lehetne: vajha mindnyája egyforma szegénységü 
lenne. Ha tehát a’ vagyon aránytalan felosztása nemcsak 
nem hasznos , sőt káros és veszélyes : olly módokrul kell 
gondoskodni, mik által ezen rosznak elejét vehetni.

Mindenek előtt szükség azt megjegyeznem : mitér
tek vagyon-oszlatás alatt ? Csalatkoznék, ki egy hatal
mas philippicát várna tőlem a’ vagyonos osztály ellen , 
vagy fölebbi tételemből azt következtetné , mikép birtok- 
egyenlőséget akarok indítványozni: épen nem ; mert úgy 
vagyok meggyőződve, hogy hiú vágyakra izgatni a’kü
lönben is ingerlékeny kebleket’s ez által méginkább nö
velni az osztályok közti ’s elleni ineghasonlást több szem
pontból káros , és tulajdon-szentség elleni hiba, sőt pol
gári vétek is ; meg egy kis törvénybe ütköző te tt, melly 
kinek kinek magáét épségben hagyatni rendeli, ’s melly- 
ről igen helyesen azt tartjuk , hogy iránta inig törvény az, 
tisztelettel tartozunk viseltetni. Tökéletes hirtok-egyen- 
lőség csak valamelly keletkező álladalom vagy társaság 
gyermekségében képzelhető ; de miután az emberek szor- 
galom-fokozati, gazdálkodásmódja ’s kivánataikhoz sza
bályzóit szükség-teljesitései különbözők; mivel a’ javak 
felosztása a’ gyermekek számával viszonyos; és a’ végren
delkezés! jog — mit eddigelé a’ vagyoniul elválaszthat- 
lannak tartunk-meg ’s az ősi származás, nem ritkán ösz- 
pontositja egy kézben több család javait; miután végre 
egy köztudomású vonzó erő az ok , hogy pénz pénzt, va
gyon vagyont csinál: mindezek a’ birtok-egyenlőséget 
annyira lehetlenitik, hogy egy nemzedék kihalása után 
a’ kezdetbeli egyenlőség egészen oda !

Szorosan vett és tökéletes birtok-osztály e szerint 
’s helyzetünkben nem egyéb mint üres ábránd s álomjá
ték , melly fölébredésünkkor csak haszontalan sóvárgás
sal tölti meg kebleinket: de azért nem létesithetlen az , 
hogy valamelly polgári társaságban a’ vagyon, aránylag 
jól legyen felosztva ; illy vagyon-oszlatáson pedig a’ pénz 
czélszerü terjesztését értem, mi az által, hogy a’ ke
vés kéz közti megszorulást szélyeszti, bizonyos általá
nyos kényelmet, ezen, az emberekboldogságára olly szük

séges eszközt, varázsol elő. Ha valamelly társulat pol
gárai mértékletes munka által, mellyben t. i. erejöket élet 
s egészség rovására nem kénytelenek megfeszíteni, any- 
nyira boldogulhatnak , hogy szorgalmuk gyümölc se után 
családjaik ’s maguk szükségeit sorsukhoz illő kényelem
mel elégíthetik k i : ez jól rendezett társulat mintája ’se ’ 
földön legszerencsésb; illyen álladalomban a’ vagyon jól 
van felosztva ; s bar birtok-egyenlősegről szó sem lehet 
ugyan , de azért minden osztály , család ’s rend egyfor
mán élvezi a’ szerencse ’s jóllét áldásait; ’s ezen arány- 
lagos egyformaságot kell józan politika ’s czélszerü tör
vény fő feladatául kitűzni. Hogy érhetni ezen üdvös czélt 
el, milly u takat’s módokat választhatni e’ tekintetben? 
ezekről le  en d  szerencsém igénytelen nézetimet előter
jeszteni. —

Foltét, melly nélkül az Ígéret földére annyi száza
dos vándorlás után sem juthatunk el : ösztönadás , még
pedig hatályos ösztön , a’ szorgalomra. Alig van föld
rész, melly viszonylag a’ bőkezű természet annyi áldá
sival dicsekhetnék mint honunk ; akár földterületünk 
felszinét, akár annak kincsteljes gyomrát tekintem. ’S 
inig ezek nagy része használatlanul heverve , vagy csak 
nagyából, irnmeláinmal miveltetve munkás kezekre vár
nak és sziikségink kielégittetésiért egyrészben a’ külföld
nek drágán adózunk, keble mélyiből az embernek emel
kedik a’ keserves óhajtás: vajha hazai gyártványért honfi, 
szorgalom osztoznék e’ hon aranyán ! Igenis ; mert el
múlt az idő , mellyben a' magyart csupán földmives és 
katonáskodó nemzetnek tartották; a’kor nagyobb nagyobb 
iniveltséget igénylő lelke , a’ társas élet fejledező viszo
nyai — bár minmagunk jólléte indokának teljes érzése is 
ide járulna— nem eléglik csak a’ föld , kivált ősi mód 
szerinti ’s az isteni gondviselésben határtalan bizalommal, 
turkáltatását; a’ tartós béke áldott malasztja pedig , melly 
tenyésztő ihlettel élénkiti a’ művészetet, mesterséget , 
szorgalmat ’stb., a’ legvérmesb harczias szellemet is rá
édesgeti , hogy ősi dicsősége rozsdás kardvasából do
hányvágót kovácsoltasson. Es kérdem : hajlam vagy ér
telmi fogékonyság hijányzik é a’magyarban a’ művészet, 
mesterség stb. bármilly ágaira nézve isi Kétlem, két
lem pedig annyival inkább , minél több alkalmunk van 
napról napra ellenkézőrül meggyőződnünk; mert tűnik itt 
ott fe l, ha nem lángész is , de olly észajándék minden
esetre , mi külföldön is ránk csak fényt áraszthat. Nincs 
hát egyéb hátra ez anyag- ’s erőteljes országban , mint 
meggyujtani a’ fáklyát, melly a’ kézműipar ’s művészet 
ösvényén jótékonyan világítson : ingert, ösztönt nyújta
ni szorgalomra. ’S e’ tekintetben örökre emlékezetes le- 
end a’ leáldozott év , melly a’ műipar-egyesiilet áldástel
jes működését megkezdetni láthatá ; legyen áldott minden 
hű magyar előtt annak emlékezete, kinek lelkében fo- 
ganszott az annyinak jóllétét m é h é b e n  hordozó eszme ! 
Tárgyrokonság utján a’ műegyesület felhozandó: de â  
melly irányát mint látszik egészen illy kis idő alat még
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fel nem találva, talán nagy részben nyerészkedési ösztön
re vagy vágyra támaszkodva, koránsem mozdíthatta meg 
honi művészetünk tökéletesbüléset elő. Mi a földmive- 
lést illeti, ezen honunkkal majd egy idős nemes életmó
dot, ez is, eddigi pangásából most kezd ébredezni's hajna
lára a’ Gazdasági Egyesület czélszerü intézkedési bizony
nyal fényes napot deritendnek; kivált ha az urbér-eltör- 
lesztés eszméje hova tovább jobban megérik ’s az örök- 
váltság nagy munkája földműves néposztályunk megerő- 
tetése nélkül Iétesittethetik. Lehetnek elegen, sőt vannak 
is tudom , kik honi szorgalmunk ingerét’s ez által nem
zeti jóllétünk kulcsát egyedül ’s mindenre nézve csak a’ 
szabad kivitelben állítják rejleni. En , bár örökös nega- 
tiók embere nem vagyok, még most ellenkezőleg vélek- 
szem , ’s mindaddig , mig a’ honiiparczikkek annyira nem 
tökéletesülnek, hogy külföldiekkel bátran versenyezhet
nek , hitelünkre gondolnám károsnak ; mig pedig köz
lekedésünk az ország külónfekvésii részeiben is olly csi
ga-modorú sőt gyakran több helyen szinte lehetlen , hogy 
honunk egyik része éhen halhat meg, mig a’ másik bő
ségben úszik , alig nyereségesnek. Erre ugyan ismét azt 
viszonozzák: majd lesz akkor mindjárt vasút, csatorna 
’stb. én pedig igen természetesen megint csak azt tartom: 
mikép annak , ki építeni akar , előbb keli szükséges anya
gokról gondoskodnia ’s ha -már a’ jó alapra rakott falak 
fenállnak , tető alá venni az épületet.

Bármilly igaz is azonban, hogy a’ magyart fogé- 
konytalanságról nem épen vádolhatni: mégsem tagadhat
juk, hogy kelleties lassú természetünk sok tekintetben , 
soknál munka-iszonnyá aljasodik. Lehet ugyan itt azok
nak , kik semmit sem akarnak lendíteni , a’ népnövelés 
széles leplébe burkolózni: de hát ,  míg a’ meg sem kez
dett nevelési reform jótékony gyümölcsöket teremne , leg
alább is egy nemzedék vesztegeljen a’tespeteg status quo 
mirigyes örvényében? midőn különben sem kíván vala- 
melly nagy mélységű tudományos iskoláztatást annak fel
fogása : hogy ki élni akar, dolgozzék; ki henye módra 
vesztegel: az statusteher; mert szorgalmas, polgárok ve
rítékén tengeti here életét, ’s e’ mellett kárt is okoz, még
pedig tettlegest, a’statusnak , mivel ezen kárhozatos mun
ka-iszony annyi erőt tart dologtalanságban ! Aztán meg 
az is való , hogy szokás emberei vagyunk ’s a’ huzamos 
időig folytatott életmód másod természetünkké válik. — 
Ugyanazért addig is , mig elméleti országban kalandoz
nánk, vagy a’ népnövelési reform nagy munkája megkez
detnék ’s kívánt sikert eredvényezhetne : folyamodjunk 
a’ gyakorlathoz , melly utón a’ dologtul-irtózást munka
házak létesittetése által gondolnám orvosoltatni. Nem czé- 
lomitt munka-házak részletes leírásával terhelni a’ szives 
olvasót, teljesitémezt m.évi főlapunk számaiban, csak azt 
jegyzem meg: mikép 1). ur a’ Magyar Gazda m.é. 88d. 
számában nyilványitott véleményével ellenkezőleg , az 
illyes intézeteket nem gazdaság-szerző műhelyeknek tar
tom , h a n e m igen ollyan iskolának, melly munkához 
édesgetvén a henyecsoportot dologra szoktatja;’s ha már 
csak. annyira virágzik is , hogy gyártványival az intézet 
költségei födöztetvék v. tagjai kibocsáttatásukkor szor
galmas dolgosakká válandnak, czéljának tökéletesen meg

felelt ’s hiszem, velem együtt D. ur is szívesen adóznék 
illy intézet létesítésére,vagy csak közbátorsági tekintet
ből is. Hatalmas emeltyű még szorgalom-ébresztésre a’ 
méltányos ár ’s könnyű közlekedés ; olly igazságok ezek/ 
miken reméllem kisem kétkedhetik ; ugyanazért a’ vagyon- 
oszlatás eszközlésére vezető másik ut kimutatását kisér- 
tendem meg.

Alkottassák törvény , melly adásvevésnél ollyan- 
nak adjon elsőbbségi jogot, kinek birtoka még nincs; 
több birtokos közt pedig az részesüljön az elsőbbség ked- 
vezésiben, kinek legkevesb birtoka van. Ámde ezen tör
vényt nevezetes reformoknak kellene megelőzniük ; ’s ki 
ne forditná itt szemeit, ha helyzetünkkel csak felülete
sen is isméretes, az ősiség , hitbizományi ’stb. javakra *). 
Több korkérdés közt e’ lapok m. é. 19 ’s folyt, számai
ban G.I. ur az ősiségről, hitbizományi javakról, ezeknek 
az alkotványéval azonos philosophiájáról’s eredetéről olly 
tárgyavatottan értekezik; hogy szinte kedve csoszszan- 
na az embernek zászlójához szegődni, ’s a’ tisztelt ért. 
urat olly orvosul tisztelni, ki halálos betegét is hatalmas 
szinte mi n d e n  b a j  távollétéről meggyőzni: de mivel 
épen azon tiszta ’s világos deductióbulláthatni azt, meny
nyire nem felelnek ma már meg őseink bölcs intézkedési 
rendeltetésök czéljának, nemcsak meg nem felelnek pe
dig , sőt azzal homlokegyenest ellenkező eredvényeket 
szülnek: mi csoda , ha kórunk nagy része kimondá az 
ősiségre halálos Ítéletét. Ez okbul tehát nem szándékom 
részletesen vitázni az ősiség ’s ezzel rokon tárgyak ér
demében ’s itt csak annyiban véltem megemlítését szük
ségesnek, mennyiben létezése a’ vagyon-oszlatáshoz ve
zető egyik hatalmas ö s v é n y t  előlünk egészen elzárja.

Varga.

A’ v a l ó d i  s h a w l
N é m e t  b e s z é l y .

CV é g  e.)
7. U j  e s e l .

Alig lebbent el Milliners első föllobbanása, már is 
érzette gondatlan magaviseleté egész súlyát. Minél több 
idő múlt e l , annál hajlandóbb lön nejét kimenteni: de 
alig pillantó meg a’ shawlt ’s újra méreg ’s féltékenység 
rágódott kebelén. — Albertina iránti szerelme bár mint 
ohajtá is a’ dolgot barátságos utón elintézni; becsületét 
mégis annyira sértettnek hitte, hogy elválást tarta egyet
len gyógymódnak.

*3 T. szerkesztő ur! Lehet, hogy valami viszketeg eszecske követ- 
kezetlenségrül vádolja kegyedet azért, hogy most ezen ősiség  
elleni észrevételt közli, holott ezen tárgy mellett e ’ lapok m.é. 
számai olly nevezetes értekezéseket közlőitek! Azonban Isten 
neki, hisz én igen egyszerűen úgy vélekszem , mikép az idősza
ki sajtó legdicsőbb hivatása ’s józan kezeltetése abban á ll: hogy 
a’ tárgy minél több oldalruli felvilágosítása közöltessék; annyival 
inkább , mivel sok ember szeretne illyesmikről értesülni, kiknek 
nincs módjokban, hogy mindenféle hírlapot járassanak. Ennél 
fogva illy több oldalú vizsgálatközlés miatt szerkesztőt elvhűtlen
ség v. következetlenségről vádolni, gyanúsítani vagy épen chamae- 
leonnak kürtölni t. i. ha ugyanazon egy tárgyat a’ valóság min
den redőjü fejlése miatt különféle szempontbul vitatják lapjában 
különféle véleményű vagy meggyőződésű egyedek, a’ legnagyobb 
igaztalanság. V.
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Már három nap tűnt le ’s még mindig határzatlan va- 
la; mert alig s u t t o g á  a’ megsértett becsület füleibe a’ 
szót: „ b o s z u “ , már a’ szerelem bájos : „kibékülés44, 
hangja olly meghatólag tudá ostromlani, hogy tán soha 
sem teendett szilárd önelhatárzást, ha a’ cselszövő Jean 
ismét hamis játékra nem kever*é vala a’ kártyát.

Biískomor gondolatokba merülten szédelgett Will- 
mers egy napon boltjában , midőn Tivadar csekélységet- 
vevés színe alatt belépett; de ép midőn űzetni akart, Jean 
újra házaló kalmárnőül öltözve , a’ bolt előtt ide ’s tova 
andalgott. — A’ kapitány indulatosan rohant most a’lap
pangó inasra, boltba hurczolá ’s boszus hangon rendőr 
után kiáltott. —

A’ bolt nem sokára környezve lön kandi tömeg ál
tal ’s az alakos riinánykodó hangon esengett a’ kapitány 
lábainál: irgalom , kegyelem ! én ugyan szegény vagyok, 
mindazáltal mostanig még senki sem támadá meg becsü
letemet, ’s higyen nekem, aggkoromban nem könnyen 
vetemülhetni gonoszságra. De fájdalom! ép az a’ szegény
ség átka , hogy azt a’ gazdag , minden vétkes tettre ké
pesnek tartja.

Hol van shawlom, mellyet kijavitás végett adék 
által? rivalgá Tivadar , ’s alig hallá Willmers a’ shawlt 
«mlittetni , azonnal a’ dolog folyama iránt tudakozódott.

Emlékezni fog még hogy csak nem régiben vettem 
önnél egy shawlt kedvesem számára, felelt a’ kapitány. 
— Alig adtam azonban által, a’ gyertya gondatlanságból 
a’ szövetre esett ’s rajta lyukacskát égetett. E’ csaló épen 
jelen volt kelméivel, hogy a’ szerencsétlenség történt , 
a’ hiba kijavítására késznek nyilatkozván a’ shawlt ma
gával vitte ’s azóta magát nemmutatá. Minden fáradozá- 
sim daczára sem kérdezősködhetém tőle, mig most vala- 
hára a’ szerencsés történet kezeimbe hozá !

Ah legyen könyörületes egy szegény agg szerencsét
len iránt. Rég viszszaadtam volna önnek , ha tehetém ! 
válaszolt síró hangon az álnő. Több vásárlóimat látoga
tóm meg azon szerencsétlen napon , midőn kegyed nekem 
a ’ shawlt átadá , ’s midőn végre lakomba léptem , híjá
val valék. Nincs bizonyosb annál, hogy ön tulajdonát 
valahol feledéin ; de folytonos tudakozódásim daczára 
sem nyerhetém azt többé viszsza.

Hiú hazugságok! kopasz mentségek ! rivalgott Ti
vadar ’s épen őrért akart sietni, midőn Willmers meg
ragadó: Megálljon! k iálta, tán felvilágosítást adhatok. 
Mondja csak, folytató az öreghez fordulva, nem volté 
az napon házamnál is ?

Oh igenis felelt Jean ; de fájdalom! ön nejével töb
bé nem szólhattam. Káromolva utasítónak viszsza, midőn 
a’ shawl felől akartam tudakozódni.

Úgy hála istennek! kiálta Willmers kitörő hangon, 
mitse aggódjék,a’shawl nálam van ’s’e’pillanatban átadom.

A’ fortélyos íiczkó köszönet közt omlott Willmers 
lábaihoz,’s végre szárazon távozott, ezen felfödözes által a’ 
bőkezűvé vált Willmers által ajándékoztatva, a boltbul.

8 . A z e m l é k .
Csakhamar egyezkedett W illmers a’ kapitánynyal, 

pénzét viszszaüzeté ’s nyakra főre neje mostani számki
vetése helyére futott.

Sokáig nem hajlott arra Albertina, hogy Willmers- 
hez viszszatérjen és csak azon legszentebb biztosítás után 
engedett kérelmének, hogy jövőre soha féltékenységgel 
kínozni nem fogja.

A’ shawl örök emlékül megtartatott. ’S ha ollykor 
a féltékenység kigyófejét fel akará is emelni Willmers 
keblében , megtekintő azt ’s neje azonnal minden szabad
ságot , tökéletes bizalmat élveze.

Még a’ házaspár viszonegyesülési napján elhagyá 
Tivadar a’ várost, atyja karjaiba sietendő; és csak két 
ev múlva, midőn Willmers neje hűségéről tökéletesen 
meg vala győződve ’s féltékenységgel többé nem kinzá őt, 
föd öze fel ifjonczkori bohóságai e’ legsikerteljesbikét 
e g y ú t t a l  most már magát Albertina testvéréül ismér - 
tetvén meg, min a’ szerencsés W illmers jó izün kaczagott.

Sokáig élt még a’ házaspár olly boldogul mint éveik 
kiilönsége engedé , a’ nélkül : hogy Willmers féltékeny
sége valaha viszszatért volna. Egyébiránt erősen meg va
gyok győződve , miszerint Albertina őtet , öregsége da
czára sem csalta meg soha , ’s bár minden szerelemféltő 
férj fülei meghallanák ez arany szavakat: higyetek ne
kem , bizalom az egyetlen erős híd, mellyen keresztül 
tartja a’ hűség menetét! Csalárd, hűtlen nőnek a’ leg
szigorúbb elővigyázat csak sarkantyú férje megcsalására, 
mig a’ neineskeblii hölgyre felügyelni nincs szükség ;mert 
önnön becsülete, jó hírneve , önmagának legjobb őrje. —

Gömöry Fridrik.

M á s o l a t o k *
Ügyész ’s védencze. *)

V é d e n c  z. No’s uram ! hogy mint áll e’ szegény 
árvák pőre ?

Ü g y é s z .  Micsoda? hisz még csak tizennyolca 
éve , hogy birtokuk valósággal lefoglaltatott. A’ pör fo
lyama alatt a’ jószágnak csak harmad részét emészték föl 
a’ költségek . . . .  ’s az urnák még panasza is van !?... .

V. Nem e’ csekélységet sajnálom; ismerem és be
csülöm a’ s z o k á s t ;  de miért nyerte meg ön csak ma, 
a’három hónap óta kért meghallgatást?

Ü. Azért, mert nem személyesen kérte ön. Gyak
ran el kellett volna birájához menni ’s kedvező Ítéletét 
kikérni. —

V. K ö t e l e s s é g e  igaz Ítéletet hozni, esengés 
nélkül is. Nagy , dicső dolog a’ birószékből sok ember 
boldogságát döntögetni el : de alávalóság a szerencsét
lent előszobában váratni kegyes beeresztés miatt. En nem 
udvariok lelkészemnek , őt egy nagymise szolgáltatására 
kérendő ; miért menjek hat biramhoz aláztosan esedez
n i, hogy hivatala szent kötelességeit teljesítse? — No 

f'de mégis annyi húzás-vonás után, ma végre meghalljuk 
ítéletünket?

Ü. Meg ! ’s hihető, hogy egy pontban megnyeri ön 
pőrét, mert Charondas egy czikkelye részére szól.

V. Ez a’ Charondas , minden bizonynyal valami mi
nisztere volt elsőbb királyainknak , s törvényeket hozott 
az árvák javára?

Életkép, V -  - - - aire bölcseleti beszélgetésiből.
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Ü. Épen nem! ő magányos ember volt, kinézeteit 
egy vastag könyvben irta le , mit a niai v ilág nem ol
vas , de az ügyész idéz belőle , a bírák hiszik ’s a' 
pör nyerve van.

Y. Mi? hát ej?y Charondas véleménye törvény le
gyen előttünk?

Ü. De az szomorú dolog, hogy Turnet és Brodeau 
ön ellen vannak.

Y. Ezek megint más törvényhozók ’s bizonyosan 
ollyfélék mint az előbbi.

Ü. Bizonyosan !a’ római törvény nem fejezte ki ma
gát alaposan e’tárgy fölött; különféle vélemény van róla.

y. Mit beszél ön a’ római törvényről ? Hát Justi- 
nián vagy Theodosius alatt élünk?

U. Épen nem; de boldogult elődeink, igen ked
velték a’ vadászatot ’s harezjátékokat; a’ s z e n t földre 
szökdöstek kedveseikkel: átláthatja hát uraságod, hogy 
illy fontos foglalkozások nem hagyhattak nekik időt egy 
törvénykezési-rendszer megalapítására.

y . Ah ! értem; törvényetek nincs ’s Justinián és 
Charondastól kérdezősködtek , ha egy örökségen osztoz
ni kell.

Él. On téved! — több törvényünk van mint Euró
pának öszszeséggel; majdnem minden városnak k ü l ö n  
törvénye van.

y . O h! megint uj csoda!
Ü. Igen , ha húga Guignes-la Putainban született 

volna, nem pedig Melun le Corbeilben. . . .
y . ’S mi lenne akkor ?
Ü. Pőre tüstint nyerve volna, mert Guignes-la Pu- 

tainben egy szokásbeli törvény van, melly egészen ré
szére szól. Két mérföldnyire már máskép van.

\ .  DeGuigneses Melun Francziaorszáííban feksze- 
nek ? Nem balgatagság é , hogy mi egy faluban jó , az a’ 
másikban rósz ? Micsoda idegen barbarismus lehet annak 
oka, hogy egy ország lakosai, nem egyenlő törvények 
alatt élnek ?

Ü. Az onnan jön , hogy Guignes és Melun lakosai 
hajdan nem egy status polgári valának. E’ két csinos vá
ros a r é g i  j ó  i d ő b e n ,  két külön országot formált, 
’s Guignes fönséges igazgatója , bár a’ franczia király 
jobbágya, törvényeket adott alattvalójinak. E’ törvények 
tiszttartója szeszélyétől függtek , ki még olvasni sem tu
dott ; ’s igy jöttek tiszteletes hagyomány után íiról lira; 
ügy annyira, hogy midőn a’ guignesi bárók nemzetsé
gének az emberi nem kárára magva szakadt volna: szol
gaik tekintete még állt s alapul vétetett. így van az 
egész országban, postáról postára; ’s a’ törvények vál
toznak, mikint a’ lovakat változtatjuk. Gondolja meg 
hat, melly kínban van a szegény ügyész, ha egypoitoui 
lakost egy auvergnei ellen akar védni!

A . De Poitou lakosai, ’s Auvergne é s Guignes 
urai nem egyformáü öltözködnek ? ’s nehezebb egyfor
ma ruhában , v. egyforma törvény alatt lenni ? — ’S ha a’ 
szabók es csizmadiák az egész országban megegyeznek, 
miért nem a’ bírák is ?

U. A’ mit ön kíván, ép oily lehetlen, mint egy
forma font és iteze. Hogy kívánhatni, hogy a’ törvény 
egyforma legyen , ha az iteze különböző ? Én részemről 
így gondolkozom, miként a’ párizsi icze különbözik a’ st. 
denisitől: ép úgy különböznek Párizs lakosai a’ st. deni- 
siektől. A’ természet a’ véletlenig különböző , és senki 
se gondolkozzék megegyeztetni, a’ mi különbözőnek te
remtetett. —

Y. De, úgy tetszik, Angliában egy az iteze , egy 
a’ törvény.

U. S nem latjaönalt, hogy az angolokbarbarusok ? 
Egyforma itezéjökvan, de busz különböző vallásuk.

Y. Csodálkozom, mit beszél ön. Micsoda! népek, 
egyforma törvény alatt élők , nem egyforma vallásuak ?

U. Nem!— ’S ez nyilványosan bizonyítja hogy ön 
hibás véleményhez ragaszkodik,

B. De nem jöhet é az onnan is, mert azt hivék , 
hogy a’ törvény külső , a’ vall á s helső emberért van? 
Tán igy vélekedtek az angolok: a’ törvények megtar
tása ember ’s ember, a’ vallás pedig isten és ember kö
zötti valami. Érzem, hogy a’ pogányra, ki harmincza- 
dik évében keresztelkedett k i , nem tudnék haragudni, 
de igen , ha váltómat megfizetni vonakodnék. Ki csupán 
isten ellen vétkezik, csak a’ más világon fog érte lakol- 
n i : de ki e m b e r t  bánt meg, az még ebben fenyittes- 
sék meg.

U. Mind ezekből semmit sem értek. Megyek, pő
rét folytatni. —

Y. Adja isten , hogy azt jobban megértse! K.G.

V á r c z a.
(A’ b é c s i  t é l i  u s z ó - i s k o l a )  163 lábnyi hosz- 

szu ’s 40 lábnyi széles v e r e s  márványtermet képez ; 
mellynek üveg fedele 18 öntött üvegoszíopra ívellik. A’ 
terem közepén van 122 lábnyi hoszszu 40 láb-széles me
der , mellyben a’ viz meghatárzott mérséklete gőzcsö
vek által eszközöltetik. A’ teremet két sor öltöző- ’s vet
kező szoba körzi, mellyek szinte fűtöttek ’s tetőrül függő 
12 nagy légszeszlámpa egész éjféli 11 óráig világítja a' 
teremet.

(Állandó műkiállitás.) Angliában , hogy a szorga
lom mindinkább növekedjék, a’ kormány, előlegesen 
L o n d o n -  ’s Dublinban, úgynevezett állandó műkiállitás 
létrehozását határozta e l ; mire nézve a városok külön 
részein kizárólag azért építtetnek termeket, hogy eladó 
áruezikkeit mindenki oda vigye, hol minden aczél-arany- 
ezüstmives , asztalos, esztergályos, czipész, szabó , szövet
gyárosnak tulajdon raktára lend. Lesz éigy valaha nálunk?

(Idővesztés.) Campbell nevű angol kiszámitá, hogy 
egy ember ki 70 évet él s naponta borotválkozik , ez 
által hét nyelv megtanulására elegendő időt vészit el.

(Különcz angol.) Stogguer svéd báró 1828b. lapp- 
landi útjában egy angollal ismérkedett meg , ki néhány 
évvel előbb hagyta el honát azon fogadással, miszerint 
addig viszsza nem térend, mig tnlajdon kezével s egye
dül maga száz medvét meg nem öl.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K  á r o 1 yi uri-utcza 453.
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H i r 1 a p i s á g.
Ön és H egyed U rak  *),

Pártok’ nem mint párt’ embere lészesz okos.

Kérdé Kegyed úrtól tennap előttem Szemlélősi ba
rátom , olvasta é On lírnak hol savanyu , hol keserű , 
szeszéllyel megrakott, szép , méh-darázsféle elmés leve
lét , mellyben ismét az időszaki sajtó’ mezejére kilépését 
jelenti? Igenis feleié, de még se tudom, bár emlegeti, 
kiken forog vérünk’ emelése , vagyonnak méregtőli meg
óvása ? pedig bizony még sokkal több bizodalmát gerjesz
tene Ön iír , ha kevésbé lenne hajlandó olykor szembe- 
hunyósdit játszani, mert hiszen minnyájunk’ , vagy leg
alább a’ töbség’ valódi hazaíiuságától, és helyes belátá
sunktól fügne talán jelenlegi körülményinkben , vérünk’ 
emelése, vagy annak méregtőli megóvása. Forog ugyan 
e’ két dolog főleg a’ hatalmasabbak’ erszényén ’s elméjén , 
és kivált tiszta jó akaratján , de azért még se kellene , 
kivált Ön úrnak ezt csak gyanittatni is , nehogy a’ szű- 
kebb erszényüek és fejüek magokat lealázva véljék. Ily- 
féle nem ritka elhalgatás’ elkerülete, máskor pedig hol 
gúny’ hol megvetés’ nem oly sűrű nyilatkozata mellett, 
kevesebb szüksége lenne panaszra egyedül magára-ha- 
gyattatása felett, mellynek következtében ismét csupán 
önmagára kinszerittessék fordítni szemeit, és saját bel
sőjében lélek-elszántságra támaszkodni , mellynél fogva 
jelenleg szerénykedő gőggel mondhassa, hogy egy egy

* )  Ezen czikket köv. levél kíséretében, mint K a s s á n  január Íjén 
1843b. keltet a’nyiregyházi postárul egy pár nap előtt kaptuk;mely- 
lyet is egész eredeti sajátságában minden legkisebb jegyzés nél
kül közlünk, elfogulatlanabb itélet-hozhatás vég ett; örvendve , 
hogy köztiszteletü Nesztor-irója parányiságunkról újra szívesen 
megemlékezve igy fordul hozzánk post tot discrimína rerum: 
Régi tiszteletem nél’s hajlandóságomnál fogva Kegyed iránt, még 
igen sok nemcsak szerencsés , hanem boldog uj évek elérését is 
óhajtva, a’ Független hirlapiság’ érdekében bennem támadt gon
dolatokkal akarom kezdeni ezen uj é v e t , miután mások és Kegyed 
is a’ közelebb múltat hasonlókkal végezték. Igen jól illik a’ saj
tó-szabadság fősürgetőjéhez, e ’ tárgyban gondolatait nyilvánítani. 
Meg keli vallani, nem bírtunk eddigelé függetlenség’ színeze
tével diszeskedő magyar hírlapot hazánkban. Iíissebb nagyobb 
mértékben mindegyik, párt-hirlap vala, holott a’ pártatlanság fő 
feltétele , bármi nemben is , a’ csendes kifejlődésnek. Mi nehéz 
ez , és mit tételez f e l , tartalmazza idezárt dolgozatom , mellyet 
Kegyed , mint függetlenségre , szabadlelküségre felhivatott szer
kesztő, nem fog talán elfogadásra méltatlannak tartani. Dolgoza
tomat a’ legtisztább szándék, a’ viszonos kiengesztelés’ lelke su- 
gallotta, mellyre az eszmék’ békés kiőrlődése végett kivált je 
lenlegi körülményeinkben , és mintegy az országgyűlés’ küszö
bén , olly igen nagy szükségünk vagyon.
Dolgozatomat ,valamint e ’ levelet, még Kassán írtam, de csak 
innen ma küldöm a’ Nyíregyházi postával, honnan újságaimat ’s 
leveleimet hordatom. —
Bármi czímje lesz Kegyed’ hírlapjának, hahogy a’ függetlenség 
bélyegét viselendi, hordatandom. Rég jóslék és óhajtók illy hír
lapot. A’ viszonos kím életeket, az egyeztető szellemet soha se 
tartam megférhetetlennek a’ tényleges igassággal szabadság- és 
szilárdsággal, de még a’ szeszéllyel sem. Azon pedig , hogy Ke
gyednek jutott a’ d icsőség, független hírlapot megindítani ha
zánkban, annál inkább örvendek , mivel kevés időt hágy már ne
kem korom , örvendezésekre , holott eddigelé nem igen fösvény- 
kedék , sok méltó könyüket a’ legmélyebb bú által, szemeimből 
kisajtoltatni.
Ajálván magamat Kegyed’ tapasztalt kedvezéseibe ’s hajlandósá
gába , maradok szünet nélkül — a’ Tens szerkesztő úrnak Kassán 
Január fjén 1842. Őszinte szolgája Gr. Dessewify József.

mákszemmel járulni hazánk’ felemeléséhez parancs vagy 
tanács nélkül ügyekezett, majd ismét véknyabb szerény- 
séggel állítani, miképp eddigelé legalább egy politikai 
lepese felett sincs mit akar pirulnia, akár bánkódnia.

Megjegyze erre Szemlélősi barátom, miszerint ezt 
még soha semmiféle politikus az egész világon se nem mon
dotta , se nem mondhatta, kivált az nem, ki némellykor 
ott is , hol a’ közjóra nézve elkerülhetetlen szükség nem 
parancsoló , nem mindég dolgokat emberek, valamint 
ezeket amazok miatt, és igy mindkettejét valamennyire 
kímélni még azon Stádiumban is jónak látta , mellyről ön
maga azt állitá , hogy a’ felrázás’ szükséges epokháján 
már túl estünk, következőleg a’pezsgésnek tiszta tűkör
ré csillapulandó általváltoztatása’üdeje megérkezett. Kér
te hát Kegyed urat, hogy miután lígy is már összeszedte 
a kandallója melletti beszélgetéseket, lenne olykor oly
kor On úr' fényesen-bő világának nem egészen sötéten 
követő árnyéka, nemcsak azért, mert ő is valamint Ön 
úr , élete'jó részét irkaíii kában töltötte (holott azért szint
úgy sem a’ szónak sem az Írásnak barátja ha ez által üd
vös tett elmarad,) hanem különösen azért, mert Ön úr 
maga óhajt észrevevényeket, sőt még rostáló torz-ké- 
pecskékkel sem gondol, és vallása szerint, beteges em
ber állapotjában, körmeinek eltompulta mellett is , gr. 
Dessewify Aurél’példájától el nem ijesztetve , magát oly 
testi ’s lelki alkotásunak érzi,miszerint Odyszeosz gyanánt, 
még Protheussal is megvívni késznek látszik mutatkozni. 
Nem gondol Ön úr Q. úrral en Europe, X. úrral sur le Glo
be , Y. úrral dans 1’ univers , mert hiszen a’ világosság’ 
szerepe, természete szerint, toujours és partout, allzeit 
und überall. Hozzájárul, hogy mivel legközelebbi két rö
vid dolgozatain kivül a’ sajtót már rég másképp’ nem fá
rasztotta , minden fülek , minden szívek , alkalmasint új
ra megnyílnak szavaira, mert ő visszaborzad a’rothadás’ 
azon jeleitől, inellyek nemzeti testünket minden színeze
tein keresztül, e g y e t  s em vé ve  ki ,  áthatják.

Kegyed úr , ezen iszonyú képben nem kevés való
diságot talált, azt azoinban el nem ismérhette , misze
rint nemzeti testünk tetőiül talpig, elejétől végig , ke- 
resztülkasul, merő rothadás , ’s a’mint Hahn asszonyság 
a’ Portugallusokrul mondja : „csupa elszenderület a’ va- 
dultságban, vagy megfordítva.“ O bármi zavaros de csak 
még is némelly lassú előmeneteleket is , némileg észre
véve , jóllehet némellyekben, és pedig lényegesekben , 
némi hátra rogyásokatis szemlélni látszott, azomban úgy 
vélekedék , miképpen kivált most már, egyes ember egy
maga nem igen teremthet akár Jelent akár Jövendőt. A 
külön vett önszeretetek úgymond , ritkán gyöngébbek a 
haza-szeretetnél, az össze - halmozottak pedig csaknem 
mindég erősebbek. Hiszen maga Ön úr igen hasznosan , 
igen dicsőségesen fútta szét leginkábba’ társulatok’, az 
egyesületek’, az egyredolgozás’ szellemét, és talán csa
lódik , mikor aztmondja, hogy alig tapasztalt csak egyet
len őszinte vállat is , melly terhein könnyíteni akarna.
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Pedig alkalmasint több vele rokon-lélek találkozik a' ha
zában, mint gondolja. Mivelje csak nem emlékezeteit, ha
nem feledéseit, ne vegye töbnyire ellenkezésnek az oly- 
kori vélemény-eltéréseket, szeresse csupán , de ne le
gyen szerelmes eszméibe , fogja fel, miként segédkezek 
nélkül, sehol, semmi se vihető ki a’ mostani világban , 
és hogy a’ rokon-érzetüeket, a1 mostani oly igen véde
lemre szorult században és körülményekben kivált nem 
kellene magától eltolnia , sem egyazon anathéma alá szo
rítania a’ bár talán nem mindég rósz szándékú , de rövid 
látású, ártalmas tulbuzgalmasokkal, hogy el végre, vi- 
szonos egyeztető-lélek nélkül, nemcsak hogy semmire 
se megyünk e’ hazában is , hanem elébb utóbb valódi ve
szélyeknek is tesszük ki aztminnyájunkkal együtt; és —

Nem jósol hátremélt sikert Kegyed lír , kérdé Szem- 
lélősi barátom, ha ugyancsak ráfog nyomatni az i betű
re a’ pont ?

Oly hazafi , válaszola Kegyed lí r, kinek mind er
szényéből, (szivéről nem szólok , mert arról semmit sem 
akar tudni, holott velőig ható szív-fájdalmak nélkül, alig 
lehetne valaki humorista) olly igen öniledezett , ’s annyi 
áldás hullott már le a’ haza* köz-javára, miszerint nem
csak hogy nem szorul jóformán megnyomni a* pontot az i  
felett, hanem talán sokkal biztosabban tolhatná most már 
a’ zivataros hullámzatok fölött ingadozni kezdő haza’ ha
jóját , annak üdvös czélpontjai felé , hahogy a’ kifáradt, 
a’ bekanyarodó , fele-pálya’ müvét már bevégzett P. Hir- 
lap’ születése napjának, pezsgővel és magas szóval meg- 
ülése helyett, annyi vágások, szúrások, döfések, ’s 
kardhadarok után , jó fekete tinta’ segitélyével ugyan , 
de kegyelmesebben repültetné hó-papiroson tollát. Mert 
hiszen folytatá Kegyed úr , ha olly igen elhagyogatott, 
olly ártatlan , sőt olly hasznot hajtó ellenség a’ P. Hír
lap , ugyan minek ellene nyilakat kovácsolni, és azok
kal a' hirlapiság’ mezejére föllépni? Még gyönge ellen
séget se kellene megvetni, minek hát azt, ki ügye’ gya- 
kori gyöngeségét, annyi toll-ügyességgel, annyi ékes
szólással , annyi eszme-forgandósággal kipótolni iparko
dik. Egekre szegzett szemekkel fohászkodék fel ekkor 
a’ Magyarok’ Istenéhez, Kegyed lír, mondván: „nyújt
hatok  békekezet egymásnak bajvivók, mert megérdemli 
„ezen ifjodni kezdő vén hon , hogy a’ bajvivás soha se 
„váljék háborúvá, hogy viszonos egyeztető köz lélekkel 
„és kezekkel öleltessék körül, és kiki hozzá szorítván 
„szívét, mind a’ hazát, mind önmagát, hazájához mél- 
„tóvá tegye.44

Mindezeket, tévé hozzá, nem kritika gyanánt, 
h a n e m  v a l ó d i  h o n s z e r e t e t b ő l  óh a j 
t ó m ,  és mivel a’ nagy elmékkel járó nagy tüzek , ter
mészetesen üdő folytával felette üdvösségesen egy kicsit 
csillapulni szoktak, mi által a’ dicső és hasznos életek’ 
tartóssága is biztosittatik; vén, de talán még eléggé ép 
koromra nézve a legigazabb honfi szívvel reméllem egy
szersmind.

Ekkor melegen megszoritá Szemlélősi barátom Ke
gyed úr’ kezét, ’s egy kis üdő-szünet után kérdé tovább : 
mit 1 art a’ hamu szinü papiros’ , a’ szürke betűk’ átvál
toztatásáról ?

Ki ne látná szívesen minden Jóban mindég és min
denütt , felele Kegyed úr , külsőt összehangzásban a’bel
sővel; hiszen a’ fizető olvasók’ szemei is tekintetet ér
demelnek, mert mindegyik sok üdéig szeretne olvashat
ni , és minden iró sokáig olvastathatni. A’ J e l e n k o r  
czímmel azonban én se vagyok megelégedve, folytatá 
Kegyed úr , nem mintha nem lehetne áldott tünemény je
lenkorunk e’ hazában , hanem mivel a’ dolog , mellyet je
lentene ily hírlap’ czíme, eddigelé nagyon zavarossá , 
zajossá, indulatossá ferdittetvén, felette által változott. 
Hazánk’ jelenkorának mostani szelleme , a’ világosságot 
töbnyire vagy csupa szikrákba meríti, vagy sűrű füstbe 
szokta fullasztani, pedig nem a’ füst’ hanem a’pára szel
leme hajt hajókat! Helyesen jegyzé meg Ön úr , miként 
honunk’ jelenlegi korszelleme gyakran a’ szesz-világítás
hoz hasonlít, és pedig szerintem nemcsak mint ő mond
ja , a’ pesti magyar színházéhoz, hanem éj felé az ég alatt 
elágazott sötét utszákon pislogóhoz, hol nemcsak káprá- 
zik olykor a’ legjobb szem, és így könnyen eltévedhet 
a’ siető , hanem az egész lirmainentom csillagainak tábora 
sem óvhatja meg , a’ legszabadabb ég alatt fojtó bűzü pá
ra’ bélehelésétől, a’ Nap’ fáradalmainak kiállása után nyu
galomra haza-térni ügyeksző ballagót.

Azomban , éppenségesen a’ zaj, lárma körülcsap- 
kodás miatt, a’ leglényegesebbekben mozdulatlanságra 
korbácsolt Status-fogmányunk’ eltikkadt, gyönge lovait, 
nem új ostorozás , hanem abrakolás és czirógatás által le
het csak most már a’sűrű sárból kigázoltatni, és talán töb
bet rontunk mint épitünk, midőn savanyu-vérűségiinket 
egykicsit édesíteni elmulasztván , reformer vágy-társaink
nak keserű vért csinálunk.

Kegyed uram szeret élni „képletes44 metaforákkal 
mondá: „Szemlélősi44 Ön xír barátom, kedves hajdani 
ellenem , szintúgy, jegyzé meg Kegyed lír , és ez nem 
á r t , mikor eszme után kép festetik, és ez még is , hív fest
ményben valódi állapotokat állít elé egyszersmind.

Nem volna e valami kifogása Kegyed úrnak a’ ter
vezett F ü g g e t l e n  czím ellen ? kérdé Szemlélősi.

Korántsem , viszonza Kegyediír, hanem álland el
lentétben a’ valódisággal, hiszen lígy legalább olly egy 
hírlapot birandunk, mellybe úgy mint az Alig. Zeitungba 
az egymástól legeltérőbb elvek is , illető ok-adásaikkal ol
vashatók lesznek. Most a’ P. Hírlap’ olvasója pillantatra 
se méltatja a’ Világot, ennek hordatója pedig a’ Hírnö
köt és Századunkat, ’s így tovább meg viszont. Az esz
mék’ súrlódása tehát jelenleg csak a’ hírlapok’ szerkesz
tő i és legfeljebb levelezőji közt, csupán külsőleg, es 
azon pápa-szemeken keresztül, mellyeket a’ pártok kö
szörültek , megy véghez, de egy független lap által , melly 
nevét megérdemlendi, és minden színezeteknek helyet a- 
dand, az olvasók’ nagyobb részében keletkezik majd ben
ső elme-surlódás, melly nélkül nincs ’s nem lehet eszme- 
kiőrlés, mert kétség kivül elébb utóbb mágnes gyanánt 
minden párt’ olvasóinak nagyobb részét magához fogja 
vonni a’ valódi F ü g g e t l e n ,  miből azon jó is szárma- 
zand , hogy több üdő marad fe l, mind ifjaknak mind vé
neknek , hírlapokon kivül, más olvasmányokra is. A’ 
valódi F ü g g e t l e n  tehá t, nemcsak hogy segitendi a’
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fejek’ táplálványát, sőt a’ jelenleg úgy is elég sűrűén lo
hadó erszényeket meg fogja kímélhetni, mert ki gátol- 
hatandja ő t, ne a’ legellenkezőbb elveket,más hirlapok- 
bul is egybegyűjtse , azok’ nézőpontjait, okait, czél- 
jait, körülményeink szerint, a’ szellemi valamint anyagi 
közjő’ tekintetében összehasonlítsa ? Nem fog azonkívül 
senki is úgy járhatni, miként minap mind Kállay az aka
démikus , mind több mások már jártak. Valóban függet
len hírlapba , hol oly közel esik a’ balzsam a’ sebhez , nem 
igen merend valaki ollyasokatírni, millyekkel tenyereket 
lehessen koptatni,torkokat kiszárítani, seborvosoknak or
vosoknak és patikáknak szép nyereséget szerezni, a’ vízi 
puskák’ árát tetemesen nevelni, szóval oly dolgozatokatbé- 
küldeni, minők még mielőtt gyújtó ’s égető erejöket ki- 
nyilatkoznák , megfáklyáztassanak. En részemről a’ tisz
ta Milly-gyertyavilágot a’fáklyáénál jobban szeretem. — 
Amannak éppen azért, mert nem izzó veres tüzet lobog
tat; neki nem szoktak rohanni sem juhok, sem lovak , 
sem lepkék. — A’ több oldalruli megfontolás , az ellen
kező elvek’ okainak megvi’sgálata ’s összehasonlítása, a’ 
hol közelebb, hol messzebb eső czélyra vezető egybe- 
függés’ finomabb lánczai’ titkosabb kapcsolatának fürké- 
szése, nem fog hahota’ tárgyává válni. Többen fognak 
emlékezni Montesquieu’ halhatatlan szavaira : „II n’ ap- 
„partient de proposer des changements qu’ á ceux qui 
„sont assez heureusementnés pourpénétrer d’uncoupde 
,,génié toute la constitution d’un état. — Dans un temps 
,,d’ ignorance on n’a aucun doute, mérne lorsqu’ on fait 
„les plus grands maux dans un temps de lumiére , on 
„tremble encore lorsqu’ on fait les plus grands biens. — 
„On sent les abus anciens , on en voit la correction ; mais 
„on voit encore les abus de la correction meine. — On 
„laisse le mal, si 1’ on craint le pire ; on laisse le bien, si 
,,1’ on est en doute du mieux. — On ne regarde les par
t i e s  que pour juger du tout ensemble ; on examine tou- 
„tes les causes pour voir tous les résultats.44 Több erő
sebb tollú szárnyak, mint eddig fognak repülésnek ered
n i, a’ gyengédebb szárnyuak pedig, ’s denevérek , bag
lyok , mellyek az éjből oly szívesen napot csinálnának , 
lassan lassan elbúni. Szintúgy szélesebb talapu de a’ mel
lett erősebb oszlopokra fog a’ népszerűség támasztatni , 
mint jelenleg , midőn az , mostani formájában , lassan 
lassan a’ legyilkolandó holttestek körül olykor már is jó 
eleve hívogatja össze a’ varjukat.

De hát mi tévő lészen , J e l e n k o r u n  kból a’ terv 
szerint netalántán átkeresztelendő F ü g g e t l e n ,  ha nem 
tanulságosan mulatságos , hanem unalmas , bármi elvet 
akár jól akár rosszul nem támogató , puszta szó szaporí
tásokkal fog kináltatni ?

Illy esetben, felele Kegyed iír, szabad lesz az el nem foga
dás , mert hiszen senki se tartozik akár unatkozni akár 
unatkoztatni.Hahogy azombana’F ü g g e t le n  czímet vi
selő újság, megfelelve czímjének, részrehajlatlan lélekkel 
és szellemben fogja magát viselni minden iránt, úgy és 
ekkor , az , ki ellene panaszt emelne, a’ szerencsésen 
rejtő titkosságból, még legszarvasabb panaszával is , csi- 
gakint , csupán a’ kaczagás’ szabadjára lépne ki.

De ha, folytatá Szemlélősi czivakodásokrakerülne 
a’ dolog a’ valódi Függetlenben is?

Ekkor közbeszólal Kegyed ú r , ha egynek megen
gedjük a’ pofoncsapást, a’ másiknak is meg kell, külöm- 
ben nem részrehajlatlan a’ F ü g g e t l e n ,  de hol a’sze
mély nem neveztetik , és így nincs jelen a’ toll’ hegyén, 
a’ fehér papiros’ simáján ott nem lehet, ott csupán gya
nítható a’ pofon-csapás, mikor pedig személyes vád , tény- 
emlitve fejet emel , a’ vádoló felelős , személy-vádló név
telen czikkek’ béfogadására tehát a’ valódi F ü g g e fi
ié n  nem szorítható, de midőn személy nem neveztetik , 
akár sujtassék , akár nem, el nem fogadómat nem mond
hat. Ön úr szabad nagylelkűen tűri a’ névtelenséget, de 
nem akarja követni, helyesen ugyan , de szükségtele
nül, miután azon irók’ sorába helyzendő, kiknek hatal
mas leikök , akaratjuk ellen is , azonnal megismerhető 
bélyeget süt mindég gondolatjaikra. Csak akkor tehát, 
ha személyes gladiátorságra, nem pedig bajvivásra nyit
tatnék pályatér a’ F ü g g e t l e n ’ csarnokában, lenne 
nehéz a’ békét fentartani oly pályán , mellynekmind esz
köze , mind czélja a’ béke , ’s annak fejlődései. — Illyé
sekhez aczélyozódni kell a’ független, a’ szabad embernek, 
ki midőn maga részére a’szólás’ szabadságát a’köz-szabad- 
ság’ a’nyilványosság’ és így a’ közjó’ érdekében követeli, 
másban is, mástól is, azt tűrni tartozik.— Prédikáló-szék- 
ben, színházban tüntetnek elé fösvények’ , erőszakosok’, 
buják’, ravaszok’ képei, a’ templom’ a’ színház’ padja 
teli van ily vétkesekkel, kiki rájok mutathatna , vala
mint egyik a’ másikra külön külön nemben , és még is 
minden ábrázolt bűnös békével megy haza , vagy fej-csó- 
válva, vagy megtörődött szívvel, olykor javulva is , és 
nem hagyja oda akár a’ színjáték közben helyét, nehogy 
magát gyanússá tegye. — Olykor ugyan olly elválasztha
tatlanul kötvék a’ dologhoz a’ személyek, miszerint meg 
nem érintőleg mellettök elsuhanni csaknem lehetetlen, de 
még ekkor is módot talál az okos és mértékletes F ü g 
g e t l e n ,  alig érezhetővé tenni az elsuhanást. — Mind
ebből csak az következik, hogy a’ valódi F ü g g e t l e n ’ 
szerepe felette nehéz, hogy legtisztább lelket, legrész- 
rehajlatlanabb szellemet követel, és hogy nemegyköny- 
nyű ezen tisztalelkűséget, ezen képességet ’s ügyességet 
még azon függetlenekben is feltalálni, kiket sehova, es 
kikre soha semmit se függesztettek. — De máraz köny- 
nyebb , még az epébe mártott, vagy unalomba takart, 
akár közbevetve a’ köz jót érdeklő czivakodasokbul is ki
szemelni az elveket és azoknak akar gyarlékony, akar 
talpra esett okait. Ez a’ valódi mazsola-kiszedés , de ez 
csak igen nagy ügyességgel, és igen tiszta lelkiismeret
tel gyakorolhatandó kötelesség, mert a’ gondolat, a 
fej sajátja, és valóban furcsa szabadelmüség és szabad- 
lelküség’ neme lenne az, melly más’ gondolatainak okait, 
mert azok nekipehely-könnyűségüeknek látszanak, cson
kítani, csorbítani, bénítani, herélni bátorkodnék, a’ 
második megelőző cenzúrát, mint most némellykor tör
ténni szokott, gyakorlaná, néha még a’ harmadikat is 
hozzájárultatná , t. i. a’ töbnyire nyelvünkben tudatlan kül
földi betűszedőjét, sőt még ezzel sem elégednék meg , 
hanem 4to loco a’ legszükségesebb cenzúrát elmulaszta
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ná , vagy legalább elhanyagolná, t. i.a nyomatott ívek
nek a’ szerző’ kézirata, stílusa , s ortográfiája szerinti 
pontos és szorgalmas gáncstalanitását (correctura). Hi
szen jegyzetekben kiki tetszése szerint bírálhatja a’már 
nyomatásba ment iró dolgozatát, de annak engedelme 
nélkül, előleges cenzúrát gyakorlanunk egymáson , bi
zony tilos. A’ kormány előzvényes cenzúrája ellen pa- 
naszlani, és még is azután egymás iránt megelőző cenzú
rát gyakorlani, következetlenség nélkül, bizony meg 
nem fér akár a szabadlelküséggel, akár a’ szabadelmú- 
séggel, vagy azon figyelemmel, mellyel az irók egy
másnak tartoznak. Prostituálja magát k ik i, mint neki 
tetszik , de mást ne leczkézzen megelőzőleg. Már az is 
történt, hogy a’ hirlap’ szerzője, jegyzékben értesité ol- 
vasójit, miként pontosan nyomatta ki levelezője’ orto
gráfiája szerint, ennek dolgozatát , és még se hiányoz
tak , és pedig értelmet zavaró, elég szarvas hükkek a’ 
nyomtatásban. Pulszky Ferencz barátom egykor egy jó 
forma lajstromot gyűjtött a’ kézirata ellen elkövetett gán- 
csokbul, és ki is nyomatta.

Mindezekből világos , minő lelkismeretességet kö
vetel a’ valódi függetlenség , mennyi kívántatik F ü  g- 
g e 11 e n nevet nemcsak viselő , hanem meg is érdemlő 
hírlap’ megindításához. Megválik, megértünk ejnár ily— 
lyes valamire ? Kétségkívül összepontosul valódi füg
getlen szabadlelkűségben, a’legjelesebb lelki ’s szívi te
hetségek’ és erények’ koszorús koronája.

Az, hogy meg ne szakasztassék valamelly dolgo
zat , szintúgy a’ figyelinező kíméletekhez tartozik , mert 
a’ megszakasztott dolgozat veszt hatékonyságából, de 
hiszem , mihelyt nem tanulságosan mulatságos, okatlan, 
v. éppen oktalan unalmas szószaporitások, megnevezett 
személy-sértések , kimaradhatnak , nem igen lesz szük
ség megszakasztásokra; — egyébiránt, mit árt, ha egy 
hírlapi szám terjedelmesebb a’ másiknál ? csak közérde
kű legyen a’ dolgozat, alig fog valaki panaszt tenni.

On ú r, lígymond Kegyed ú r , az észrevevényeket 
dolgozatainak sarkába köti. Eziránt én mindegységgel 
viseltetem , csak gondolatom és érzelmem, ha személyt 
nem nevezek , és savós , ki ne hagyassák, vagy állásá
ból ki ne forgattassék.

Szemlélősi mindezekre, azon észrevételt tévé , hogy 
Kegyed iír , nagyon hajlandó egykevéssé az ideálok or
szágának határiba belecsapni, mire azt válaszolá Kegyed 
ú r , miként silány köz-katona , ki nem óhajt lenni Tá
bornok , de azért lehet valakinek eléggé józan ésszel bír
n i , miszerint általiássa , hogy körülményeiben nem igen 
fogja Hadnagyságból Ornagyságig tovább vinni, ’s ezzel 
is meg lesz elégedve, mert mégis több az Őrnagy a’ Had
nagynál, és természetes előre nyomulni akarni, de a’ kö
rülmények szerint határt kell tudni szabni magának , és 
mind azon innen, m i n d  p e d i g  azon till, úgy 
tanulni megelégedni sorsával, hogy lelki nyugalmunk 
soha se háborittassék. Engem ezen medvebőrúségre haj
dan Ön úr is szoktatott, miért is sokkal tartozom né
ki, ő csak azt tévé, mit a’ sors folytatott, és talán még

be nem végzett. — Minek azomban felette jó következése 
lön , mert mint embernél nem pedig mint medvénél, ki
nek barlangjában télkor szőrei sűrűdnek, kihulván a’ 
korral minden medveszőröm, most már alkalmasint to- 
tus teres atque rotundus vagyok , in quem manca ruit 
semper, úgy is non diu, sivellet etiam, amplius ruitura 
in moriturum Fortuna.

Ez nagy szerencse , monda ekkor Szemlélősi, és 
fő feltétele a’ függetlenségnek, mellynek nem lehet elég 
nagy árt szabni. A’ tervezett új F ü g g e t l e n ’ sorsa at
tól függend, miilyen czikkeket fog magában foglalni ? 
Ha ezek tanulság, igazán köz tény-gyakorlati irányok 
és körülményi tekintetek által megkülönböztetvén mago
kat külön agazó érdekek’ kímélő kiegyenlítése végett, 
csillapító szellemben , egyeztető lélektől fognak sugaltat- 
n i , ha jelenlegi szükségeinkhez alkalmazottak, nem 
csupán majmolok, hanem mind a’ mellett hogy újak és 
eredetiek, nem kivihetetlenek, ha nem szép fénylő fe
delet erős fundamentom és izmos falak nélküli épületre 
rakni akarók, nem silány , nem piczi, vagy csupán e- 
gyénes tárgyuak , nem gőgtül és önszeretettől csepegők , 
nem unalmasak , nem mulattatás ’s tanulság nélkül szó- 
szaporitók , nem csigázott tolluak , nem egyedül vagy 
D-dúrban , vagy Fisz-mollban hangzók, nem nehézke
sek , nem ízetlenek , sőt olykor sületlenek , nem czifrá- 
kat ’s elménczségeket hajhászók , nem teketóriások , nem 
nyersek vagy éppen czivakodók, nem bunkósak , vagy 
pityergők és olvasztók , hanem mind lelket, mind észt, 
mind szívet, és mind haza, mind ember, mind Feje
delmi érdeket harmóniában kielégíteni legalább nagy ré
szint ügyekszők lesznek, és legkissebb sem pártbúznem 
fog kipárolgni, sem vezérleti dölyf kiríni belőlük , úgy 
bízvást lehet oly hírlapnak , melly ily czikkek’ adásán 
törekedend , bármi czímet viseljen, dijjátnevelni.

Gr. Dessewffy József.
(Vege következik

X á r c z a.
(Halomási rend.) Egy német tudós számítása sze

rint közép Európában egy millió emberből egy év múl
va marad 767,525 ; tíz év múlva 551,122; húsz múl
va 502,216 ; harmincz múlva 438,183; negyven múl
va 369,404 ’stb. ’stb. száz év múlva 207 ; és százki- 
lencz év múlva csak egy!

A’ franczia adóvizsgálat következményi, melly 
olly törvénytelen ellenzést okozott, igen fontosak. Tou
louse , hol 1836ig 56,000 lélek íratott öszsze, 90,000 
lakossal bír. Strassburgban a’ vizsgálat előtti öszszeirás- 
kor 49 ezer, Grenobleban 22 ezer , vizsgálatkor pedig 
amott 68 ezer, imitt 36 ezer találtaték.

(H a 1 e s ő.) Múlt évi júniusban egy erős zivatar
kor Jagow faluban haleső esett, mellynek alkatrészeit 
különfaju halak képezék ’s mik közül a legnagyobb 5 
hüvelyknyi hoszszu volt. Kétszáz lábnyi térségen fe
küdtek szerte a’ halak.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr at tner-Kár o l y i  uri-utcza 453.
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H o n o r a t i o r o k .
Van egy felekezet honunk lakosi közt , melly az em

beri természetben kisebb nagyobb részt gyökerező jobb 
lét utáni vágyat keblében mindinkább érlelve tör előre , 
fölemelkedni óhajtván azon osztályból, mellynek sorsa: 
tűrés, szenvedés. És e’ felekezet jól tudván, hogy ősei
től sem fényt, sem érdemeket nem örökle ; érezvén , mi- 
kint ezen hon annyi mázos színezeti közt, mezeden egy
szerűségében magára hagyottan áll; férfias küzdő bátor 
lépteivel halad a’ rá nézve egyetlen ösvényen : az érte
lem ’s tudományos miveltség ösvényen , kitűzött czélja 
felé; annyival nagyobb fáradsággal ’s izzasztóbb küzdés
sel, mert az előitéleti tábor előcsapatival már ez útjában 
is viaskodnia kell. És ezen kitűrés , ezen kitartás nem 
maradhatott megismerés’s méltánylás nélkül; az ember
séges gyakorlat könnyité e’ felekezet vállain azon terhe
ket , miket különben születése után öröklött vala; ’s ha 
tettleg egészen nem is — miután a’ hivatal-viselés még 
nálunk többnyire főkép magasb fokozatokban születéshez 
köttetett — nemleg azonban a’ született nemessel tette 
egyenvonalba. De napjainkban már tovább is haladtunk! 
A’ viszonyos méltányosság elve némi kis jogot is enge
dett ezen felekezetnek; mert nagyon természetesen úgy 
gondolkozék, hogy ki a’ nemességgel együtt viseli a’ 
most még bár csekély terhet, annak némi jogocskájában 
is részesüljön; ki személyére nézt nemesi bíróság alatt 
van: hadd válaszszon az bírót is. És igy kezdett nyerni 
e’ felekezet itt o tt, majd sikerrel ,majd siker nélkül tiszt
választási jogot! Ezen felekezet pedig: a’ honoratiorok 
vagy tisztesbek.

Illy parányi engedélyek is — mikkel mint mondám 
emberséges gyakorlat jutalmazó az egyedi szorgalmat , 
jutalmazó pedig ez által az értelmiség-’s tudományos mi- 
veltséget, egyedül pedig csak ezt — elegendők azonban 
arra , hogy ellenséges indulatokat keleszszenek , ‘s ag
gódásba ejtsék az alkotvány épsége-vagy sérthetlenfen- 
maradásaért reszkető hazafi keblét, ’s ez aggály nagyitó- 
üveget ad értelemnek, hogy borús képzete annál nagyobb 
jótétany^g körül czikázhassék ; mintegy irtó-hadat üzen
vén a’ honoratiorokban az értelmiségnek, megtámadván 
hennök fiút, polgárt, hazafit, levonván vagy legalább 
gyanusitván majd mindent,mi csak emberi, úgy hogy gon
dolhatnád is : ez osztály nagy része aljas fondorlók ezéhe , 
kik lelkűkkel vásárt üznek's hola’kivétel csak fehér holló. 
Tekintsünk azért mélyebben ez annyira gáncsolt és rette
gett osztály életébe, de higgadt kebellel, tiszta fővel; 
mert az indulatzajt vagy hebehurgyaságot meghazudtol
ja az értelem. Nézzük elsőben is politikai hitvallását.

Milly politikai hite legyen valainelly testületnek , 
azt huzamos joggyakorlat mellett, a’ körülmények méltó 
tekintetbe vételével fejlett eredvényelc combinatiója után 
mondhatni meg. A’ honoratiorok tettleges politikai élete 
sokkal rövidebb még« hogy sem biztos eredvényt mutat
hatna; az itt ott engedett, de néhol megsemmittetett sza

vazásjog még nem biztos iránytű; ’s már csak azért 
sem , mert az aránylag igen kevés szám a’ nagy tömeg 
lépteinek irányt nem adhat. E’ mellett a’ szavazás vagy 
nyilványos vagy titkos; első esetben egy kis számvetés 
után ha a honoratiorokat egytől egyig jól ismerjük , 
számát tudjuk sa  szavazás veghezmenetére szorgosan fi
gyeltünk kipuhatolhatjuk a dolog mivoltát pro hic et 
nunc ; azonban egykét esetből általányos következtetést 
huzni ha nem éretlenség is , bizonnyal nagy merészség ; 
de titkos szavazásnál ez hogyan létesíthető ? ezt megfogni 
sem en , hiszem, sem más nem kepes. Ez osztály ugyan 
n é p b a r á t  , mert mig egyfelől édes testvérül üdvözli a’ 
népet’s ö vé i h e z f o r r ó  i n d u l a t t a l  t a p a d ,  más
felől szivén viseli annak sorsát, mert a’ nyomor’s ínség 
fija jobban tud szenvedést méltánylani mintáz, ki fájdal
mat nem ismer: de azért épen nem  k ö v e t k e z i k ,  
h o g y  ez o s z t á l y  t e t t e i n e k  t i t k o s  r u g ó j a  
nép  u r a s á g r a  t ö r e k v é s  l e g y e n .  És ezt kérem, 
jól megjegyezzük, ’s helyesen meg is különböztessük! 
Lehet kormányember ’s aristokrata bármelly szinvegyü- 
letből nemes népbarót, van is elég; de van ám számos 
demokrata - zászlós vagy ennek párthiveiil szegődött e- 
gyed — és ezek nem honoratiorok, de a’ kiváltságolt osz
tály tagjai ’s nem utolsók — kik népszerű elvek pengetési 
mellett kisajtolnák szegény jobbágyaik végső csep zsir- 
ját is , kik nem tudnak a’ gyakorlati élet ösvényén egyet 
de csak egyet is úgy lépni, hogy divatczikkül áruba vetett 
’s meglehetős kelendőségii elvökkel homlokegyenest ne 
ellenkeznének!

Azonban legyen , hogy e’ felekezet demokrata el
veknek hódol, kérdem: mihez foghat ’s mit tehetmost, 
mi veszélybe dönthetné e’ hon alkotványát, politikai éle
te alig kezdett ’s kétséges reggelén , midőn törvényeket 
nem hoz ’s nem hajtat végre i Avagy azon tette által , 
miszerint magát szorgalom 's tudományos miveltség ut
ján vítta ki a' porbul, nem bizonyító é be : mikép a’nép 
in statu quo, politikai engedélyek részese nem lehet.

Miután pedig tagadhatian igazság,hogy e’ tisztes osz
tály politikai életének jelenje ’s jövője nagyon ingatlan 
lábon áll: elmulhatlan szükség , hogy róla a’ törvényho
zás gondoskodjék. Es e’ tekintetben , mivel tapasztalás 
szerint a’ felekezetek különfélesége miatt is az áltaíányos 
jóllét most is lassú léptekkel halad ; ’s ezek számát kü
lön álló testülettel szaporítani annál inkább ezéiirányta- 
lan , minél elkerülhetlenebb az érdekek kiegyenlítése 
körül az osztályok egymáshoz simítása: más utmód alig 
van, mint a’ honoratiorokat született nemessel állítani 
egy lábra , már azért is , mert őket csak az eddigi gya
korlatban , meghagyni valóságos hátramaradás szint
úgy mint a’ szorgalom ’s nemes igyekezetnek még csirá
jában elfojtása.

Ámde itt két vádat gördíthetnek ellen : a) hogy me
gyei ’s országos hivatalnokban egyik fő kellék a’ füg
getlenség, honoratior azonban nemlehet független , mert
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fekvő-birtoka nincs; pedig csak e föltétez leginkább 
függetlenséget. Szeretem hinni, miszerint nem meszsze 
azon idő , melly — status-gazdasági szempontbul is — 
.kiterjeszti a' birtokképessőget minden magyarra ’s igy 
ez elméleti vád—elméleti mondom, mert gyakorlatból tud
juk, mikép rengeteg birtoka mellett is elég függő van, ele- 
nyésztetve leend, mert hisz a* honoratiorok közt is elég 
vagyonos akad,mégpedig úgy, hogy keze ’s lelkiismére- 
te szeplőtlen ’s tiszta. Azonban míg ez óhajtva várt idő 
késnék , vessünk egy pillanatot a’ megyei ’s országos hi
vatalok mostani szerkezetére , ott meglátandjuk, hogy 
van elég birtok- sőt vagyontalan tisztviselő. Es ki mon- 
ja : mikép ezek , csupán azért, mert birtokuk nincs, meg- 
vesztegethetők , hűtlenek kormány ’s nemzethez ; avagy 
tehetni é föl törvényes határok közt működő kormányról, 
melly a’ nemzet akaraljának végrehajtója , hogy törvény
telen ösvényen járjon, ’s ha ezt teszi, nem a’nemzet tisz
te é őt feleletre vonni ; nem tudunk é példát , hogy ott, 
hol kellett ’s helyén volt, megmondá az igazat az is, ki
nek csupán falatkenyere volt 's ezt csak hivatala után et
te. Es ha ez a' mindennapi tapasztalás szerint a' birtok- 
talan nemességről á ll, véges elmém nem képes megfogni: 
miért ne álljon a* szorgalom ’s tudományos miveltség azon 
férliairól, kiknek értelmiségük arnazokéval nagyon ki
állja az egybehasonlitást, kiket helyzetűk felfogása , kö
telesség- ’s a’ fekvő-birtokon kivül is honos és nem is- 
méretlen becsületérzetök, hálájok, övéik iránti szerető
tök nem ritkán nagyobb hűségre , pontosságra, szorga
lomra, indit mint azok némellyikét, kik széles birtokuk 
terjedelmén független hanyagságban henyélhetnek.

b) Hogy ez osztály aljas növeletlen. Hihető lenne 
ezen vádakkor, ka a’honoratiorok testületét csupán meg
állapodott korukban robotrul megriasztott ’s iskolázott e- 
gyedek képeznék. De a’ gyermeki fogékonyságnak a’ 
kitűzött czél utáni vágy , a’ tudomány ’s később az élet 
iskolája olly irányt ad, melly neki szükség. És miután 
a‘ különböző életmód különféle növelési fokozatot kiván ; 
miután a’ honoratiorok nagyobb száma tisztes rendű ’s 
helyzetükhöz képest nagyon is mivelt szüléknek köszöni 
é s  h á l á s a n  ’s t e t t l e g  k ö s z ö n i  kiképeztetését 
annyira, hogy helyzetének tán nem nagysága hanem pa
rányisága hozhatná zavarba, ha életokosságát segédül 
nem hiná : a’ fölebbi vádat legszelidebb néven is rósz aka
ratú gyanúsításnak vagy néhány egyedről az egészre hú
zott félszeg ’s tapasztalat-hijányos következtetésnek ne
vezhetjük. Van biz ezek közt növelt ember elég, ha nö- 
veltségöket nem csupán igényelhető helyzetükhöz mér
jük is. —

Ne keressen ez igénytelen sorokban senki ollyat , 
mit őszinte keblem soha sem érzett: nagyok ’s birtokos 
osztály elleni gyűlöletet, vagy ennek legkisebb nyomát 
is. Ismerem én ezek helyzetének fontosságát ’s tisztelem 
is: de más részről hiszem hogy vannak itt is , kik hely
zetűk méltóságát nem tudják felfogni ; mint van a' vilá
gon minden osztály s felekezetben, ezeknek különféle 
színezeteiben kivétel. Azt sem állitom, sőt azt tenni vak- 
merűoég volna ,hogya‘ honoratiorok mind drága gyöngy : 
de azt méltányosnak találom hogy kinek kinek adjuk

meg magáét ’s a’ becsületességet, erényt ’stb. midőn ama
zokra nézt szabályul állítjuk fel, imezeknél ne tartsuk 
csak ritka kivételnek. V a r g a .

H i r 1 a p i s á g.
Ön és Kegyed Urak.

Pártok’ nem mint párt’ embere lészesz okos.

( F  c g  e.)

Miután Szemlélősi így végezte , én szólalék fel má
sodszor , ’s megjegyzém, mint kivánnám minél olcsóbb
nak a’ tökéletesebb hirlapot, hogy mentül több olvasó’ 
okulása által, annál könnyebben pótoltassák a’ sűrűbb 
hordatást reinéltető hirlap’ költsége, mert én legalább 
tartósabb , és több ’s valódibb boldogságot hozó kifejlő
désnek tartom azt,  mellyet nem hiúság, hanem takaré
kosság teremt. Hazáiníiai közűi minél kevesebbet akar
nék elzárva látni egy valóban független hirlap’ olvasha- 
tásától. Az olvasást már megizlelte hazánkliainak számá
hoz képpest elegendő Kaszinókkal eddigelé még nem bő
velkedünk e’ hazában. — Ezen felül, két már régi óhaj
tást ápol szívem.

Első : hogy minden czikk’ akár egyik, akár másik 
oldalszélének irányában , legyen röviden kitéve tartalma. 
Ezt az , amazt ez érdekli inkább, és vagy azzal, mit in
kább kedvel, szereti kezdeni a’ gondosabb olvasást, v. 
a’ többit csak átfutja. —

A’ másik: hogy ne röpülő gyerek-sárkány-idomu 
legyen új szellemű hirlap. A’ nagy szárnyas formátumot 
mindég mosolyogtató inajmolásnak tartám, mert bár le
hessen e’ terepély-forma mellett, némi alább rendelt te
kinteteknél fogva, meg nem vető okokkal vívni, én azom- 
ban F ü g g e t l e n  czímü ’s tartalmú ríj lapunkat, (ha 
gondolatomnak megfelelend,) mint minél több olvasók 
számára készült mindennapi tény - gyakorlatos oskola
könyvnek tekintve , megvallom , nemcsak már felmetsz
ve mindég megérkezni, és csupán ülve, mint p. o. Lip- 
sius’ Tacitusát, vagy más in folió-kat, hanem járva, 
kelve , akár otthon , akár mezőn , minden tekintetben 
könnyen olvashatónak kivánnám.

Az apró Penny újságok Nagy Brittanniában, ezen 
a’ bélyegeztetést is nem igen nehezen, ’s olykor nagyon 
szívesen kikerülni szerető hirlapocskák , mcllyek a’ nép 
számára iratnak, nemcsak legolcsóbbak , hanem legkis- 
sebb formátumúak is. Igaz, hogy ott talán, a’szegény
séggel küszködve megtömött dolgos gyár-városokban nem 
egészen ártalmatlanak , de nálunk, az olvasó józan eszű, 
magyar , mező’ fiának (ha , kivált oly rendszer szerint, 
mint már 20 év előtt részeletesen , és igen egyszerű szo
ros ellenőrség mellett, javasiám, magtáraink lennének, 
még a’ Krajnán és 3íagurában se kellene soha éhségtől 
tartani, sem pedig akárhol e’ hazában valaha, vagy igen 
olcsón eladni, vagy igen drágán megvenni a’ szemes éle
tet) egy valódi független hirlap’ olvasása , szerintem leg
alább nemcsak nem ártana, hanem őt sorsával , és ki
fejlődése’ körülmény szerinti okos menetével, inegelé- 
gültebbé tenné.

Gr. Dessewffy Jó’séf.



Hazafiul kérelem a9 cséplőgépek 
ügyében*

Alig van haza, mellynek helyzete mindenben olly 
különös és sajátságos volna , mint Magyarországé. Csak 
éghajlatát ’s népességét tekintsük. Az erdőkkel borított 
felföldi hegyvidék már a’ természettől is gyár-iparnak 
szánva, termékenységre ’s égaljra nézve sokkal mosto
hább ’s mégis népesebb, mint a’ termő erővel bőven el
árasztott gyep- s kalászfedte alföldi rónaság. Innen van, 
hugy mig többek közt az iparűző felföldet gazdag alföl
dünk egyrészben gabonával látja el , az viszont ennek 
kaszás és arató napszámosokat szokott küldeni, kik a’ 
betakarított termést ki is szokták csépelni ’s pedig pénz- 
szük állapotunknál fogva bizonyos, a’ megyei hatóságok 
által liinitálgatott részért. Gyakran történik azonban , 
hogy főkép nagyobb urodalmakban , a’ hoszszű asztagok 
emberkéz hiánya miatt nemcsak hetekig , hanem hóna
pokig is hevernek a’ lég viszontagságai, veréb ’s egér 
pusztitásinak kitétetve, mi oda mutat: hogy a’ népesebb 
felföld sem bir annyi napszámost küldeni, mennyit az al
föld főkép bő évben igényel. De különben is ama’ sok 
hűtlenség (hogy tolvajságnak ne nevezzük) mellyre a’ 
cséplési gabna-kezelés annyi alkalmat nyújt, olly nagy 
baj , hogy azt, ha a’ termesztő vagyonbiztosságára nem 
figyelnénk is , a’ cséplők javáért, mint kiknek erkölcsi- 
ségét a’ rósz nevelés gyönge alapjainál fogva minden al
kalom mélyebbre sülyeszti, elhárítani egyike főfeladá- 
sinknak. A’ magyar gazdasági egyesület műtani szakosz
tálya fontolóra vevén e’ körülményeket, hatáskörébevá
gó dolognak ismerte , azok orvoslását korlátolt erejétől 
kitelhetőleg elősegítni, ’s midőn a’ cséplőgépek hazánk- 
bani divatba hozását egyik feladásául tüzéki, mitsem két
kedett, hogy az épen olly ügyes mint szorgalmas felföldi 
népség azon keresetmód veszteségét, mellyet a’ cséplő
gépek honosításával szenvedend , egyebekkel még sokáig 
’s bőven fogja pótolhatni általán véve néptelennek mond
ható hazánkban, hol úgyis a’ csirájából most fejledező 
gyár-ipar annyi kézerőt igénylend. Hogy pedig e’ feladá
sát a’ szakosztály minélelőbb megoldhassa, felszólítá honi 
földbirtokosainkat,kiknek jószágaikon cséplőgépek létez
nek : lennének szívesek azoknak leírását közleni. A’bizal- 
mas felszólítás nem maradt egészen foganat nélkül ,’s azon 
közleményeken kívül, mellyek hírlapok utján , jelesen 
a’ Magyar Gazdában közre tétettek, több helyről érkez
tek hasonló leírások és rajzok. Jelesen i )  t. ez. Ruh- 
mann Márton hazánkfia küldé be saját szerzeméuyü két 
rendbeli cséplőgépének rajzát és leírását, mellyeknek 
egyike szerint a’ rácsokra terigetett szalmából emelge- 
tés által keresztül görgedező henger morzsolná, másika 
szerint pedig a’ sebesen forgatott kerék karimájáról füg
gő hadarok vernék ki a’ szemet. 2) T. Bezerédj Mihály 
tb„ ’s urod. igazgató ur vala szives megküldeni a’ Pápán 
működő cséplőgép rajzát és leírását, melly a’ M ű i p a r 
(Magyar Gazda megszűnt társlapja) 184iki 19dik szá
mában közöltetett. E’ szerint a’mozgásba hozott járgány 
(Windhaspel) kivervén szalmájából a’ szemet, ez gara
ton át rostákra hullva a’polyvától megtisztittatik ’s elkülö
nítve a’ gabona-tárba vezettetik. 3) M. Zichy Ödön gróf

szives volt előadni kálozdi cséplőgépének szerkezetét , 
mellyet saját nézetei szerint készittete. 4) Ernuszt József 
tb. ’s jószágigazgató ur megküldé Fínkoir Ferenczur (m. 
Széchenyi Pál gr. ur r. mérnöke) értekezését ’s az ehhez 
mellékelt rajzokat, mellyben t. mérnök ur a’ legelső ta- 
lálmanyu- henger és hadaró-csépek megemlítése után kö
rülményesen leirja s működéseik eredvényeit is pontosan 
felszámítja a) a’ s k ó t ,  b) svéd , c )  a m e r i k a i  vagy 
S e i d l f é l e  cséplőgépeknek, végül egy saját találmá
nya szerint keszültnek szerkezetét írja le. Ezek közül a’ 
cséplőgép, miilyen Széchenyi P á l gróf urodalmaiban 
1831 dik óta három létezett, köztengelyökkörülforgó’s 
vas lemezzel borított hevederekkel veri ki a’ szemet, ’s 
napjában 9 óra alatt 6 ember és 4 ló erejével hoszszabb 
szalmája gabonából 400 — 500 kévét, rövidebb szalmá
jából pedig 500 — 640 kévét dolgozik fe l, ’s hüvelyes 
termények kicséplésére mások felett elsőbbséggel bir : de 
a’ keményebb gabona-fajokat, mint a’ búza, nem csépli 
ki tisztára , ’s egy illyen cséplőgép maga 700 p. ftba ke
rül, ide nem értvén az épület költségeit ’stb. A’ svéd.  
cséplőgép, millyen Hunyady Ferencz gróf simongáti uro- 
dalmában létezik , nem hevederes , hanem motóla-szár- 
nyakkal vervén rovatékos (bordás) boritójához a’ gabo
nát , nélkülözi a’ skót gépnél megkivántató bevonó ket
tős hengert. Hajtására 4 ló ’s működéséhez folyvást 9 
ember szükséges. Kicsépel 10 óra alatt 1211 kéve bú
zát , ’s ugyannyi idő alatt 1734 kéve zabot; tehát gyor
sabb az előbb említettnél , ’s tisztábban is kiveri a’ sze
met : de a’ lovak nehezebben húzzák. A’ simongáti pél
dány 681 pf. 24 krbakerült. — Az a m e r i k a i  S e i d l  
f é l e  cséplőgép , miilyen hazánkban több helyen létezik, 
szinte hevederekkel működik ugyan , hanem nem annyi
ra ütéssel veri , mint inkább kimorzsolja a’ kalászokból 
a’ szemet. Gyorsaságra felülmúlja az előbbenieket. Ki- 
lencz ember segélyével két ökör vagy ló 2 óra 4 perez 
alatt mintegy 400 kéve száraz rozsot csépel ki. A köz
lő mérnök ur által javaslóit kézi cséplőgép szerkezete a’ 
Seidlfélének alapelvein nyugszik; kezeléséhez nem kell 
több mint 3 ember , kik közül egyik a’ gépet forgatja, 
másik a’ gabonát rakja be, harmadik a’ kévéket hordja 
az asztagból, ’s értekező ur jelentése szerint, ámbár 
ügyes kézművesek hiányában nem vala eléggé pontosan 
öszszeillesztve , jó sikerrel működött a’ próbatételen ; 
azonban mégis kívánatos volna tudni a’ működesnek tel
jes eredvényét, mert azonfelül, hogy kévés költségbe 
kerül , ajánlja azt a’ működésére megkivantato erő cse
kélysége , úgy hogy kisebb gazdasagokban (ha a gya
korlat hoszszabb használat után sem czafolná meg a’ szá
mítást) nagy nyereséggel lehetne alkalmaztatni. Mellőz
vén a’ cséplőgépek legelső eszméit, mellyek legfölebb 
annyiból érdemlenek némi figyelmet, hogy a’ későbbiek 
tökélyesbülésének alkalmat nyújtónak , a’ fentebb megem
lítettek közül a’ Magyar Gazda m. é. 1 ső félévi folyamá
nak 37dik számában olvasható e’ tárgyú közlemény tanú
sága szerint és némellyek a’ S k ó t  mások a’ Se i d 1 fé - 
lének, sőt vannak kik tán a’ s v é d n e k  ítélik az első
séget, miből csak az világlik k i, hogy egyes kísérletek 
eredvényéről sóba sem következtethetni valamelly erő-



műfelülmulhatlan tökélyét.Annyi bizonyos , mi kép azelő- 
soroltak közül egyik sem ollyan , hogy általányos divatra 
számíthatna , mert egyiknek egy hibája vagy hiánya van , 
másiknak más; jelesen , egyik a’ szalmában sok szemet 
hagy, másik a’ szalmát annyira öszszezuzza, hogy ta
karmányul sem lehet igen felhasználni, a’ harmadik ösz
szezuzza a’ szemet vagy azt igen elszórja ’stb. általában 
pedig igen költségesek ’s e’ mellett olly öszszetett szer
kezetűek , hogy ha valami rajtok eltörik, az egész gép 
működése felakad ; ’s minthogy a’ fogas kerekek több
nyire öntött vasból készittetvék , a’ helybeli kovács vagy 
nem segíthet a’ bajon , vagy ha tartalékul minden gép
rész több példányban megvan is ; az eltöröttnek kicseré
lése hoszszabb időbe kerül. Lehet mégis, hogy a’ ha
zánkban már létező cséplőgépek közül egy vagy másféle 
netaláni módosittatásánál fogva olly tulajdonokkal bir , 
miszerint az közfigyelmet érdemlene, főleg ha a’ még 
fenmaradt hiányok vagy hibák olly csekélyek, hogy azo
kon ügyes műszerész segíthet. Ennélfogvást azon t. ez. ha
zafiak , kiknek birtokukban bárminő cséplőgép (jó vagy 
rósz, kis-vagy nagyszerű, mindegy) létezik , tisztelet- 
teljes bizodalommal kéretnek: legyenek szívesek azok
nak minél körülményesb leírását, ha lehet rajzok kísé
retében alulirthoz (Borz utcza 219. szám) megküldeni , 
hogy többek öszszehasonlitása után a’ legjobbnak mutat
kozandó cséplőgép annak idején és helyén méltókép ajánl- 
tathassék. A’ magyar gazdasági egyesület műtani szak
osztályának rendeletéből. KacsJiovics Lajos szakosz
tályi jegyző.

T á r c z a.
(A fekete torony.) A’ kelő nap épen a’ veronai 

torony-csúcsra sütött, midőn két fiatal rokon , egy régi 
család sarjadéki Giulio’s Antonio kiléptek azon házból, 
hol egész éjen átjátszottak. Az első átkozá a’ bal sze
rencsét, melly mindkettőjüket üldöző; az utóbbi kacza- 
gott ’s barátja szemrehányásira igy szólt: titkot kell ve
led közlenem , bár meg van tiltva: én kimondhatlan gaz
dag vagyok , látnod kell kincsemet, kövess! Giulio egy 
kopott régi palotához vezető barátját, mellynek falait az 
Etsch csapdosá ’s vele együtt egy ócska toronyba má
szott. Kellő tetején ajtóhoz értek, melly Giulio által ki
nyittatván egy kis bolt-íves szobába nyílt, mit középen 
közfal választott ketté. Egy rejtett rugó nyomására meg- 
nyilt ez , ’s egy miudenféle kincsesei halmozott szobába 
nyitott utat. Antonio elbámult, mialatt Giulio beszélte, 
hogy e' kincseket hihetőleg több nemzedék gyűjtögető, 
atyja halálos ágyán tudósitá őt erről,’s hogy itt tolvaj ok
iul nem félhetni. ,,Illesd csak kardoddal, de vigyázva , 
azon kilincsfejet, melly a’ közfalon ajtót nyitni látszik.“ 
Antonio megtevő; s azonnal megnyílt a’ padozat, sötét 
örvényt tüntetvén elő , hol az Etsch zajlott ; hegyes kard
vasak úgy voltak illesztve , hogy szétvagdalák azon sze
rencsétleneket , kik az örvénybe omlottak. Mihely pedig 
a’ csapdaajtok bezárattak, bátorságban lehetett távozni. 
Giulio rálépett, hogy barátjának megmutassa, midőn 
ez hevenyében mozdulást tőn. Irtózatos orditás követte 
ezt ’s Antonio egyedül hagyta el a’ szobát. Nem sokára az

tán Giulio csonka tetemét Verona alatt lökte partra az 
Etsch, ügy hitték, hogy rablók ölék meg, ’s javai An- 
toniora szállottak, ki legszorgosb kutatásokat tétetett 
a’ rablók után, ’s lelkiösméret-mardosás által kinoztat- 
va , véghetlen kincsei mellett is nyomorun élt. Nősült, 
’s éltét szeszélyes nője még kinosbbá tette, mig tőle a’ 
halál inegszabaditá. Egyetlen lyánya, B i a n c a  volt az , 
kiben egész szerelme öszpontosult, ’s ki a’ gyilkos sö
tét borúit ottan ottan földeríthető. Bianca atyja gyakori 
toronyba menetelét észrevevé ; kiváncsi volt, utána ment 
egyszer ’s megpillantá a’ tömérdek kincset. Antonio las- 
sankint palotája pinczejébe takarittatá azt ’s bezárá a’ 
tornyot. Bianca hallgatott ’s felnőtt. Egy nemes család
beli ifjú meglátó ő t , megszerette és szerelme viszonzást 
nyert, szüléjik megegyeztek e’ házasságban, de öszsze- 
kelésök előtt Antonio meghalt. Ev múlva Bianca’s Lo
renzo esküt tőnek ; az egész város bámulva beszélt a’ 
kincsről, mit a’ palotában találtak ’s Bianca egy reggel 
így szóla férjéhez: hiszed , hogy valahol még tiz annyi 
van? Ekkor elbeszélte mit látott ’s Lorenzo készteté hogy 
menjenek a’ toronyba, a’ mondottakról tudomást szerző. 
Mentek, nem kis fáradságba került azt kinyitni ’s elér
tek a’ boltíves kis szobácskába. Lorenzo egyik karjával 
átölelé nőjét, másikkal pedig a’ látszólagos kilincsfejet 
nyomá meg. Borzasztó csikorgás hallott; két nap múlva 
pedig a’ veronai székesegyház feketére vonva ’s teljesen 
kivilágítva volt; mert Lorenzo 's Biancaért miséztek. 
Irtózatosan csonkított testeiket halászok találták meg a’ 
folyamban. —

R. gróf tábornok levele saját szembajának , 
mellyet bécsi ’s paduai főszemorvosak gyógyithaílannak 
vallottak , tisztán hasonszenvi utón történt gyógyítása ii- 
gyében, miután ezen gyógyítást több a’régi gyógymód párt
ján levő lap , sőt a’ hasonszenvi ellenzék képviselője : Hy- 
giaea is ugyanazt kétségbe vonni bátor volt. „Már régibb 
időiül fogva szenvedett alulirt szemére, melly a’ múlt őszöu 
kiállott tetemes testszaggatás következtében annyira növe
kedett hirtelen hogy nemcsak jobb szeme veszőfélben volt, 
de a’ fordulatnál fogva, mellyet baja vön (rákosodás ford.) 
élete is veszélyben forgott. Ezt fejezték ki legalább a’ ta
nácskozásba hitt tapasztalt és a’gyógyításban (régiben) ü- 
gyes szemorvosak. E’ szorongató körülmények között e- 
gész bizalommal bíztam magamat szokott hasonszenvi or- 
vosom Hartung dr. k. tan. és igazg. osztályorvos egyedüli 
orvoslására, tapasztaltsága’s tudományának sikerült engem 
aránylag rövid idő alatt már magas fokon ért b a j o m i u l  
megszabadítani. A’gyógyítás körül kifejtett tudományos 
kezelés méltánylását a’ t. orvosi karra bízom , de szemé
lyemnek lehetlen csupán magányos hálára szorítkoznom,én 
akarom, hogy a’ világtudja meg „milly élénk hálaérzet kö
telez le azon férjfi ’s gyógymód iránt, mellynek látásom,’» 
életemet köszönöm. Azért megkeresem a’ Wiener Zeitung 
szerkesztőségét, szíveskedjék e’ soroknak lapja hasábjain 
helyt engedni. Gazdagodjék kétségkívül ritka tapasztalat 
által is a’gyógvtudomány,igy fogok bár kínos bajomra mint 
az isteni gondviselés küldte adományra hálával ’s megnyug
vással emlékezni. Milano 1842. máj. 12.“ Lásd Allgem. 
Homoeop. Zeit. 2 3d. köt. 9d. szám , 142 lap.
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T a g o s í t á s .
I.

Még néhány évvel ezelőtt akint állottunk, hogy 
azok előtt, kik Verbőczynk szerint teszik a’ nemzetet, 
a’ tagositás eszméje igen népszerűtlen volt. ’S mégis a’ 
hoszszabb értekezés a’ közértelmességet oda érleié, hogy 
tagositásitörvényünk csakugyan van. De kielégitőé ama’ 
törvény? Határzottan állítjuk : n e m.  Kettős szerintünk 
annak hijánya. Egyik az, hogy a’ törvény nem általá
nyos : második hogy végrehajtása szerfölött sok nehéz
séggel jár. Pedig alig ismerünk olly sokfelé jótékonyul 
kiható tárgyat, mint épen a’ tagositás leendne, ha irán
ta kellőleg intézkedünk. Nem szükség bővebben taglal
nunk: gazdasági tekintetben mennyire különbözik tago- 
sitott földbirtok a’ szétdarabolttul ? Mint nem lehet elda
rabolt birtokot tetszés szerint használni (pedig a’ birtok 
tán csak magában foglalja a’ tetszés szerinti használhatás 
eszméjét); mint nem lehet o tt , hol az ugaroni legeltetés 
— ezen fölötte gyakori dolog — divatban van , az ugar
földeket művelni, ’s ennek folytán mint kénytelen a’ jobb 
gazda is az elavult mód szerint kullogni: mindez eléggé 
ki vala már fejtve , ’s a’ kifejtés csakugyan annyi hasz
not szült i s , hogy tagositási törvényünk van. E gy de 
épen azon okok, mik ama törvény hozatalára inditának , 
minden kétségen túl bizonyítják azt, hogy a’ tagosítás
nak kivétel nélkül mindenütt meg kellene történnie. Avagy 
mi szülte leginkább a’ mezőrendőrségi törvényt, ha nem 
azon hijány, mi a’ tagosításnak legtöbb helyütt elmara- 
dásábul eredt? — Leginkább, mondók , mert jól tudjuk, 
hogy ha a’ tagositás mindenütt be fogott is hozatni, a’ me
zei károsítások fenyítéket szintúgy kivánandnak mint 
most; de ’s itt figyelmet kérünk, honnan származik sok 
károsulása a’ mezei gazdának ? A’ legtöbb károsodás on
nan ered , hogy a’ birtok elkülönözve ’s tagosítva nincs , 
’s ennél fogva lebetlenné válik a’ legiigyesb gazdának is 
a’ sajátérai kellő felügyelés. — Tegyük föl ellenben , hogy 
mindenkinek földei öszszesítve , ’s mi ennek természetes, 
’s tapasztalás szerint mindenütt bekövetkező eredvénye , 
körülárkolva , ’s eleven sövényekkel, és fasorokkal ótal- 
mazva legyenek ,’s bizony nem igen dús képzelem kívánta
tik annak átlátásához, miszerint az illy módon megótal- 
mázott javakban, mikben a’ felügyelés is sokkal köny- 
nyebb, a’ lopások is ritkábban történhetnek ; lelegelte- 
tés ’s étetés pedig majd a’ lehetlenségek sorába tartozik. 
— És , ha nemcsak pusztán gazdálkodás , hanem köz er- 
kölcsiség tekintetébül is veszszük föl a’ dolgot, látni fog
juk , mikint a’ tagosításnak általányos behozatala nehe
zítvén , sőt legnagyobb részben lehetlenítvén a’ mezei kár
téteket , mások tulajdonának tiszteletére , ’s rendszere- 
tetre fogja szoktatni a’ köznépet. És mi, kik azt tartjuk 
miszerint a’ növelést a’ tanodában nem fejezhetni be , ’s 
ennélfogva mindazon intézetnek pártolóji vagyunk , mik 
az életnöveléshez tartoznak, nem kétkedünk olly tör
vényt javaslani , miszerint a’ birtokosak a’ tagosításra kö-

teleztessenek , s ha például 3 év múlva magok a’ kellő 
lépéseket nem tevék meg, a’ hatósági közügyész köte
les legyen tagositás eszközlése végett port indítani.

„Erőszak“ fogjatok mondani. — Lássuk : mi van 
a’ dologban? Az eddigi tagositási törvényjogot ad minden 
egyes birtokosnak az öszszesitést kívánhatni. Hogyan áll
e’ szerint az ügy ? Úgy á ll, hogy a’ többi közbirtokos 
ellenzése mellett, egyetlennek kivánsága teljesíttetik. 
’S ugyan miért ? kétségkül azért, hogy minden egyes tu
lajdonos sajáténak teljes és kizárólagi használatát (inelly 
a’ földnek szétszórtsága mellett lehetlen) követelheti, — 
s még azon okbul , mert az ország érdeke hozza magá

val a’ józanabb gazdaság előmozdítását. Más szókkal a’ 
mostani törvény imezt mondja: te Péter például X falu
ban egyedül vagy elég okos átlátni, mi hasznot nyújt a’ 
tagositás. Te e’ részben a’ közértelmességet képviseled; 
méltó tehát, hogy ha társaid még mikint te , ki nemké- 
pezettek, azért te hátramaradni ne kényteleuittessél, ha
nem saját javadat ’s a’ közjóllétet mozdíthasd elő. — 
No mór, midőn a’ törvény így okoskodik — pedig csak
ugyan illy Syllogismus a’ mostani törvénynek alapja — 
akkor mi hátráltatja a’ törvényhozást okoskodását tovább 
is folytatni, ’s ekkép szólni: Eddigi törvényem f é l i g  
kényszerítő, félig mintegy enge *) vagy e nge te  g (per
missiv) vala. Kényszerítő , mennyiben egynek kívánsá
gára valamennyi közbirtokos kénytelen az öszszesitést el
fogadni: engeteg, mennyiben csak úgy történik a’ tago
sitás , ha legalább egy birtokos kívánja. Ennek oka ez 
volt. Föl vala téve, hogy mindenütt fog találtatni egy tag 
legalább, ki a’ közértelmességet képviselve a’ józanabb 
gazdálkodást ohajtandja ; miután azonban a’ tapasztalás 
azt tanúsítja, hogy e’ remény meghiúsult, a’ közértel
mességet hathatósban kell képviseltetni, vagyis a’ ható
sági közügyészt megbízni, hogy azon esetre, ha három 
év múlva sem tétettek a’ közelebbrül érdeklettek által 
kellő lépések , ő indítsa meg, ’s hajtassa végre azt, mi 
kor- ’s czélszerűnek az értelmesek által már elismérte- 
tett. —

Nem szólunk bővebben a’ felől: az országszépítés 
mennyire mozdittatnék elő olly törvény hozatala által, 
minőt épen javasiánk; de meg kell még azon kettős hasznot 
említnünk, mi belőle eredne. Tudjuk: mennyi káros vi
szályra nyújt alkalmat, olly helyeken főleg, hol urbé- 
riség van , a’ közlegelő. Nem tartozunk a’ hűbériség lo- 
vagai közé , sőt Széchenyivel azt idején múltnak tartjuk , 
’s hiszszük a’ törvényhozás gondoskodni fog káros kö
vetkezményei megszüntetésérül. Nem említjük tehát a 
patriarchal kötelékek szétfoszlását, sem azok szorosbí- 
tása, ’s korunkbani megujittatása felől nem szólunk. De 
annyit, úgy hiszszük, mégis mondhatunk, hogy keseredés- 
nél egyebet nem szülő viszályok az ország javára aligha

* )  E n g  a’ gyök, mibül származik az enge v. engeteg, mint a’ 
leng-bül lenge, lengeteg.
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szolgálnak ; hogy az egyenetlenségek megszűntetése , 
olly országban főleg, inelly meghasonlásokban túl bővel
kedik, tán igenis maga helyén van, hogy végre azon elv, 
miszerint kinek kinek tudnia illik , tudnia kell mi az övé , 
minek használása illeti ő t, — eléggé megérett már ar
ra , hogy necsak pusztán kimondassák, de életbe is lép
tessék. És im ez az egyik haszon. A’ második honvédi 
tekintetű. Tudjuk mi is , kik a’ hadi tanokban nem va
gyunk olly igen jártasak, milly erő rejlik olly hadacsok- 
ban (guerilla) , mik a’ táj fekvését tökélyesen ismerik. 
De ezen hadacsok legtöbbnyire csak úgy használhatók , 
ha biztos menedékeik vannak. Felföldön már valamint a’ 
dunántúli kerület nagy részében , ’s Erdély szélein , úgy 
szinte a’ török határ több vonalain is a’ természet maga 
képzett sok olly helyet, mikben azon tájak lakójiköny- 
nyen védhetik magokat. De az alföld , ’s általában a’ sik- 
földi vidékek , egykét nádas helyet kivéve fölötte szű
kölködnek minden természeti védhelyben. Illy helyeken 
már az árkolatok , eleven sövények, ’s efféle kerítések , 
mik a’ tagosításnak elmaradhatlan következmenyei, pó
tolnák védelmi ’s menedéki tekintetben a’ természet hi- 
jányát. De ezt megemlítnünk elég; a’ bővebbi kifejtés 
szaktudók dolga.

És ím ezek főokaink , mik ajánlatunk támasziul szol
gálnak. Megismerjük : javaslatunk kényszerítést foglal 
magában. De a’ fönebbiekben, úgy hiszszük, eléggé ki
mutattuk a’ kényszerítés czélszerüségét, mert midőn a’ 
közjó kívánja,egyesek kényének megszorittatása,vélemé
nyünk szerint, igenis helyén van. Avagy más történik é a’ 
kisajátításnál ? Mi legalább úgy látjuk : nem. A’ közjó kí
vánja , hogy Péternek P á l n a k  ez ’s az földe kárpótlás 
mellett elvétessék : ’s elvétetik. A’ javaslatunk szerinti 
tagositási törvény által pedig mi rendeltetnék? Nem egyéb, 
hanem imez : Péternek Pálnak úgy, mint a’ közönség
nek java azt hozza magával, hogy szétdarabolt földeik 
egyittessenek ; tehát egyittetni fognak. Mi legalább ré
szünkről ezt igen természetesnek találjuk. — Hátra van, 
hogy azon nehézségekről szóljunk , mikkel a’ tagosítás 
végrehajtása jelen törvényünk szerint já r , ’s azon mó- 
dokrul értekezzünk, a’ mik által gyorsabb eljárás eszkö
zölhető. De ezekrül más alkalommal. S. A.

T i s z t e s b e k .
Tisztesbek (honoratiorok) szavazati ügye a’ politi

kák üzdterén legközelebb lefolyt években a’ megyék ál
tal számtalanszor megvítattatván , midőn ezek jogszerű
ség ’s méltányosság tekintetéből a’ tisztesbeket — kik
ről törvényink ’s a’ törvénynyé vált szokás nyomán csak 
annyit tudhatni: hogy ők is mint nemesi kiváltságok ré
szesei törvény által nemesi nevezet alá foglaltatván , ne
mesi terhek viteléhez ezekkel együtt járulni kötelesek, 
— részint kivétel nélkül általányosan, részint némi meg
szorítással s z a v a z a t i  ’s tisztválasztási szokásos-joguk 
gyakorlatában meghagyatván, a’ szokáskivülieket pedig 
joguk gyakorlatára bocsátván , részint pedig hozandó vi
lágos törvény keletkezteig őket szavazat- ’s választásuk 
eddigi gyakorlatában ideiglen akadályozván, ügyöket tör- 
vényhozásilag végkép elintézni czélul tűzték; midőn az

általányos vélemény elvül tüzé ki a’ törvényhozásban mi
nél többeket részesítni, biztos vala a’ tisztesbek remé
nye : hogy őket alkotandó világos törvény által nemcsak 
nemesi terhek viselésében részeltetni, de jogszerűség ’s 
méltányosság tekintetéből őket saját biráik (megyei tiszt
viselők) választása- ’s törvényhozásba jogszerűleg folyni 
engedendi. Azonban, midőn a’ mármár kapu előtt álló 
országgyűlés reményeik valósulandásával kecsegteté, a’ 
J e l e n k o r  ez évi T a r s al k o d ó j  a 2dik és 3dik szá
mában előáll G. I. s a tisztesbek derülő egére vészho— 
zó felleget bűvölni szándékolva , epés tollal írt torzításá
val őket megtámadja, egész törekvése a’ tisztesbek sza
vazati ’s törvényhozási joguk megtagadtatására lévén irá
nyozva , e’ czélból őket korom-feketére mázolva, alig 
van szenny ’s aljassag, mit jellemökre róni nem töreke
dett. A’ tisztesbek jelleme általányosan véve — mert egy 
két kivétel a’ mérlegben elenyészik,—tisztán állván, no
ha G. I. ráfogásai megczáfolására épen nem szorult, nem 
mulaszthatom el mégis az érintett megtámadó czikkre sa
ját nézetimet némi czáfolatul előadni.

G. I. kimutatni törekszik: hogy ,,a’ n e m z e t  a’ 
t i s z t e s b e k e t  l e gs z e bb  s z a b a d i t é k a i v a l  meg- 
a j á r i d é k o z n i  s z í v e s k e d e t t ,  ’s ő k e t  hono -  
r a t i o r o k n a k  m e g i s m e r v e ,  n e m e s i  s z a 
b a d s á g g a l  é l n i  e n g e d t e ’s e n g e d i ,  s ő t t ö b b  
s z a b a d s á g g a l  a j á n d é k o z z a  m e g ,  m i n t  mi 
ve l  ma ga  a’ n e m e s s é g  él.“ Ha a’ tisztesbek tör
vénynyé vált szokáson alapuló ’s a’ nemességhez hason
ló adó- ’s vámmentességét tekintjük, nem tagadhatni: 
hogy ők e’ tekintetben szép szabadltékokban ’s nemesi 
kiváltságban részesültek ; de nem viszik é ezekért ellen
szegülés nélkül — ámbár néhol némellyekre tulságig rótt 
— a’ nemesi terheket is ? De hogy a’ tisztesbek jelenleg 
nemcsak nem több , de mindenben a’ nemesekhez csak 
hasonló kiváltságokban és szabadságban sem részesülnek, 
ha egyebeket mellőzök , csak a’ legközelebb lefolyt é- 
vekben néhány megye által a’ törvény világos rendelke
zése hijányában — holott már rég gyakorlatban volt — 
megyei tisztviselőknek , ngyis mint saját biráinak vá
lasztása akadályoztatását, megszorítását, ’s eltiltásátho
zom fel. — Hogy pedig G. I. bebizonyítsa: miként a’ tisz
tesbek a’ nemességnél csakugyan nagyobb szabadsággal 
ruháztatvák fel , azt állítja: hogy „ a z o k a t  a’ n e m 
z e t  n e m e s i  f ö l k e l é s  t e r h e i r e  s z o r í t a n i  
é pe n  s o h a  s e m  k í v á n t a .  Ennek czáfolatára elég 
leend felhoznom az 1715:8. és az 1808: 2. törvényezik- 
keket, mellyek épen ellenkezőt tanúsítnak. Sőt ezekhez 
még azt teszem: hogy az utóbbi nemesi fölkelés alkalma
kor a’ kir. kormányszékek számos tisztviselőji — mint 
illyek — nemcsak fegyvert fogtak a’ nemességgel, hanem 
ezenfölül hadi költségek födözésére íizetésök egy része 
önkéntes felajánlásával is áldoztak a’hon javára. Melly 
állításomat bármikor hiteles adatokkal is kész vagyok be- 
bizonyítni. Ezek folytában alaptalan ráfogás az: hogy a’ 
tisztesbek — mint személyökre nem nemesek — G. I. ál
lítása szerint a’ katonáskodás terhei elől a’ hátulsó kapun 
illannak ki; úgy helytelen ráfogás az is: hogy oka’ ne
mességnek mellyel a’ hon alkotm ányos király- és szabad
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ságukért vérüket ontani nem vonakodtak, ’s ha szük
ség , azt mindenkor ontani készek, azon nemességnek, 
mellyhez törvény-értelménél fogva kapcsoltatvák, ellensé
gei , gűnyolóji, ’s irigyei lennének. — A’ mi továbbá tu
dományos kiképeztetésöket ’s miveltségöket illeti, szól
jon ’s Ítéljen felőlük az általányos vélemény ’s tapasz
talás. Hogy pedig p o l g á r ,  m e s t e r e m b e r ,  m ű 
v é s z ,  s ő t  j ó b b á  gy g y e r m e k e i  is h i v a t a l t  
s z e r e z n i  t ö r e k e s z n e k ,  ezt nekik fáradságos ki- 
képeztetésük után roszalni épen nem lehet, sőt kívána
tos : hogy mindenki, születési különbség nélkül, mivelt- 
ségéhez’s tudományos kiképeztetéséhez illő alkalmazást, 
’s hivatalt nyerjen. ’S valóban nem lehet eléggé nem ör
vendenünk azon boldogtalan emlékű idők lefolyténak , 
midőn tanult emberek hijányában az irni ’s olvasni tudó
kat , ha meghívásnak , csalogatásnak nem engedtek, hi
vatalviselésre kényszerítői kellett. De hogy G. I. állítása 
szerint a’ szegény szüléktől származottak aljas jellemiiek 
legyenek, annak elhitetésére úgy az állító, mint bár- 
melly kitűnő tehetségű lény elégtelen.

Minthogy G. I. állitásaszerint a’tisztesbek nagy tes
tületének befolyása a’ dolgok menetébe nem megvető , 
azoknak jellemét— noha ezt maga sem igen látszik is
merni , — még inkább ismértetni akarva, felhozza többi 
közt: hogy hivatalnyerés után iránytalan bolyong az élet 
mezején , a’ nagyravágyásban , fényűzésben — ha pénz
hez juthat — korlátot nem ismer ’stb. Ezen szennyes jel
lem-mázolásokra nézt, mellyek a’ Társalkodó 3dik szá
mában minden jobbérzésü csudálkozására felhozatvák , 
nem győzök eléggé csudálkozni a’ Jelenkor szerkesztő
ségén , ki ez epés zagyvalékot pártfogó olvasóinak, — 
Irikközt nem egy honoratiort számíthat,kitálalni nem mel
lőzé *). Nincs ugyan ember e’ földön hiba nélkül, de hogy 
a' felhozott jellemrajzok miért egyedül csak a’ tisztes- 
bekre kenetvék, ’s azok hová irányoztat.vák ? az előbo- 
csátottak után kiviláglik ; de hiszen azt maga G.I. is ki
mondja , nagy aggodalom lepvén meg őt akkor, midőn 
megyéink a’ tisztesbek testületét szavazás és választás
jogaiban is kívánják részesitni.

*) Megszűnik csudálkozása mind az értekező vagy inkább czáfoló 
Radnay urnák, mind vele a’ jobb érzésiieknek, ha kellőként meg
fontolják, hogy a’ jelenkorban nem csak egy párt létezik ’s a’ 
közélet társaságiban nemcsak egyszinű’s véleményű,hanem jobbadán 
külön színű ’s véleményű pártok fordulnak e lő , ’s igy a’ Jelen
korban, hogy hiv t ü k r e  legyen jelenkorunknak nem csupán 
egy párt színe vagy véleménye jelenik m eg, valamint Társal
kodónkban is, mint a’ közéletben, nem csupán egy párt társalog. 
Mivel pedig iker lapunk vélemény szabadság-tiszteletből ’s a’ 
tárgy minden oldalróli megvitathatása tekintetéből minden pár
tot vagy szint maga sajátszerűségében tüntet e lő , abból csupán 
az elfogult pártész következtethet ingatagságot, vagy ledérséget, 
holott fenmarad minden ellenkező, vagy elütő véleménynek a’ 
szükséges czáfolat vagy felvilágosítás mezeje , hol a’ hibás esz
mék, balfogalmak, ferde szempontok megigazíthatok vagy meg is 
semmithetők, a’tisztelt olvasó közönség nagyobb részét pedig csak 
nem tarthatjuk bárgyú kisdednek, mellvnek csillagozásinkra mint 
vezerszalagra volna szüksége, hanem olly Ítéleti önállásra ju
tottnak , melly kalauzolás nélkül is józan ’s kellő szemponlbul 
tud megbírálni minden állítást a’ nélkü l, hogy habár valamelly 
czíkk állítás , p o 1 i t i k a i hitével ’s elveivel nem hangzik is ösz- 
sze,^azon czikket vagy állítást nem a’ szerkesztőség hanem az 
illető értekező hitének vagy elveinek tulajdonítja. ’S ezt kérjük 
egyszer mindenkorra szemügyre méltatni, azon elvnél fogva is :  
„pártok, nem mint párt embere lészes okos.“ A’ szerk.

Hogy a’ tisztesbek a’k ö z j ó v a l ,  k ö z ü g y g y e i  
csakugyan gondolnak , a’ fölebb érintetteken kívül tanú
ságot tehetnek közintézeteink ’s egyesületeink, mely- 
lyeknek ’s általok a’ közjónak elősegélésére tehetségök 
szerint áldozni meg nem szűntek. Felsőbbeik iránt hódo
ló tisztelettel viseltetvén a’ tisztesbek , ez okbul ők kész 
szolgáknak még nem keresztelhetők ; mert főnökeiktől 
csupán hivatalos munkálkodásikban ’s ezeken túl semmi 
egyébben sem ismerik el függésüket. Politikai hitvallá
sukban a’ tisztesbek alkotványos nralkodásnak ’s ha
zánk törvényeinek hódolván G.I. által rájok kényszeri- 
tett demokrata uralkodás utáni vágyat magukénak nem is
merik , és aztannál kevesbbé óhajtják. Dea’ haladó kor
ral ők is haladni kívánván, alkotványunk hijányainak ki
pótlását , javítását ’s ez által annak erősbülését szivökbül 
óhajtják; de haladási törekvésökben igen is méltányos
nak vélik: hogy főpolczra az érdem, erény ’s értelmes- 
seggel szövetkezve , lépjen, mellyre, ez oknál fogvást 
a’ tisztesbek mellőztetésével v. épen kizáratásával csupán 
nemeseket emelni nemcsak igazságtalan , de e’ fölött főbb 
hivatali egyedáruskodás is lenne. ’S azért a’ fejedelem igen 
bölcsen intézkedik , midőn főbb hivatalokra nemeseket 
úgy, mint értelmes , érdemes ’s erényes tisztesbeket is 
emel, jeles tulajdonaiknál fogvást általuk’s vélüka’hon 
boldogitásán munkálandó.

A’ tisztesbek testületé némelly egyedeirfek némi 
gyöngeségei tagadhatlanok , mert hol van ember , ki tö
kéletes ? De hogy G. I. által a’ legnagyobb részre kent 
aljas jellem nem tulajdonunk, azt tán maga G.I. is, ha 
felőlük higgadtabb kebellel gondolkozni n em  sajnálna 
megismerné. A’ tisztesbek szavazatát illetőleg, mint min
den törvényhozásban , úgy a’ tisztesbek szavazati s tör
vényhozói joguk megalapításában én is szükségesnek lá
tom az óvatosságot, de csak annyiban : hogy nekik ne
messég fölötti tulnyoinóság ne engedtessék. Óhajtanám 
egyébbkint a’ közügyet minden nemesi korteskedés tul- 
nyomóságától is megóni, hogy fölötte az értelmiség s 
a’ kor kivánata, de ne a’ nyers tömeg ’s általa magány 
fondorkodás határozzon. Azok ellenében, miket G. I. 
hívatalkodási haszonvágy , fizetési ’s hivatali dijak cse
kélységének szükségéről , a’ tisztesbek csekély fizeté
sét helyeselve, felhord, nézetem ellenkező. Mert vala
mint méltányos az : hogy a’ munka és szorgalom illőleg 
jutalmaztassék , úgy igazságos az is : hogy a’ tisztesbek
nek anyagi jóllétök illő fizetéssel biztosittassék; mert 
csak illy biztosítás után mellőzhetők a’ G. I. által megrótt 
hivatali hanyag eljárás, és más mellékes hibák, s esz
közölhető a’ hívatalkodási szorgalom ’s buzgosag.Mar pe
dig mellyik hasznosb a’ közjóra nezve ? szükségtelen fej
tegetnem. ’S ha a’tisztesbek anyagi jólléte biztosíttatott, 
és netalán nagyobb leendne is ösztönük ’s vágyuk a sta
tus hivatalokra , ne rettegjen G. I . ; ez által még veszély
be nem döntjük a’ hazát, de azt zsarnokság’s népfölség 
ölébe sem zaklatjuk.

Yégre G. I.nek a’ tisztesbek jelleme eltorzításáért,
’s epés ráíogásiért, mellyek által nemcsak e t e s t ü l e t
gyöngéit nagyítva felfödözni, de jellemüket is behoma- 
lyosítni törekedett, túlságos, egyoldalú s könnyen öli-



garchiává válható aristokratiája irányában, alulirt — az 
ingó elem egyike — sem cser-koszorút nem szavazand , 
de sár-’s korommal sem dobálandja öt; ’s ámbár az ál
tala felhozott ellen-okok G.I. alapjait, ’s állításait meg- 
dönteni netalán parányiak is , biztosítom ő t: hogy a’ 
tisztesbek hónukat, királyukat ’s alkotványos szabadsá
gukat szeretik, ’s értök, ha szükség, vérökkel is ál
dozni készek,’s tisztelik a’ hon törvényeit, inellyek véd- 
szárnyai alatt szeretett hónuk felvirágzását bizton remél- 
lik is. Rad/iay Fereticz.

Nemzeti színházi jutalmak.
Meg lévén arról győződve, hogy nemzeti színház 

eredeti drama nélkül, sem nevének sem czéljának nem 
felelhet meg , másfelől hódolni kivánván a’ törvény szel
lemének , miszerint a’ magyar színház országos pártol- 
tatása által a’ nemzetiség előmozdítása is czéloztatott , 
mostani bármi nehéz körülményim között, az eredeti dra
ma emelésére a’ következő ajánlatot teszem. Fenhagy- 
ván minden szerzőnek színmüve iránt az előleges egyez
kedést , ajánlok az 1,2, 3 , 4dik előadás utáni jövedelem
ből , melly , le nem vonván a’ napi költséget, 200 vált. 
forinttal felér , vagy azt meghaladja, 5 petét. — Előleges 
egyezkedés utján, a’ szindarab megszerzése dijául aján
lok egy egész estei bevételt, olly módosítással, hogy, 
ha a’ színmű igen jeles (minek megítélését magamnak tar
tom fen) e’ dijat a’ két első előadás tiszta jövedelméből 
adom ki felenként; ha kevésbbé je les, az első három , 
ha csak meglehetős, az első négy előadásból, a’ kama
tozás mindenkor csak ezen előadások utáni jövedelmek
től hagyatván fel. — Ezen általányos díjak felett, szán
dékom évenkint egy különös jutalmat kitenni a’ kor ki- 
vánatainak megfelelő színmüvekre. Ez évben nevezetesen 
ajánlok 50 a r a n y a t  e g y  a’ n é p é l e t b ő l  m e r í 
t e t t ,  m i n d e n  a l j a s s á g t ó l  m e n t ,  j ó  i r á n y ú ,  
l á t v á n y o s  s z í n m ű é r t ,  melly által a’ köznép is 
színházba édesgettetvén, ízlése nemesittessék ’s magasb 
műelvezésekre előkészíttessék ; mellyben a’ szerzőnek 
egyszersmind szabad mező engedtetik diszitvények, ru
házatok ’s minden egyéb külsőség kiállításával, de ter
mészetesen csak arányos belső tartalmasság mellett, szín
müve hatasat emelni. S az illy elsőséget nyert pályamü
veknek az 50 aranyon felül, ajánlok az első öt előadás 
után egész tizig öt, tíztől húszig tiz , húsztól a’ végtele
nig tizenöt petét. A’ másod es harmad rendű előadásra 
méltatandó pályaművek a’ rendes drámái jutalmazás és ka
matozásban részesülendnek. i

Továbbá a’ nemzeti színház köréhez tartozónak vé
lem még költőink jelesebb lyrai költeményeinek becsét 
is minélinkább emelni, terjedését ’s életbe jutását a’ nem
zetben elősegíteni, ’s ezt leginkább elérhetőnek vélem, 
ha az illy költemények ének- és zenére tétetnek ; ’s 
ezt e\énként tenni szándékozván , e jelen évben 20 
a r a n y  p á l y a  d i j t  a j á n l o k  a’ l e g j o b b  nép-  
m e l ó d i á é r t  V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  k o s z o 
r ú s  k ö l t ő n k  h a l h a t a t l a n  „ S z ó z a t “ á r a ,  
ének és zenekarra téve. — A’ drámák egy m. akadémia 
és szinészeti tagokból álló vegyes választmány , a’ ze

nemüvek e’ végre különösen megkért műértők által fog
nak megbiráltatni ’s a’ pályadijak odaitéltetni. A’ ze
nemüvek beküldetésének határnapja jövő virág-vasárnap, 
a’ látványos színmüveké f. e. julius első napja. Mindkét 
rendbeli pályamunkák, tisztán és idegen kézzel leirva 
és lapozva, a’ szerző nevét magában foglaló jeligés le
véllel ellátva , egyenesen alulirthoz küldessenek. Pesten , 
január 26dikán 1843. B a r t a y  E n d r e ,  igazgató.

Nyomor az utczákon.
(Párizs.) Nézzétek az orleansi karzaton azon gaz

dag öltözetű ifjút? zománezos arany lánczot hord ’s fé
nyes keztyüt. Ábrázata álomra óhajtást árul e l , de azt 
nem teheti, ama hires 39 számból jön, hol egész évre 
szóló váltóját játszá el. Tán a’ kétségbeesés még ma ön
gyilkolásra készteti. — Mellette egy hó fejér öltönyü nő, 
tollas kalappal, egy könyv-boltczimét olvassa, de csak 
látszatólag ; mert az alatt a’ gazdag sétálókat vizsgálja, 
’s kecsesen ingerlő állást tanul be, hogy szép lábait ’s 
karcsú termetét, kitüntethesse. Mielőtt este lesz , egy 
tudatlan angolt kell színházba kísérnie, hogy ne legyen 
kénytelen éhség miatt magát még jobban zsinórozni. Fo
gadni merne az ember, mikép tánczolni megy, hogy meg- 
emészsze az uzsonnát; pedig még ma csak egy darab ke
nyeret evett, két sous árut’s ez volt utolsó fillére.

Itt a’ kertben egy sovány férfi á l l , büszkén mint 
egy spanyol, orrát magosán tartja ’s keze egész uria- 
san van mellényéhez dugva. Nézzétek jobban, tiszta raj
ta minden, de már egy sous értéke sincs sem ruháján, 
sem zsebében ; mert már tizenegy napja hogy váltót vár. 
Az Europe vendéglőben három pompás szobát bir; ed
dig Very-nél élelmezett, de ez már nem akar többé hi
telezni. Már három nap óta nem ebédelt ’s még sem 
mutathatja hogy szükséggel küzd ; mert különben ut- 
czára lökik ki.

Ugyan mi történt ezen fekete öltönyü fiatal ember
rel , k ié ’ pillanatban tánczol le a’ lépcsőkön? O! lássá
tok milly barátságos , milly beszédes , minden második 
embert ismer ’s a’ nőkkel milly bizalmasan cseveg. — 
Most egy magához hasonló férfit félre húz ’s valamit súg 
fülibe , mi igy hangzik.: ,Fogtál valamit V „Pás de tout,“ 
a’ felelet, ’s rögtön minden vitorlái megállnak, orrára teszi 
úját ’s gondolkodik. ,Rettenetes ! kiált, már nyolez napja 
élek Frascoti ser-kávéjával; ha ma nem játszom, könnyen 
megesik, hogy az ajtón álló kidob, ’s vége az élelemnek.“ 
Itt meg kell jegyezni, hogy a’ játék-hazakban a1 frissítők 
ingyen adatnak és Frascotinál még bor is. Ismertem 
sok olly embert, ki olly roszul élt, mint az eb, s olly pél
dány, kinek nem volt hova hajtani fejét, es csak kártyánál 
volt található. De hogy teszi azt? kérdik tán.No’s! nappal sé
tálni megy a’ kamrákba , műtarakba stb.estea játékház
ba, hol reggeli négy óraigmarad, ekkor bezárják ; utóbb a’ 
Tuilleriákba, vagy a’palota-kertbe. Itt egy padra ül ’s al
szik. — És ő olly férfi fi j a , kinek két hajója volt a’ tenge
ren , és egy milliója.

I g a  z. Múlt számú Társaik, előlapján az első hasáb 
alólrul 16d. sorában ,j ó t é t any a g‘ h. „j á t é k a n y a g“ 
olvastassák.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K á r o 1 y i uri-utcza 453.
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T a g o s í t á s .
II.

Ama nehézségek, mikkel jelen törvényűnk szerint 
a’ tagosítás végrehajtása öszsze van kötve , számosak. 
Mi csak a’ legfőbbeket fogjuk kiemelni. Mostani törvé
nyünk szerint mindjárt a’ kezdet fölötte nehezítve van; 
mert a’ fölmérési költségeket a’ kezdőnek (úgy nevezett 
felpörösnek) kell előlegezni. Ez' már magában sokat ret
tent viszsza , mert főleg nagyobb határoknál a’ fölmérés 
költségei ezrekre mennek. Igaz : a’ törvény azt mond
ja , hogy az előlegzett ősz (summa) váráspénzestül *) 
(kamatostul) együtt a’ közbirtokosak által aránylag visz- 
szafizetendő — a’ tagosítás végrehajtása után. De ép ez 
után-ban, fekszik ám egy nagy ak**) vagy akadály. Mert 
hányszor történhetik meg , h o g y a z , ki a’ tagosítást 
óhajtja , nem bír annyi hypothekával, hogy olly tőkét ve
hetne (főleg törvényes kamatra v. váráspénzre) kölcsön , 
mennyit a’ fölmérési költségekre előlegeznie kell? Vagy 
ha szinte elégséges hypothekával hir is , hány van azon 
karban pénzügyeire nézve , hogy 4 —»5 évig, inig t.i. a’ 
tagositási por lefoly, annyit nélkülözhessen, mennyit ka
matul v. váráspénzül fizetni kénytelen. ’S ím ezen egy 
körülmény is igen sok esetben elég arra, hogy az óhaj
tott birtokrendezés hoszszasb időig, vagy egészen is el
marad. E’ hijányon tehát először is segítni kell. De mi- 
k in t?— Hahogy birtokaink föl volnának mérve , könnyű 
lenne a’ dolog : a’ törvényhozásnak csak azt kellene ki
mondania, hogy ha egyik közbirtokos a’tagosítást óhajt
ja , a’ részes felek megidézésekor kérje a’ költségeket 
reájuk arány szerint kivettetni, mert úgy ezen költségek 
a’ bírósági dijakon kívül csak az ujkihasitásért, és ezu
tán készítendő uj térképért fizetendő dijbul állanának , 
mit természetesen csak a’ végrehajtáskar kellene megad
ni. De miután fölmérés nem létezik, e’ részben más se
gédeszközről kell gondoskodni. A’telekszám utáni kivetés 
fölötte sok nehézséggel jár. Tudjuk , hogy a’ mostani' 
törvény szerint első kulcs lévén a’ belső telkek száma , 
gyakran milly hoszszas vizsgálódás kívántatik azok ki- 
tudhatására ; sőt vannak esetek, mikben azokat megha
tározni lehetlen. Ezen felül a’belső telkek nézetünk szerint 
nem is szolgálnak arányos kiosztás alkalmas kulcsául. Mi
ről alább. Iüy esetben aligha fönmarad egyéb, mint azon 
esetre, ha a’ közbirtokosság az előleges költségek iránt 
maga közt barátságosan meg nem egyeznék , a’ bíróság 
kötelességébe tenni, hogy a’ hely színére kimenvén , 
kinek kinek fekvő javait az egész közbirtokosság közbe
jöttével írja öszsze. — Igaz: ez szinte terhes ; de meg
közelíthető legalább ez utón az igazság. Mert a’ birtoko
sak földeik kiterjedését bevallanák magok, ’s mennyire

* )  Több régi kötlevélben olvashatni e ’ záradékot: melly kölcsön
vett pénznek v a r a s á r a  kötelezem magamat esztendőnkintszáz- 
tul hat ftot fizetni. ’S a ’ v á r á s  p é n z  helyesbnek látszik a’ k a 
in a t n á 1, minek eredete nem igen tudatik. S.

**) A k gyök mint szak, szak-ad ’stb. S.
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ketsegek támadnának , megközelítő felböcsülés utján ki
tudathatnék a’ mennyiség. Hol a’ helybeliek érdekeltsé
gűknél fogva nem, a’ szomszédok hozzávetőleg bizony
nyal meg tudjak határozni a’ földterületet. ’S minden 
esetre s o k k a l  meltanyosabb , hogy ha hozzávetőleges 
aranyban előlegez mindenki, mint sem hogy a’ mostani 
mód szerint az egész teher egynek vállát nyomja. Hisz 
a’ dolog végképi befejeztekor a’ mit netalán egyik vagy
másik tulfizetett volna, megfogna neki téríttetni, és _
ismételjük — a’többek közt elosztott teher könnyebben vi
selhető. —

Második nehézség a’ kulcs meghatározása. A’ je
len törvény háromszoros kulcsot határoz. Első , ha ki- 
puhatoltathatik a’ belső telkek száma. Már ez nézetünk 
szerint helytelen; mert bizonnyal a’ közös javak nem a’ 
belső telkek, hanem az öszszes birtok szerint osztandók, 
ha igazi arányt kívánunk. Éhez já ru l, mint már fölebb 
is érintők, az , hogy sok helyen fölötte nehéz a’ belső
telkeket kijelölni. Második kulcs az, hogy ha ezelőtt 
valaha már történt valamelly közjavazatnak elosztása , 
az akkor követett arány tartassák meg továbbra is. De 
ez nézetünk szerint ismét nem alkalmas kulcs nemcsak 
azért, mert nem mindenütt jöhetni illyes elosztások nyo
mába , hanem azért is , mert a’ régibb osztályoknak más 
alapja lehetett, mint minőt jelen viszonyink kívánnának. 
Végre a’ harmadik kulcs az öszszes birtok aránya. És 
ez nézetünk szerint a’ leghelyesebb. A’ külső közös ja- 
vazatok úgy osztatnak el a’ legméltányosabban , ha min
denkinek birtokához méretnek. Vegyük csak például a’ 
legelőt. Mi lehet természetesb ’s a’ gazdasággal jobban 
megegyező , mint az , hogy a’ közös legelőből kiki bir
tokához arányított mennyiséget kapjon ? Hisz gazdasági 
szempontbul annyi marhának tartása kívántatik , mennyi 
földmiveléséhöz szükséges. Természetes tehát, hogy na
gyobb földbirtokhoz nagyobb marhaszám ’s így nagyobb 
legelő , vagy rétség kell; kisebbhez kisebb.

Harmadik nehézség az osztályozás. Milly hoszsza- 
dalmas ez most, sajnosán tapasztaljuk. Az úgynevezett 
fölperes beigtatja a’ pörbe a’ térképet ’s írásban előad
ja mellyik dűlő, vagy mellyik rész milly osztályba tarto
zik. A’ részes felek hasonlag írásban felesölnek e’ fölött; 
holott ennek tudásához sokkal könnyebben’s czélszerűb- 
ben juthatni. Szerintünk a’ bíróságnak határidőt kellene 
szabni az osztályozásra , és ekkor a’ hely színére kimen
vén , a’ közbirtokosak és szomszéd helységbeliek köz
bejöttével osztályozni a’ földeket. Ott a’ helyszínen szó
val elmondaná mindenki észrevételt, kimutogatná a’jobb, 
’s roszszabb helyeket, ’s azokat a’ bíróság is könnyeb
ben öszszehasonlíthatná ; a’ hol pedig a’ szemlélés nem 
nyújtana elég felvilágosítást, szomszéd helységbeliek ’s 
egyéb tanuk vallásai szerint hozhatna ítéletet. — Végre 
magában a’ pör vitelében ’s menetében is nagyobb gyor
saság volna óhajtható. Mi általában a’ hoszszadalmas Írá
sos pörnek nem vagyunk baráti, de errül más alkalom-
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mal külön ’s terjedtebben szánd okunk szó la ni. Annyit 
azonban e’ helyen is nyilványitunk, hogy a porok le- 
folytának gyorsítása egy már sokáig nem halasztható ügy- 
gyé vált. ’S a’ mi jelesen a’ szóban levő' tagositási port 
illeti, nem látjuk át: miért nem lehetne abban a’szóbeli 
eljárást behozni, magában értetvén , hogy a’ feleselések 
tartalma a’végitélethe beigtattassék ,’s jelen töryénykezé- 
si rendszerünk mellett a’ felek szabadságábun álljon meg
kívánni , hogy ha feleseléseik felszámitásábul (reassum- 
tio) valamit hijányozni lótnának , annak a’ végítéletbe 
leendő igtatásását követelhessék. De mint mondók, a’ 
törvénykezés gyorsítása olly érezhető szükséggé vált , 
hogy e’ felől más alkalommal terjedtebben szólni el nem 
mulasztandjuk. Úgy hiszszük azonban, hogy ha az elő
adottak elfogadtatnának, a’ tagositási ügy gyorsítása kö
rül elég törlénendnék.

F ö l s z o l i t á s .
a’ pesti testgyakorlati példánytanoda iránti részvétre.

A’ gymnastikai példány-iskola Pesten 1839ben hat 
évre kötelező részvények utján alapittatott. Részvényes 
mindenki lehetett, ki vagy 12 p.ftotévenkint, vagy en
nek tőkéjét 200 p.ftot örök időre lefizette, ’s ezértmin- 
den részvényes jogot nyert: az intézetbe egy tanítványt fi
zetés nélkül beadhatni.

Az intézet czélja : részint mindkét nemű ifjúság tes
ti képeztetése , részint egy anyaiskola alapítása mind
azokra nézve , kik más helyekre, mint testgyakorlat ta- 
nitóji alkalmaztatni kívánnak. Az elsőre nézve nem lehet 
örömérzet nélkül hatásunkra viszsza nem tekintenünk , 
mert 1839dikijul. ltő l, 1842ki oct. végéig intézetünk 
növendékei számát 52Óra, t. i. 397 fiú, ’s 123 lyányra 
tehetjük; de mint képező-intézet felül is tudathatjuk*, hogy 
abból eddig két férfi lépett ki mint tanító, egyik Pozsony, 
a’ másik Eperjes számára.

így mutatkozik négy rövid évi fönállása alatt az in
tézet , ’s tűnt ki nyilványos próbatétek , tettleges hasznok 
által ; ’s iparkodott legyőzni azon félénk szülék ag
gályát , kik gyermekeik egészségét ’s ép tagjait a’ gym- 
nastika által veszélyeztetve lenni hivék, meg nem gon
dolván: hogy jó r e n d ű  ’s vigyázatu gymnastika-isko- 
lában szerencsétlenség aránytalanul kevesebbszer fordul
hat elő , mint rend ’s vigyázat nélküli szabad tomboló ’s 
játék helyeken.

Más részről az intézet azon meggyőződésében mind 
inkább erősült és szilárdult: hogy a’ lélek kifejtésére ’s 
erősbitésére a’ testnek c z é l i r á n y o s  kifejtése ’s erős- 
hitése szükséges, ha csak korán érett, beteges , hal
vány szoba-bölcseket inkább , mint erős egészséges ’s élet- 
képességű utódokat nem akarunk növelni. E’ meggyőződés 
újabb időben mindenütt mélyen begyökerezett: német
honban a tanodák mellé testgyakorlati intézetek állíttat
tak ; ’s magok a’ kormányok sem tartják méltóságuk alat
tinak , a’ test czélirányos kifejtésére gondot fordítni. így 
egy porosz kir. miniszteri leírásban mondatik: hogy a’ 
nagy kivonatok mellett, mellyek az ifjúság szellemi képe- 
zése tekintetében a’ művelődés folyamata, ’s a’ művelt
ség jelen állásánál fogva tétetnek, a’ testi épség föntar-

tása ’s erősítésére legnagyobb gondot kell fordítani, ’s 
a’testi és lelki erők öszhangzatos kiképeztetése általa’ ha
zának derék fiakat növelni, azért király őfelsége 1S42. 
januar ödiki rendelete szerint meghagyni méltóztatott: 
hogy a’ testgyakorlat szükséges nélkülözhetlen növelé
si alkatrésznek ismertetvén, a’ népnövelési eszközök 
közé fölvétessék, ’s azért a’ gymnastika a’ növelési fo
lyamatba soroztassék , ’s a’ gymnasiumok , felsőbb tano
dák ’s népoktatókat képző intézetekkel gymnastikai gya
korlatok köttessenek öszsze.

Vegyük ezekhez a’ mondottakon alapuló rendíthet- 
len igazságot: hogy a’ lélek és test épsége hasonló lép- 
csőzeten halad , ’s hogy a’ gymnastikai intézetek képe
sek az ifjúban nemzetiséget, haza - szeretetet , önérze
tet , önállóságot ’s védszerüséget ébreszteni; ’s kény- 
telenittetünk a* gymnastikát mint a’ hazai érdekek elő
mozdítására igen sikeres emeltyűt megismerni; mert a’ 
mint erő , bátorság, becsületesség ’s honszeretet a’ né
pet szomszédinál tiszteletessé teszi; úgy elveszti az e’ be- 
csülhetlen tulajdont a’ test elpuhulása által, mellyet min
dig a’ lélek törpülésetermészetikisérőkint követ,’s melly 
rendszerint fő oka az elkorcsulásnak, a’ családok , né
pek és statusok tökéletes felbomlásának;— igy tanít ben
nünket a’ csalhatlan világtörténet.

Ezek következtében felszólittatnak minden ns ható
ság, a’ m a g a s  főnemesség, a’ t. ez. tanodái ügyelők 
’s igazgatók , szülék, gyámok, tanítók , ’s az igen tisz
telt tudós közönség egy mind paedagogi, mind életrend
szeri ’s orvosi mint nemzeti tekintetben olly rendkívül 
nyomos intézet jövőjének részvények vétele , úgy szives 
adományok általi biztosítására, ’s az intézet további vi- 
rágozhatása előmozdítására. E’ végből aláirási-ivek adat
nak ki mind a’ ns megyéknek , mind az alább megneve
zett gymnastikai részvényes intézet tisztelt tagjainak, 
azon szives kérelemmel: legyenek szívesek mind a’rész
vényesek gyűjtését magukra vállalni, mind pedig az ezen 
példány-tanodára teendő segedelmezéseket beszedni. Pes
ten 1843ki január 15d. A’ pesti testgyakorlati példány
tanoda igazgató választmánya által. Aláírási iveket, ’s 
részvényesek gyűjtését magukra vállaltak a’ következen
dő t. ez. urak: Fabricius József kereskedő a’ váczi-ut- 
czában. Heckenast Gusztáv könyvárus ugyanott. Kilian 
György könyváros ugyanott. Jurenak Pál vasárosa’ hat
vani utczában. Fuchs Gusztáv dohány árus a’ német szín
ház szegletén. Emich Gusztáv könyvárus az úri ’s ki- 
gyó-uteza szegletén. Mitterdorfer fűszeráros a’ serviták 
mellett. Wagner József műáros a’ servita-téren. Felber- 
mayer Ágoston gyolcskereskedő a’ városház-utezában. 
C l a i r  Ignácz a’ gymnastika professora, az intézetben. 
Prükler Ignácz fűszeráros a’ sebestyén-piaczon ’s a’ bu- 
da-pesti német hírlap szerkesztősége Budán.

A’ kártyavetönö.
A’ halászok épen kagylószedéssel foglalkodtak a’ 

fodhrai öbölkében, Irlandban, midőn egy jel a’ torony
ból értésökre adá, hogy hajó közeledik a’ parthoz. Nagy- 
brittannia hadba volt akkor keveredve Francziaország- 
gal ’s nagy szemesség kivóntaték , de a’ hajó britt lobo-
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gó-felhuzással felelt a’ jelre. Néhány perez múlva hor
gonyt vete ’s egy kis csolnak egy fiatal matrózt, ki szí
ves kézszoritással vált el társaitól, tőn ki a’ partra. Szép 
lévén a’ nap ’s tiszta a’lég, vidor dalocskát dúdolva távo
zott a’ parttól. — ,Carrigaboldnak mellyik a’ legközelebb 
utja?‘ kérdé egy férfitól, kivel esetleg találkozók. — 
„A ’ mellyen megy , lön a’válasz , de tudja é aztDorgan , 
hogy férfihoz képest, ki gyalogolni nem szokott, sebe
sen lépdel.44 — Dorgan bámulva , hogy nevén szólittatik, 
élesen pillantott a’ beszélőre , kiben Paddy Kinnára, fia-< 
talkori játszótársára ismert. ,Hah , te vagy Kínná! kiál
tott kezét barátságosan nyújtva, örvendek, hogy ismét 
látlak.4 — „Én is , felelt Paddy késedelmesen. Azt te ta
lán el nem hiszed, ha viszszaemlékszel az esküre , mely- 
lyet megtorlásodra tevék, de elutazásod óta megváltozott 
minden , — én Zoulen Jennyt, ellenségeskedésünk okát, 
fejemből már kiverém. Szegény gyermek! szerencse egyi
künkre sem volt, hogy őt ismertük. Midőn atyja meg
tagadó tőled kezét, te tengerre ménéi, én pedig.-------
Szólj Dorgan, elbeszéljem é , távolléted alatt helységünk
ben mi történt ?44 Dorgan örömmel fogadá az ajánlkozást 
’s mialatt e g y ü t t  ballagtak , játszó-társa ezt beszóló : 
„Miután, mint mondám, megtagadó tőled az öreg Zou
len lyánya kezét, én mutatóm be magamat, reméllvén , 
hogy szerencsésb leszek mert gazdagabb valók ; de csa- 
latkozám , az öreg Zoulen szinte tagadó választ adott ’s 
durván elutasita.44 — , Jenny hát még hajadon ?4 kérdé 
Dorgan nyugtalanul. — „Igen’s azt mondják, hogy ked
vedért maradott hajadon.44 — E’ hírre öröm miatt dobo
gott a’ fiatal hajós szive , mert reméllé, hogy az öreg 
Zoulen nem szegülend többé kéréseinek ellene , mertho- 
na szolgálatában egy kis vagyonkát szerze magának. A’ 
két régi ismerős elvált ’s Dorgan kettőztetett sietséggel 
folytató ülj át.

Beesteledvén, az ég terhes felhőkkel lön elfödve ’s 
oily sötét volt, hogy Dorgan az igaz utatelveszté. Némi 
időig tova haladván , egy magányosan álló csűrhöz é r t , 
hol néhány kéve szalmát lele. Fáradt lévén arra veté ma
gát ’s nem sokára mély álomba merült. Yirradat felé kö
zelgő léptek nesze ébreszté őt fel ’s két nő , kiknek ar- 
czát nem veheté ki a’ sötétben, állott meg a’ csűr előtt. 
Az egyik szava durva ’s vad , a’ másiké rendkívül szelíd 
vala. ,Egy óra óta várom immár , szólt az utóbbi, a’ fia
talabb. Három mföldrül jövök már, hogy önhöz jussak 
’s atyám fölébredte előtt honn kell lennem.Mint pirongat- 
na, ha tudná , hogy önnel van dolgom! Miért késett ön 
olly sokáig ?4 — „Ne pirongass , édes gyermekem , vá
laszolt az öreg , én agg ’s te fiatal vagy , ez oka! Ha fe
jed úgy megfejéredik, mint az enyim , a’ te lábaid sem 
fognak bírni.44 — Arról ne szóljunk többet! A’ konyhá
ban , hol atyám mindkettőnket meglepe , azt mondá ön , 
hogy titkos dolgokat tud , mellyek mások előtt isméret- 
lenek — — — »Igen, igen , úgy van.44 — ,Mondja 
meg hat, itt reszketett a’ fiatal lyányka szava, mondja 
meg, van é szeretőm. Válaszából látandom , lehet é sza
vainak hinnem.4 — Dorgan úgy tartá, mikép nem nagy 
jósgyakorlottság kívántatik , hogy a’ kérdésre helyesen 
felelni lehessen. — „Add ide , lyányom kezedet, szólt az

öreg ’s néhány pereznyi szünet következett. Szived többé 
nem magadé , folytató azután;az, kit szeretsz , fiatal fér
fi — ’s innen meszsze van.44 — A’ sibyllának igazat kelle 
mondania, mert a’ fiatal lyányka bámulva kiáltott fel.— 
Igen 5 igens úgy van, mondá, most szóljon valamit ró
la. Gondol é még reám? Beszéljen sok jót ’s fél koronás 
tallért ajándékozok még.4 — ,,A’ pénz , kedves gyermek , 
nem segít ’s ha olly tömött volna is erszényed, mint a’ 
királyé, azért sem a’jót roszszá, sem a’roszat jóvá nem 
változtathatná. Megmondom én neked, szólt a’ jósnő ’s 
egy játékkártyát vegyite , gondol é még reád kedvesed. 
Fordulj kelet felé ’s huzz egy kártyát; mellyik az ?44 — 
,Carreau király !4 — „Jó , még egyet.44 — ,Coeur ass !4 — 
„Még jobb ! most utolsót.44 — ,Pique dáma !4 — „Az te 
magad vagy , gyermekem. Kedvesed most is , mint az
elő tt, szeret. Látni fogod őt ismét, ő viszszajő , hogy 
elvegyen, mert gazdaggá lön.44 — ,Köszönöm , szivem- 
bül köszönöm jó öreg , kiáltott örömében a’ lyányka. Most 
már sietnem kell , mert atyám fölébredéseig alig érek ha
za. Éljen szerencsésen!4 — „Mégegy pillanatig, gyer
mekem, elfeledéd az Ígért fél koronás tallért.44 — ,Itt 
van ’s még többet kap , ha jóslata beteljesedik , de ha meg
csalt , az ég legyen önnek irgalmas.4

E’ szavak után a’ fiatal lyányka elsietett. Dorgan 
kilépett a’ csűrből’s kénye szerint vizsgálhatá az öreget, 
ki egy ócska kendőbe köté a’ pénzt ’s magához dugá gon
dosan. Rútabb lényt D o r g a n  még nem látott; kancsal 
szeme , borzas ősz haja , fintor vonásai, rongyos öltö
zete, mindene hirdeté a’mesterséget, mellyet űzött. Egy 
kosárban, melly karján függött, tűk, tarka szalagok, 
ezérna ’s egyebek voltak , miket ő a’ falusi aszszonyok- 
nak olcsón árult, hogy bejárása lehessen a’ házakba , 
honnan ritkán jött ki hirvételek nélkül. Reszketett ijed
tében , midőn Dorgant meglátá , de rögtön magához téré 
’s beszédbe igyekezék vele eredni. ,Mondja meg csak, 
ki volt azon fiatal lyányka, kivel az imént beszélt ?4 kér
dé Dorgan. — Az öreg gyanús szemmel vizsgáló a’ fiatal 
férfit: „Matróz uram uram , válaszola , szándéka tán en
gem bevádolni?44 — De hogy szándékom , jó aszszony , 
én csupán tudvágyból tudakozódam.4 E’ szavaknál hatara 
vévé bőrzsákját, útját folytatandó. — »Ne jósoljam meg 
sorsát?44 kérdé az öreg. — Dorgan mosolygott: ,mes
terségének én nem hiszek , válaszolván. Az eg titkait ön 
nem tndhatja.4 -— »Én ,az igaz , nem ,de e’ kártyák igen. 
En önrül szintolly keveset tudok , mint ön rólam, de 
sorsát e’ kártyák megmondjak.44 E’ szavakkal a' josno 
kivevé a’játék-kártyát ’s vegyíteni kezde. ,Mit adjak 
önnek , ha nekem igazat mond ?* kerde Dorgan nemi tud- 
vágygyal. — „Azon tallért, melly öltönye lyukában kék 
szalagról függ.44 — ,Mit ön pénzdarabnak tart, az em
lékpénz, felelt Dorgan, t r a f a l g a r i  emlékpénz. A' 
világ valamennyi aranyáért néni adnám azt !4 — » 0 “ e 
szerint a’ hős Nelson alatt szolgált, tisztelettel kérdé a’ 
nő , úgy nem kívánom öntül.44 — Dorgan egy koronás 
tallért vön ki erszényéből’s az öregnek adáazt, ki őt ke
let felé fordítván , vele egy kártyát huzatott. Treff alsót 
húzott. ,Rosz kártya4 mormogott az öreg, ki ismét el- 
vegyité a’ kártyát ’s újra huzatott. Megint treff also volt.
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A’jósnő fejét rázá. ,Rosz, rósz j e l , mormoga. Ha még illy 
rósz kártyát húz, csapás éri nem sokára. Húzzon még 
egyszer, de nagyobb szerencsével/ — Dorganhúzott — 
harmadszor is treff alsó vala. „K ártyáji, úgy látszik , 
merő treff alsókbul állnak,“ kiálta. A’ nő pedig megírni- 
tatá a’ kártyát ’s a’ játék tökéletes volt. ,Matróz uram, 
szóla , miután hoszszasan vizsgálgatá a’ fiatal férfit, óhaj
tóm , hogy szemessége a’ vészt elháríthassa, melly önt 
fenyegeti. Éjen szerencsésen , mi látjuk még egymást.4 
E ’ szavak után papírba takará kártyáit, kosarába teve 
azokat ’s elment.

Dorgan nem volt babonás, de a’dologban ollykü
lönös valami volt, hogy magát nyugtalannak érezé. Á’ 
treff alsó nem ment ki fejéből, ohajtá, az öreget bár 
soha ne látta volna. De a’ reggeli fris lég ’s a’ szép vi
dék , mellyen utazott, lassankint megnyugtaták annyira 
hogy Carrigaboldba érvén kalandjára nem is gondolt. A’ 
helységbe jutván játszótársával , Paddy Kinnával, újra 
találkozók, ki őt reggelire hivá’s mindketten vendéglő
be mentek. Beszéd tárgya az öreg Zoulen ’s lyánya va- 
lának. Whiskytől hevültében Dorgan néhány igen durva 
szót ejte. ,Csak zsugorisága tagadá meg tőlem Jenny ke
zét4, kiálta. — „Valamit megkell neki engedni, véle 
Paddy, mert ő beteges ősz.44— Dorgan válaszolni akart, 
midőn egy öreg, mintegy 60 éves u r, ki a’ szobában 
volt, közbeszól: ,„öt perez óta hallgatom, úgy mond, 
beszélgetésöket.444 — ,Nekem úgy látszik ,hogy nem egé
szen illő mások beszélgetésére fülelni4 megjegyzé a’ fia
tal hajós. — „Abban igaza van ’s én eltávoztam volna, 
ha kikeléseik egy ősz ellen , kit ismerek , vissza nem 
tartóztatának vala. Én az ur szolgája vagyok ’s köte
lességem a’ viszályt kiegyenlíteni ‘s a’ gyülölséget ele- 
nyésztetni.444 E’ szavaknál tisztelettel hajlott meg a fi
atal matróz a’ pap előtt, heveskedéseért engedelmet kért 
’s állitá, hogy Jenny atyja iránt legkisebb gyűlölettel 
sem viseltetik.— „,U gyjó lvan , gyermekem ’s ő azt 
nem is érdemli, mert derék ember ’s önnek barátja ; 
gyakran haliám , hogy megbánta ön iránti magaviseletét, 
szólt ön jó tulajdonairól ’s meg vagyok győződve , ha 
jóvá tehette volna igaztalanságát, az már rég megtörté
nik vala.444 A’ pap e’ szavak után eltávozott. P a d d y  
követé. -— . .

Az alatt beesteledett. Az ég , mint múlt este , be
borult. Dorgan a’ vendéglőben hált. Másnap, midőn út
nak akart indulni, sok halászt látott sietni a’ tengerpart
hoz. Kiváncsi lévén megtudni, hova mennek, utánok 
ment, de alig hagyá el a’falut, midőn a’tegnapi rút jós
nő útját állta. ,Egyetlenegy lépést ’s on el van veszve , 
kiálta. Fusson , fusson , ön az , a’ kit keresnek.4 — Dor
gan alig hallá , mit szólt az öreg ’s hogy tovább mehes
sen , el akaró őt mozdítani az útról, de ki írja le elször- 
nyűködtét/ midőn hallá, hogy az öreg Zoulen meggyil
koltatott. Ijedtében eleinte mozdulatlan állott, utóbb ma
gához térvén gyors léptekkel sietett Z o u l e n  laka felé. 
,Nem értett meg , rikácsolt az öreg , karjánál tartva őt. 
A’ gyilkost mindenhol keresik ’s ön van gyanúba véve. 
Emlékezzék a’ t r  e f f  a l s ó r a . 4— Dorgan azt hivé , 
hogy a’ nő őrült, megszabadító magát tőle ’s ufját gyor
san folytatá. Belépvén a’ házba, megpillantó az ősz holt

testét , melly asztalon fekvék. Széttépett ’s véres ruháji 
a’ meggyilkoltatott ellenállását ’s a’ gyilkos erőszakát 
tanusiták. Az emberekkel telt szoba közepén volt a’tiszt
viselő, ki a’ rémitő esetet jegyzőkönyvbe foglalá. Dor
gan megtudó most, hogy meggyilkoltatása előtt néhány 
nappal Zoulen fenyegető levelet kapott, mellyben inte- 
ték , ne venne bérbe egy szomszéd majort, mellynek bér
lőjét nem fizetett bér miatt kitevé. E’ körülményt tárták 
a’ vétség okául. Jenny ’s egy cousineje , mintegy 7 v. 
8 éves lyányka, voltak a’ szobában a’ gyilkosok meg
jelentékor. A’ tisztviselő előbb a’ lyánykát kérdé ki ’s 
ez mondó: hogy ez éjjel őt nagy zajébreszté föl, hogy 
fölkelt ’s az ajtóhoz lopózék, honnan látá a’ gyilkost 
mint ölé meg nagybátyját; ez éltéért könyörgött ’s álli
tá , hogy a’ majort kibérleni nem akarja, de a’ gyilkos 
arra nem hajtott, hanem földre veté ’s meggyilkoló őt. 
Azonban alig végezé beszédéta’ gyermek, midőn körül
tekintvén hangos kiáltásra fakadt. ,Ah isten itt áll a’ gyil
kos ! rikolta ijedtében, Dorganra mutatva , megismerem 
őt!4 E’ szavak közrémülést okoztak a’jelenvoltak közt; 
D o r ga n t körülvevén a’tisztviselő előtt rángatták. ,,A’ 
vád, melly ön ellen van emelve, fontos; mi a’ neve?44 
kérdé a’ tisztviselő. — „William Dorgan , válaszolt ez 
büszke hangon ; én ő felsége hadi hajóin szolgáltam ’s 
Irlandba csak tegnapelőtt érkezém.“ 4 — E’ szavaknál e- 
gyik a’ jelenvoltak közül a’ tisztviselőhöz közeledék ’s 
bizonyitá , hogy ráismer Williamre. — „Ismérte ön a’ 
meggyilkoltat?44 kérdé a’ hivatalnok. — ,„Gyermeksé
gem óta.*44 — „Ellenségeskedésben élt vele?44 •— „,Nem! 
hajdan megtagadd tőlem lyánya kezét ’s azért haragvám 
rá ; de utóbb szemrehányásokat neki nem tevék, sőt in
kább azon reménynyel tértem honomba viszsza, hogy 
vele kibékülök.

(Vege következik.)

T á r c z a.
(Pesten munka- ’s javitó-ház!) Addig is , mig sa

ját szemlénk után bővebben szólhatunk ez üdvös intézet
ről , sietünk tudatni a’ t. ez. közönséggel, hogy csakugyan 
sikerült fővárosunkban a’ fölebbi intézetet, bár ideigle
nesen is, létre hozni; mellynek lakosi különféle kézi 
munkák ’s hasznos oktatásokban részesülnek.

(Óra-ügy.) A’ schweizi ’s franczia versenyzés annyira 
csökkenté az angol óracsinálást hogy múlt évben 100 ezer 
óra készült, holott 1796b. szinte 200 ezer. Egy uj talál
mány után azonban az angoloké’tekintetben is felülmúlják 
a’ föld egyéb részét; ’s szerinte az órák alkatrészeit gépek 
készítik ’s egyetlen egy ember illy gép segítségével napon
kint 2 — 300 alkatrésztcsinál’s ugyanazonidő alatt ugyan- 
nyi órát egy tökéletes gyár. Mi mellett a’ gyártvány sok
kal szebb’s jobb is , mint az előbbiek.

Igaz .  Az előbbi „T  á r s a 1 k o d ó44ban „nemzeti szín
házi jutalmak44 czikkben kérjük megigazjttatni a’ köv. két 
hibát: 9d.sorban „ a j á n l o k  az 1. 2. 3. 4d. e l ő a d á s  
u t á n i j ö v e  d e l e m b ő l 4* helyett lenni kell: „ajánlok 
az 1 .2 .3 . 4d. előadás u t á n ,  m i n d e n  jövedelemből44
22. sorban: „aj á n l o k 5 0 a r a n y a t  egy  a’ n é p é l e  t- 
b ől m e r í t e t t 44 helyettienni k e ll: „eg y  a’ m a g y a r  
népéletből merített.44
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A’ foltlmives k«Ics«n-pénzt nem Iiasz- 
nálliat hazánkban.

Minden gyánnű előállítására pénztőke kívántatik; 
mellyel ha a’gyámok nem bír, kölcsön-vétellel segít ma
gán ; és ha előleges felszámitási nem nagyon hibásak , 
ha ismeretségi (Kundschaft) terjedelmesek ; ha értelme 
és szorgalma jó 1 á b o n állanak ; ha a’ magát mutogató 
szép jövedelmek túlságos fényűzésre ’s hanyag kényelem
re nem tántorítják : minél több kölcsönt vesz föl, annál 
terjedelmesben űzheti mesterségét ’s több tiszta haszon 
jövedelme lehet; ’s végre elkerülhetlenül meggazdagszik ; 
mert tapasztalat szerint mint Európában olly gyáripar , 
melly a’beruházotttőke 10 pctjétmegnem adná, többnyire 
a’ legcsekélyebbek is 20 ’s 30 pcttel jövedelmez. — Ha
sonló lábon áll a’ kereskedés minden ága , mellyben a’ 
legkisebb nyereség lOpctnél tán soha sem kisebb, sze
rencsés üzletek mellett pedig igen gyakran 100 sőt 200 
pctre is felhág. Innen magyarázható az, hogy minden 
gyáripart ’s kereskedést többnyire kölcsön-pénzzel még
pedig 1 e gj óbb  sikerrel űznek, ha ugyan mai napig is , 
minden országban a’ kereskedők ’s művészek leggazda
gabb polgári az álladalmaknak. Hogy tehát a’ kereske
désre ’s művészetre olly üdvös kölcsönadás ’s vevés a’ 
lehetőségig könnyittessék, az üzér nemzetek feltalálták 
a’ váltókat, bankokat, hitelintézeteket, váltó- ’s keres
kedési törvényeket; ’s minél tökéletesbek ezen intézvé- 
nyek valamelly országban, annál élénkebbek ’s üdvösb 
hatásúak a’ kereskedés és művészet. Tapasztaljuk is , 
hogy az álladalmak pénzbeli tőkéjit többnyire a’művészet 
’s kereskedés tartják elfoglalva ; a’ bankok csak keres
kedésre kölcsönöznek , csak váltó-levelek discontirözá- 
sára fordítják tehetségök legnagyobb részét; hol pedig 
a’ fizetési biztosítás csak hitelen, csak több rendbeli in- 
dossirozáson épül: a’ földmives pedig , ki nem hitelt , 
hanem anyagi valóságot mutat biztosításul, nem kap köl
csönt a’ hitel-intézetektől ’s mintha épen alamizsnát kér
ne, elutasittatik , mind a’ mellett is , hogy a’nép életé
nek alapja egyedül a’ földmivelés. Mi lehet ennek oka ? 
— Úgy é túlzó urak megint az ősiség , mert már aligha 
divat-eszme nem leendaz , hogy a’ földindulásnak is egye
düli oka az ősiség : épen nem barátim , hisz Ausztriában 
’s másutt nincs ősiség , és az ausztriai hitelbank földbir
tokra egy fillért sem kölcsönöz , sőt minden más országi 
hitelbank i s , jobbadára csak kereskedéssel ’s művé
szettel foglalkozik ; de miért hát mégis ? azért, mivel a" 
földbirtoka’ pénznek kamatját igen ritkán, a’ mezei gaz
daságra kölcsön-pézen tett javítások és szorgalmi mun
kák pedig soha sem fizetik meg; ’s igy a’ kölcsön-pénz 
a’ földmivesnek nemcsak nem használ, sőt ennek kamat
jait is a’ földmivelés szűk jövedelméből fizetni kellet
vén , a’ földmives a’ kölcsönzés által naponkint romlik 
annyira: hogy végre nemcsak maga szükségre ju t, sőt 
a’ fölvett pénz kamatjait sem képes fizetni; egészen el
lentétben a’ kereskedővel’s müvészszel; kinek ha ipará

ra fordított kölcsönpénze csak száztól tizet hoz is, abból 
5 vagy 6 ftot kamatképen kifizetvén , 4 vagy 5 marad ma
ga hasznára. —

A’ ki valaha nemesi birtokot vásárlóit kész pénzen , 
tapasztalhatta, hogy vett birtoka, azt akár haszonbérbe 
ada , akar maga gazdalkodek rajta, a’ lefizetett pénz száz
tól hatos kamatját mint tiszta hasznot soha , vagy legrit
kább esetben vette be; többnyire az illy birtok 3% tisz
ta jövedelmet ad, egyik évet másikba véve , tűz, dög, 
jég ’s más károsodásokat, építkezést ’stb. be nem szá
mítván. Ha tehát valaki jó remény fejében kölcsön-pén- 
zen jószágot vett, maga különös megszorítása nélkül, 
mellyre egyébiránt kivált a’ magyar nemesség nem igen 
hajlandó, nem hogy valaha adósságtól tudna szabadulni, de 
még tönkre is juthat: kivált utolsó hiteltörvényink kö
vetkezésében , melly a’ pénzbirtokos kívánságának rögtön 
eleget kíván tenni.

Azonban a’jobb vérű földbirtokos majd imádva sze
reti földjét, hozzá bizalma határtalan , többnyire túlzó; 
’s azt hiszi igen gyakran, hogy ha e’ vagy ama’ javitá- 
s o k a t  tehetné, ha mind kölcsön vett pénzeken is, a’föld 
szorgalma után, a’ kölcsön-pénzzel nemcsak kamatját 
megadandja, sőt neki ezeken felül némi haszna is mara- 
dand. Illy jó reményben fölveszi a’ kölcsönt; javít p. o. 
300 pozs. mérő földjén , árkol föld-védelmiil, vízállást 
lecsapol, fákat ültet, regáloz , földet hord , több cselé
det ’s marhát tart, hogy jobban dolgozhassák’s trágyáz
hasson , terrassiroz , rétet gyalul, tüskét, földbodzát , 
cseplyést irt; ’s illynemü javításokra elkölt hamarjában 
6000 forintot. De a’ föld-javitásnak hasznai nem rögtö- 
nösek , az elsoványodott föld csak 3d. forduló után (tur
nus) mutatja jobbulása gyümölcsit, ’s minthogy megjob- 
bitott háromvetőre gazdálkodik, tiz évig csak várja mun
kája ’s költekezése hasznait: de a’ kölcsön fölvett 6000 
forint nem várakozik kamatjaival; ezeket évenkint pon
tosan kell fizetni. Ha 6000 forint kamatját’s ennek köz- 
kamatját felszámítja, 10 év múlva a’ fölvett adósságlesz 
6% kamattal öszszesen 6000. 1,0610 =  10745 ft. Te
gyük föl hogy gazdálkodásának tiszta hasznaira csak az 
őszivetést számíthatja , a’ tavaszi föld pedig több költsé- 
git födözi. Tegyük fel, hogy javítás előtt őszi földjei 
megadtak 600 □  ölrül 5 pozs. mérő búzát magván kívül; 
tegyük fel , hogy 6000 ft. bővebb költekezés ’s javítás 
után ugyanannyi földrül már 7 pozs. mérőt arat közép
szerrel (mi pedig 1 mérőre 20 ft. javítást számítva alig 
hihető) : kérdés , mit nyert a’földmives kölcsön-pénzzel ? 
100 mérő vetésről 5 p. mérővel számítva terem 500 p. 
m. búza, ez 2 ftjával 1000 ft. — földjavitás után terem 7 
p. mérőjével ugyanannyi föld 700 p. mérő búzát, ennek 
ára 2 ft. 1400 ft. *— Igenis, de a’ fenirt 6000 ft. kama
tostul 10 év alatt tesz 10,745 ftot, ennek évi kamatja 
644 ft. — Ezen terhet kihuzvánmarad 756 ft. javítás 
előtt a’ haszon volt 1000 ft. miből az említett 756 ftot 
levonván: az ipar kárai 344ft.— Azaz a’ földmivelési
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ipar ’s jobbítás a’ kölcsön vett pénznek kamatjait nem 
födözhetvén, a’ f ö l d  m í v e s  köl csön* p é n z t  nem 
h a s z n á l h a t .  — ’S ime itt oka annak, hogy a’ vigyázó 
mezei gazda soha kölcsönt (a’ kénytelenséget ’s különös 
csapásokat ide nem számítva) olly tekintettel hogy azt 
mezei ipar által gyümölcsöztesse föl, nem vészén; sem a’ 
pénzbirtokosak , tőzsérek ’s hitel-bankok örömest föld
birtokra sehol a’ világon pénzt kölcsönözni nem fognak , 
(ide nem értvén a’ zálog vagy hypothekai bankokat) ; 
mert a’ fölvett kölcsönnek kamatját még csak a’ keres
kedés ’s művészet fizeti meg , a’ mezei gazdasági ipar 
pedig vagy igen ritkán vagy sohasem. De a’tapasztalás 
is azt mutatja; hogy az olly földbirtokosak, kik akár 
könnyelműségből gyümölcsléién czélokra , akár magas re
ményektől tévutakra vezéreltetve gyümölcsöző nézetek
ből kölcsön-pénzeket vesznek föl; végre vagy egészen 
tönkre jutnak, vagy tévedéseiknek s e q u e s t r u m  vet 
véget. —

De mi lehet oka annak , hogy minden ipar-vállalat, 
szorgalommal ’s vigyázva kezelve meghozza a’ kölcsön
pénz kamatait, csak a’ földmivelési ipar nem? Ez igen 
természetes eredvénye a’ körülményeknek. Minden elad
ható tárgy árát az előállító költségei határai közt, a’ 
kinálkozás és tudakozás határozza; a’ melly tárgyakban 
soka’ tudakozó, az becsesebbnek ítéltetvén ára mindig na
gyobb , termesztési költségihez mérve : hol ellenben a’ 
kínálkozó sok, a’ tudakozó kevés , annak ára annyira 
sülyed , hogy az előállítási költségen felül aligmarad egy 
pár fillér haszna a’ munkásnak. Ha hazánk népességének 
közel 3A része földműves , a’ gabonával kinálkozók serege 
olly nagy, a’ tudakozóké olly csekély: hogy termesztési 
költségen felül alig marad a’ földmivesnek több haszna, 
mint mivel néhány pár bocskor-talpat vásárolhat. És ha a’ 
külföld vagy az utak, vagy vámok , vagy akármi szeren
csétlen akadályok miatt tőlünk több olcsó gabonát jöven
dőre nem vásárolhat v. vásárolni nem akar : a’ földmives 
mindig olly szegény mint jelenleg; a’ fölvett kölcsön ka
matjait mezei ipara után fizetni képes nem lévén, a’ pénz
erő a’ földművelést boldogítani soha sem fogja.

CVege következik.)

A’ kártyavetőnő.
ÍV i g  e.)

Dorgan nyílt, szabad beszéde részvétre inditá a’ 
jelenvoltakat, de egy hang , melly a’ szoba egyik végé
ről jött, elnémitá pillanatra az érdeket. ,Mit épen most 
mondott, tegnapi szavaival egyenesen ellenkezik.4 — Dor
gan arra nézett, honnan e’ szavak jövének ’s a’ papra 
ismert, kivel a’ vendéglőben találkozék. ,Tanúja valék , 
folytatá a’ pap a tisztviselő felé fordulva, e’ fiatal férfi 
mint gyalázá és szidá a’ csapszékben a’ meggyilkoltat, 
egy ismerősével beszélgetvén , ki egészen ellenkező vé
leményben volt.4 E’ vallomás, mellyre Dorgan mitsem 
válaszolhatott, meggyőzni látszék a’ jelenvoltakat; de 
könnyű megigazulás reményében kiváná , hivassék el a’ 
csapiáros , kinek házában az éjt tölté. A’ csapiáros bi- 
zonyitá ugyan, hogy William nála szállásozott, de meg-

jegyzé, hogy ő ’s neje zörejt haliának éjjel, mintha fel
nyílt volna az utczára szolgáló ajtó.

A’ William elleni súlyos gyanú nem volt még bizo- 
nyitványokkal megerősítve. A’ tisztviselő Jennyt hivá 
elő. A’ szegény lyányka halványan, lesütött szemmel je
lent meg más lyánykára támaszkodva. ,Ráismer ön a’ vád
lottban atyja gyilkosára ?4 kérdé a’ tisztviselő. Jenny föl
emelő szemeit; de midőn megismerő Dorgant, felkiálta 
hangosan és csaknem ájultan rogyott volna karjaiba. Ele
inte elnémitá őt az ijedés , vadul jártatá szemeit ’s végre 
könyükre fakadt. „Hogyan, kiálta , te , te William vagy 
a’ vádlott? te, kinek visszajöttét várá atyám , hogy jóvá 
tegye a’ rajtad elkövetett méltatlanságot ?“ — William 
pilláji alatt is könyük rezgőnek. — „ ,Nyugodjál meg , 
szóla , ártatlanságom ki fog sülni ’s megtisztulandok a’ ré
mitő vádtól.444

A’ jelenvoltak meg lőnek indulva; sokan ártatlan
nak tárták Dorgant, maga a’ tisztviselő is meggyőződve 
látszék lenni a’ vád alaptalanságáról, de hivatala szerint 
kénytelen volt Jennyt tovább kérdeni. ,Látá ön a’ gyil
kos arczát?4 kérdé. — „Nem, lön a’ válasz , mertálar- 
cza volt. Öltözete hasonlított ugyan e’ fiatal emberéhez , 
de esküszöm, hogy ő nem volt, nem lehetett a’ gyilk is.44 
— ,Semmije sincs tehát, miről a’ gyilkosra ismerni le
hetne ?4 — „Mégis — mégis ! A’ szobába rohanván atyám 
megszabaditásaul ruhájánál rángatám a’ gonosztevőt ’s ve
le birtokoztamban e 11 a g a d á m ezen emlékpénzt, melly 
gomblyukáról függe.44

. Az emlékpénz Williamé vala ! Mint jutott az Jenny 
kezeibe ?Hideg veritékcseppek ütődének ki a’ szerencsét
len homlokán ’s érzé, ereje mint fogyott. E’ rémitő lé- 
lek-aggodalomban megemlékezék a’ jósnő jóslatáról —- 
ekkor más gondolat járta agyát keresztül. Tudván ügye 
igazságát, miért tagadná , hogy övé az emlékpénz? Az 
öreget kivevőn arra ki sem ügyelt. De ha napfényre jőne 
a’ hazudság, helyzete megroszabbulna. Jobbnak látá te
hát megváltani az igazat. ,Nem tudom magamnak megma
gyarázni, mondá, mikép jutott ezen emlékpénz Jenny 
kezeibe, deazazenyim, mertTrafalgarnál harczoltam.4 
Földrengés nem rázhatá meg jobban a’ jelenvoltakat, 
mint e’ nyilatkozat. Egyik a’ másikra meresztő szemeit 
’s borzadva húzódtak mindnyájan Williamtől viszsza. Csak 
Jenny maradott szilárdul állítása mellett, hogy a’ vádlott 
ártatlan, bármit szóljon is ellene az emlékpénz. Dorgan , 
ámbár mélyen volt leveretve , ártatlanságát törekvők be
bizonyítani. ,Távolrul is , szóla , mikép gondolhatni , 
hogy azon országba, mellyben születtem’s vagyonkám
mal azon reményben , hogy Jennyt magaménak nevezhe
tem , le akarok telepedni, viszszatérésem első napján 
magamat a t y j a  meggyilkolásával mocskolhassam be. 
Azonkiil, emeltebb hangon folytatá , becsülettel szolgál
tam hazámat, — ezen emlékpénz mutatja , hogy merek 
ellenségem szemébe nézni ’s nem vagyok képes kezemet 
egy ősz vérével beundokitani.4 — Hasztalan szavak ! Az 
ellene szóló bizonyítványok sokkal világosabbak voltak, 
semhogy személye el ne fogassék. A’ tisztviselő megkö- 
töztetvén kezeit, csendőrök által elvezettető.
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A’ jelenvoltak közül sokan, köztűk Paddy Kinna 
’s a’ pap a’ háznál maradtak, vigasztalandók a’ szegény 
Jennyt , ki nem hiheté , hinni nem akará, hogy William 
volt volna a’ borzasztó tett végrehajtója. A’ pap ismétlé 
a’ vádlott múlt esti nyilatkozatait, hivatkozván Paddyra, 
kinek, mint mondá, oka volt hajdan panaszkodni a’ meg
gyilkoltra , ama’ szitkoknak mégis ellenmondott. Paddy 
fájdalmasan sajnálá játszótársa eltévelyedését ’s a’ házat 
elhagyá. E’ fiatal férfinak elaggott anyja iránti szerete- 
te megnyere a’ falusiak tiszteletét; nem egyszer csem- 
pészkedett ő , csak hogy sorsán könnyítsen ’s dúsan volt 
gyermeki szeretete megjutalmazva , mert gyöngédebh a- 
nya, mintáz övé, nemvala. Tűzhely előtt ülve váráfia 
viszszaérkezését. Hófejér abroszszal födött ’s néhány étek
kel megrakott asztalka állt mellette. Az évek sulyosan 
nyomák e’ matrónát, mégis fölkelt minden perczben ’s 
kinézett az ajtón; de a’ várt még nem jőve. Nyugtalan
sága minden pillanattal nőve ; végre rögtön felnyílt az aj
tó — fia vala. ,Két napja, mióta nem látálak , jó fiam , 
szóla ’s fölkele , hogy karjaiba zárná őt. Félteni, hogy 
szerencsétlenség ért.4 — Paddy asztalhoz ült szótlanul, de 
nem eheték. Arcza heves indulatot árult el ’saggódó any
ja  félbenszakitáújólag a’ csöndet. ,Titok nyomja szive
det , szólt az anya , beszéld e l, mint töltéd a’ két napot? 
Te megindultnak látszol.4 — ,,Múlt éjjel sajkámat tataro
zóm ki , válaszolt Paddy komoran ’s ma reggel újságot 
hallék, melly megfagyasztá véremet.44 — ,Mi történt?4
— „Az öreg Zoulent múlt éjjel meggyilkolák házánál.44
— ,Meggyilkolák ? rémülve kiálta az öreg. ’S ki volt 
a’ véres tett véghezvivője ?4 — „Azt mondják, Dorgan 
William , egykori szomszédunk.44 — E’ név különös dol
gokra emlékeztető a’ matrónát. Eszébe jutának William 
’s fia hajdani vetélyei, a’ gyülölség , mellyel P a d d y  
amazt üldözé ’s a’ borzasztó eskü, hogy Zoulent’s Dor- 
gant megtorlandja megvettetéseért. ,Köszönöm az égnek, 
hogy imámat meghallgató ’s neked alkalmat adott lemon
dani vétkes szándékodrul, szólt fölemelt kezekkel. Csak 
gondold meg, mi szomorú sorsra jutái vala , ha szenve
délyed követendőd. Azt véléd , hogy csak a’ halál töröl
heti el vetálytársad iránti gyülölségedet.4 E’ szavak ha
talmas benyomást látszának tenni Paddyra. „Anyám, 
szólt reszkető hangon, midőn úgy beszéltem, még igen 
fiatal valék — de hagyjuk abban — én fáradt vagyok 
"’s mivel korán kell mennem halászni, lefekszem.44

Anyja szinte lefekvék , de alig szenderült e l , már 
is hangos zaj ébresztő föl. Figyelvén következő törede
zett szavakat halla: ,Ne bántsatok az istenért! — én nem 
valék, Dorgan volt, én ártatlan vagyok— ő,  ő volt, 
hiszen övé az emlékpénz !4 A’ zaj fia hálókamrájából jő
ve. Reszketve kelt föl ’s oda sietett. Ki írná le csodála
tát, midőn alvó fia a’ legnagyobb aggodalom jelei közt 
ama’ szavakat ismétlé. Agyához közeledvén ügyekezett 
őt fölébreszteni; hasztalan, súlyos álom tartá fogva ér
zékeit. Végre karját rázá meg erősen , ő föleszmélt, hir
telen fölkelt, maga körül vadul tekintett ’s néhány ért- 
hetlen szót rebege. Utóbb anyját megismerő. ,Semmi, 
anyám semmi, szóla, rémitő álom kínozott. Reszéltem 
valamit álmomban ?4 — „Igen , a’ gyilkosságról, Dor-

ganrol beszélői, mintha téged vádoltak ’s magad védel
mezni akartad volna.44 — ,Ennek oka a’ tegnapi gonosz 
történet, szólt Paddy, végig simítván kezével homlokát 

álmomban megjelent egészen. De most már nyugott 
egészen nyugott vagyok ; álmomrul, anyám, kinek se 

szóljon , mert gyanúba eshetném.4
Másnap korán egy halász jött Paddyért, ki hírül 

hoza, hogy a’ sajkák készen vannak’s hogy a’ halászok 
vendéglőben gyűltek öszsze látni Dorgan elvitetését, ki 
a’ legközelebbi eskíittszék elibe fog állíttatni, de kíván
ja , hogy a’ csapiáros és mindenki, k i v e l  eljötté óta 
találkozott , tamíkul szólittassanak fel, igyen reméll- 
vén bebizonyíthatni ártatlanságát. E’ szavak Paddyt meg
döbbenték. Társával elhagyá a’ kunyhót; de azon ürügy 
alatt, hogy későn érkeznének, a’ nélkül, hogy a’ fo
gadóba betérne,, legközelebbi utón a’parthoz ment. Nem 
sokára a’ többi halász is hozzájok csatlakozott, kik 
látók a’ menetet ’s a’ szerencsétlen történetről beszélgető
nek,. A’ halászat elkezdődök ’s jól ütvén ki este gazdag 
zsákmánynyal tértek viszsza.

Három hónap múlt. Dorgan az eskíittszék elibe ál
líttatván halálra ítéltetett. Az ítélet azon helyen, hol a’ 
gyilkosság történt, volt végrehajtandó. Ezen Ítélet igaz- 
talansága ’s még inkább a’ gyalázat, melly ez által őt ’s 
fiatal nőtestvérét , családja egyetlen maradékát érte, 
emberek iránti keserrel tölté el Dorgan szivét. Azonban 
a’ viszszaemlékezés Jennyre , ki a’ bizonyítványok da
czára is meg volt ártatlanságáról győződve , némi meg
nyugtatására szolgált; istenben is erősen bízott ’s re- 
méllé , hogy az ég napfényre hozandja ártatlanságát. — 
Néhány nappal az itélethozás után felnyílnak a’ börtön aj- 
tai ’s a’ többször említett pap lépettbe. Ütött a’ kivégez
tetés órája, a’ pap hozá e’ rémitő hirt. D o r g a n  érzé, 
hogy ereje elhagyá, nagy volt a’ csapás ; iszonyú borza
lom futó végig tagjait ’s megtétettek az előkészületek , 
ő öntudat nélkül vala. Kezeiről levevék a' bilincseket ’s 
azon ruhába öltözteték , mellyet elfogatásakor visele. A’ 
menetelindult. Számos, mindünnen jött népsokaság hul
lámzott az utczákon. Elhagyván a’várost, egy agg nő to
lakodott a’ tömegből elő ’s leveté magát a’ borzasztó tar- 
goncza előtt. William, ki egész figyelmét a’ mellette ülő 
pap vigasztaló szavaira fordító, fölemelvén fejét a’ kato
nák zajára , kik az öreget ellökni akarók — a’ kartya- 
vetőnőre ismert, kinek jóslata olly csudálatosán teljesült. 
Kéré a’ katonákat, engednék meg néhány szót válta
nia az elítélttel, de viszszalöketett. A menet folytató út
ját ’s rendeltetése helyére ért!

Vesztőhelyre érvén a’ szerencsetlen William sze
meit jártatá a’ tömérdek népsokasagon , mellyben sok 
hajdani barátja- ’s ismerősére talált ’s a pompás tájon, 
ártatlan gyermekjátékai színhelyén , ’s könyűk hullának 
szemeiből. Nyakán volt már a’ vészteljes kötél ’s a’ bakó 
csak jelre várt megindítani lovát ’s kivégezni a’szeren
csétlent. De izeg mozog a’ nép, egy férfi tör elő ’s meg- 
ragadváu a’ ló zabláját hangosan kiáltja , hogy Dorgan 
ártatlan. Általányos lesz a’ zavar ; a’ sherif, azt vélvén 
hogy kicsinált a’ dolog, szükséges parancsokat akar 
már osztani, de Paddy Kinna , mert ő vala , felugrik a’
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targonczára dörgő hangon kiáltván : ,Sherif ur , ti baj
társaim ’s mindnyájan , kik jelen vagytok , hallgassatok 
szavaimra.4 — Arczát halálos halványság födi, siri csend 
uralkodik a’ sokaságban , melly nyngtalanul várja a’ nyi
latkozást.— ,Huzamos idő óta, igy kezdé Kinna, kér- 
lelhetlenül gyülölém Dorgant,mert Jennyt, Zoulen lyá
nyát úgy szereié mint én ’s azon pillanatban , mellyben 
újra meglátám őt, föltevém magamban megbuktatását. De 
boszűni alig lön kielégítve ’s nyugott perczem többénem 
vala ; a’ lelkiisméret békémet nem hagyá , megbánás ki
sért mindenhol ’s ide üldöze , hogy nyilványitsam Dor- 
gan ártatlanságát ’s helyette én haljak meg. Igen , igen 
emelt hangon kiáltotta’ sokaság bámulta- ’s ijedtére , én, 
én vagyok a’ vétkes! Az éj sötétségét ’s az ismért helyet 
én használám, hogy Dorgan szobájába lopózzam ’s ru
háit magamra öltsem.4 Azután körülményesen adá elő a’ 
vétket , mint hajtá végre a’ gonosz tettet. Az ítélet vég
rehajtása elhalasztatott ’s a’ sherif tömlöczbe viteté Wil- 
liarnot viszsza, inig Paddy törvényszék előtt ismétlendi 
vallomását minden körülményestül. Dorgan azután szaba
don bocsáttatott ’s Jennyjének viszszaadatott. Néhány 
hónap múlva a’ többször említett pap oltár előtt adá a’ 
két szerető kezeit öszszeés számos szerencsés év lön ju
talma kemény megkisértetésöknek.

Németből. Garády.

T á r c z a.
(Természettudományi figyelmeztetés.) Fontolóra 

vevén Mihálka Antal orvos u r , egy igen munkás ha
zánkfia , hogy Humboldt Sándor egyetlenegy kirándulá
sa az uráli hegyek közé az általa fölfedezett aranyhomok 
— rétegekben ezreknek jutalmas keresetmódot, a’ nem
zetnek pedig a’ gazdagodás uj forrását nyitotta meg, 
könnyen átlátta, hogy hátramaradásunk egyik okát ter
mészettudományi járatlanságunk képezi. A’ bajon tehet
sége szerint segítni szándékozván , czélszerűnek találta 
még fiatal korában e’ tudományhoz hajlamot gerjeszteni. 
Erre nézve a’ hírlapok m. é. számaiban jelentette , hogy 
ő ásványokbul gyűjteményeket rakott öszsze , mellye- 
ket g y m n a s i u m  o k n a k ,  n e v e l ő k n e k ,  ’s mind
azoknak ajánlani bátorkodik, kik nem rostán merik a’ 
vizet , hanem a’ természettannál az elmét csigázó szá
raz előadás helyett a’ természeti példányok előmutatásá- 
val a’ kedvnek ingert, az emlékezetnek segédeszközt 
nyújtani óhajtanak ; mellyeket szinte újévi ’s névnapi a- 
jándékul, hasznosan lehet nyújtani a’ gyermekeknek. 
Én ezeket megtekintvén,igen t a n u l s á g o s a k n a k  íté
lem, árokra nézve pedig o l c s ó k n a k  találom. Ugyan
is : egy négyszegű papony-katulyában 4- fiók van egy
más hegyibe fektetve , minden fiókban25 szak, ’s ezek
ben szeletekkel elkülönözve az ásvány , annak neve, és 
helye följegyezve,e’szerint mindenik 100 ásványt rejt ma
gában a’ legújabb tan szerint osztályozva,’s az ki első szá
zat megszerezte , másféle ásványokbul kaphat ismét más 
százat ’stb. Ara ennek a katulyák ’s ásványok nagysága

szerint 10, 15, 20, 2 5 , ft. pengőben , ’s igy a’ legki
sebb szerűnek darabja 6 krba, a’ legnagyobbé 1 5 krba 
kerül, oda számítva az irás, ’s kiállítás költségeit. Nem 
különben Mihálka ur j  e g e c z-mi n t á k k a l , (krystall- 
modelle) 12 — 14 pengő krt számítván darabját, vala
mint földtani (geognostische) ásvány-példányokkal is 
fi — 8 — 12 p. krért példányát, a’ rendelkezőknek kész 
szolgálni. Lakik a belvárosi papnövendék-utczán 306dik 
szám alatt. Hova is bővebb tudósítás miatt bérmentes 
levelek küldhetők. Farkas Ferencz.

F i l t s c h  K á r o l y  folyvást Párizsban van ’s a’ 
kis óriás-művész baráti előtt, mint őt, ha jól emlékszünk 
egyszer Thalberg nevezé, kedves tudósításul véljük azt 
megemlíteni, hogy azon kitűnő szerencsében részesülend, 
miszerint az Európa-szerte méltán hires párizsi conserva- 
torium egyik nagy hangversenyében működendik; Meyer- 
ber Berlinbe utazta előtt kedvenczét , azon intézetigaz
gatójának Havaneknek igen kedvezőleg ajánlá. ,,Bár 
még csak gyermek , igy szól többek közt, mégis nagy 
művész a’ szó legszorosb értelmében. Az ifjú Filtsch for
ró óhajtása , hogy működhessék a’ szentek szentében azon 
nagyszerű ’s klassikus zenének, mit ön olly mesterileg 
vezérl a’párizsi conservatorium csodálásraméltó hangverse
nyein. Reméllem, hogy ön részesíti c’ tiszteltetésben kis 
barátomat, mihelyt őtet hallotta. A’ müvészet-kedvellő 
ausztriai követ Apponyi gróftul, kinek szeretetre méltó 
családkörében F i l t s c h  valódi szülei szeretet kegyeiben 
részes , karácson szombatján két pompás képmüvet kapott 
a’ gróf e’sajátkezűm. írása mellett: „Gróf Apponyi Antal
tól. Emlékeztető Filtsch Károlynak, december 24. 1842.44 
Február végén szándékozik művészünk London’s Brüsz- 
szel fele folytatni műutazását.

$  Mult dec. 26kán Esztergom egyik legvénebb 
aszszonya múlt ki ez életből; Fischpacher Anna Szei- 
fert János özvegye , igen méltó arra , hogy neve becsü
lettel a’ hon előtt kihirdettessék , mert derék polgárnő 
vala, istenfélő, mindig vidor és serény végiglen, szinte 
katonás kora 94dik, házassága 7*4dik , özvegysége 34. 
bábaságának 69dikéveig. Nemzett 12 gyermeket, ezek
nek 6ta 55 gyermeket szült, kik közül 20 szinte 20 
magzatot nemze, ’s így 75 unokáját látta ’s fölváltva 
nevelésökre 7 5 évet szentelt; ’s mi nevezetes , mint bá
ba ötezer ötszáz gyermeket segített a’ világra. Megem
lítendő bátor szivűsége is mint nemének ritka jelenetje , 
úgy : éltében megcsináltatta már koporsóját, és igen 
számos évig padlásán tartogatta , mig az 1838ki árvíztől 
házastul öszsze meg öszsze romboltatott. «— Becsület 
a’ derék p o l g á r n ő  e m l é k  e z e t é n e  k!b é k e  po 
r a i n a k !

(Spanyolország politikai jellemzése.) Spanyolor
szág nem a’ szabadság hanem egyformaság földje ’s ép 
ez nagy szerencsétlenség. Bir ott minden osztály kivált
sággal , legtöbbel azonban a’ nép. Ugyanazért nem talál
hatni sem gazdagság sem kormány tekintetében centra- 
lisatiót , de nemzeti hatalmat sem, melly elég hatalmas 
lenne a’ status-testületnek impulsust adni.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n er-K  á r  o ly i  uri-utcza 453.
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A’ fölclmives kolcsön-pénzt nem hasz
nálhat hazánkban.

( r  c g  e.)

Szaporítsuk hát most túlzóink óhajtása szerint a’ 
puszták népesitésével a’ földmivelő osztályt, a’ kereske
dés ’s kül eladás gyarapítása nélkül, a’ kinálkozók se
rege még nagyobb leend , a’ tudakozóké aránylag kisebb, 
ezzel a’ gabnaár alacsonyabb, a’ földmivelő pedig ron
gyosabb. Athénnek sok miveletlen földje volt, mellyeket 
földmivelő polgárok örömest inivelés alá vettek volna , 
de a’ bölcs tanács ezek számát oily arányon túl szaporíta
ni nem kívánván, melly ezek nyomorult szegénységét 
elkerülhetlenül föltétezné , a’ földet inkább parlagon he
verni engedte ; mivel azt eszközlé, hogy midőn a’ ke
reskedő ’s művész boldog ’s kényelmes életet élhete, a’ 
fóldmives osztály ne legyen földhöz ragadt rongy és sze
mét. Most már ítéljék meg túlzóink , mig utaink kivitel
re , kereskedési szerződésink külfölddel nem leendenek; 
mi haszon háramolhatik a’ puszták ’s más birtokok népe- 
sitéséből, a’ legelők kiosztásából mostis szegény hazánk
ra? Ha ez által a’ kinálkozók száma szaporodik, a’ tu
dakozóké pedig tán fogy, a’ gabonaár kikerülhetlenüi 
alább száll. A’ nagyobb olcsóság következtében lehet 
hogy a’ külföld több gabonát vásárland tőlünk, de az ala
csonyabb ár csak annyi pénzt sem hagyand közöttünk mint 
eddig. ’S így ha nagyobb földbirtokosink magok gazdál
kodnak ’s a’ lehető termésnek tán felét sem állítjuk elő 
(??) mit a’ benépesített apró földmivelők előállítani ké
pesek volnának , a’ művészetre ’s kereskedésre illy szo
morú viszonyinkban lehet ékárnak ’s veszteségnek, vagy 
nyereségnek tartanunk? Az álladalmakgépelye csakúgy 
lehet jó , ha az alkatrészek öszhangzásban vannak; hol 
a’ termesztő rész (földmives) sok, ott ennek szegénysé
gét semmi intézvény (megváltás , szabad föld ’s birtok) 
nem eszközölheti ; hol a’ fogyasztó rész (művész és ke
reskedő) túlnyomó , ott a’ gyár-mívesek nyomorognak 
(Anglia). Európa statusi viszonyinak fontolgatásából érte
kező azon arányt hozza ki: hogy hol a’ termesztő a’ né
pességnek 2/a részét teszi, ott az arány legjobb öszhang
zásban van, ott mind a’ földmives mind a’ gyártó- ’s ke
reskedői osztály szorgalma 's vigyázása mellett becsület
tel megélhet. 2/3 rész földmives termeszt elég élelmi szert 
magának ’s a’ gyár és hivatal-viselő osztálynak; az V3 
rész gyármives , kereskedő ’s hivatalnok gyárt a’ földmi- 
vesnek elég gyármüvet, felesleg termékeit a kereske
dés utján jó áron elszerzi , ’s igazságot szolgáltat a’ pe
res feleknek. Ekkor már a’ pénztőke segítségére lehet a’ 
földmivelésnek is ; mivel annak kamatjait megteremheti. 
Es ekkor már a’ földmives osztálynak a’ szabadföld és 
szabad birtok elmulhatlanul szükséges, hogy minél töb
bet termeszthessen , hogy a’ népesedés szaporodtával élel
mi szereket idegen földrül drága pénzen behozni ne kell
jen. —

Gondolkozzanak már most kegyetek túlzó barátim! 
elfogultság hiúság s minden önhittség nélkül: üdvös é ke
gyetek izgatása a’ szabadföld , szabad birtok ’s különö
sen a puszták nepesitese , a’ nagyobb földbirtok lyány- 
osztály altali szertelen elaprozasa, szegény hazánkra ;

gyarmüveseket nem szaporítanak, mig az úti, várni, 
harminczadi terheket meg nem szüntetik , mig utakat, csa
tornákat közlekedés előmozdítására nem építenek. Ezen 
tárgy tisztelt barátim! nem olly könnyű ’s egyszerű; 
hogy ebben egykét túlzó ékesen szólva ábrándozó phi- 
lanthropus vezéreszméji után hevenyészni lehessen. Nem 
lehet megismérni túlzó urakban a’ tiszta szándékot, a’ jól- 
tevő indulatot, mellyel a’ haza , és annak földmivelő , 
kölönösen polgári ’s jobbágyi osztálya iránt viseltetnek , 
’s mivel úgy vélik: hogy a’ látható nyomornak és sze
génységnek okai a’ jobbágyokra nézve az úrbéri ’s adó
zási terhek, az országra nézve pedig az alacsony állás ál
talányos oka a’ néptelenség, oda izgatnak : hogy a’job
bágy szabad birtokos legyen , a’ puszták népesittessenek; 
a’ nagy birtok elapróztassék , a’ nagy uradalmak meg
szűnjenek. És ha ez mind megtörténik, majd akkor bol
dog lesz a’ jobbágy és szorgalmasb , minek következé
sében többet termeszt mint jelenleg ’s ezen többség ál
tal boldogabb lesz az egész ország. De kérem túlzó ura
k a t: próbáljunk egy kevéssé számítni; hogy vélemé
nyünknek legalább némi kis alapja legyen, és tegyük 
fel: eddig a’hazaifogyasztásonkivül 10millió m. gabonát 
adott el hazánk a’ külföldnek 2 ttjával mérejét ’s e’ mel
lett mégis 2 millió pozs.mérő veremben dohosodott, vagy 
magtárakból két ’s három évi felhalmozás után zsuzsok- 
alakban légbe röpült; hozott az eladott 10 millióm, gabo
na 20 millió forintot. Tegyük, hogy a’jobbágyi terhek 
megváltása megtörtént, a’ puszták benépesittettek, ezek
kel a’ termés növekedett ’s most már az eladható gabna 
nem 22, hanem 30 millió. — Mi leend ennek következ
ménye , midőn már a’ kínálkozó több , de a’ tudakozó az 
utak, vámok, harminczadok ’s a’ szomszéd népek födö- 
zett szükségi miatt csak annyi mint előbb; a’ gabna ára 
2 ftról leszáll tán 1 fr. 40 d., ’s ezen nagyobb olcsóság 
következtében a’ kereskedők valamivel többet vesznek be 
tán p. o. 14 millióm, gabonát, mi is 1 fr. 40 d. tesz : 19 
millió 600 ezer forintot; most kérdem : mit nyertünk? — 
multiplicavimus gentem séd nonlaetitiam.— A’ jobbágy 
most is csak olly szegény; bocskora csak olly rongyos, 
mint elébb volt, az egész haza pedig szűk termés eseté
ben a’ sokasodott néppel még nagyobb zavarba jöhet.

Úgy látszik tehát, hogy üdvünk ’s czélszerü hala
dásunk most még sem a’ szabad jobbágyi földben , sem 
a’ puszták riépesitésében, sem a’ nagy birtok elaprózasa- 
ban: hanem a’ művész-népesség szaporításában á ll; hogy 
a’ fölebbemlitett üdvös arány , a’ földmives és gyár-né
pesség között előálljon, hogy gyári sziikséginket a’ meny
nyire csak lehet, minmagunk készítsük ’s ne hozzuk mil
lió számra Gréczból a’ kusztorákat, Klagenfurtból a’ do-
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rombokat, Norimbergából a bicsakokat, tolikéseket ’s 
niás apróságokat: és ha erre elegendő népességünk nem 
volna, itt van a’ népesités igazi helye , nem pedig a’föld- 
mives osztályban, melly már úgyis túlnyomó. ’S hihető 
e? okbul, hogy a’ műegyesületnek , melly a’ csekély nyo- 
madéku festett és metszett képeket olly szorgalommal 
pártolja , idővel legfőbb feladata leend a’ gyáripart elő
mozdítani, a’ gyártó népességet szaporítani; mi nélkül 
a’ földmives osztályon segíteni semmi utón , még a’ ter
hek ingyen elengedésével sem lehet; annál kevesbbé azon 
szomorú ’s létesithetlen tervvel: hogy a’ megváltás hitel
bankok által eszközöltessék; melly a’ földmives osztályt 
(melly minden kitelhető szorgalma után sem fog kölcsön 
vett pénz után földjéből élhetni, szolgálni ’s kamatjait fi
zetni) , végkép kipusztitaná ’s a’ szabadföldet tőzsérek, 
kisebb nagyobb pénzbirtokosak , művészek ’s kereskedők 
kezébe juttatná. —

Sokan azt hiszik, hogy a’ földbirtokos nemesség 
iparának legnagyobb akadálya az, hogy nemcsak elegen
dő pénze nincs , de még gazdasága javítására méltányos 
kölcsönt hoszszabb időre nem is kap; ’s ez okbul ezekre 
nézve igen üdvösnek találják a’ jobbágy-telkek megvál
tása által pénzhez juthatni. Nem hihető , hogy egy sze
rény ’s jó édes atya is , kivált olly jószágok jövedelmét, 
mellyeket ő nem szerzett, törvényes gyermekeitől örökre 
elrabolni törekedjék, ’s így a’ jobbágyi terhek megvál
tásának diját tőkésíteni fogja: évenkint csak annak ka
matját használandó. — De ha igy : a k k o r  tán roncsolt 
gazdaságát nem sokat fogja javíthatni; ha pedig az egész 
váltsági öszszeget gazdasági javításokra fordítja , mivel 
a’ mezei gazdaság, mint fönemlitve volt, a’ pénztőke ka
matját soha sem fizeti meg: a’ jobbágyi adózások hasz
nai a’ maradéktól utoljára végképen ’s kipótolhatlanul 
elvesznek. — Urak! ne csaljuk meg magunkat, se mást; 
a’ mezei gazdaságot kölcsön-pénzzel javítani hazánkban 
még nem lehet; itt más mód nincs a’ nélkülözésnél, ta
karékos életnél, szorgalom- ’s munkásságnál.

A’ kinek csak 2 vagy 3 száz hold földje van; ne 
tartson ispánt, szakácsot ’s inast, hanem legyen ispán 
önmaga; szakácsnő hű neje ’s lyányai, inas pedig a’ kocsis 
v. béres. A’ kinek urodalmai vannak, ne járjon mindig kül
földön , ne űzzön pazarfényt , hanem ha maga a’ gazda
ság folyamát nem érti is, lakjék jószágán, mert neki 
csak jelenléte is , minden beleavatkozás nélkül évenkint 
több ezeret hozhat. így majd kölcsönpénz nélkül is vi
rágzóvá lehet a’ mezei gazdaságot tenni’s későbben a’ nö
vekedett jövedelem után kényelmesebben élni. G.I.

A* földmftvelés és nehezebb mesterségek, e lő 
mozdítása az izraeliták  között.

Úgy látszik , korunk föladata, az egyes elszórt erő
ket öszpontosítás által a’ hatás magasabb fokára emelni; 
melly czélra igen természetes tüneménynek találjuk az 
egyesületek származázát ’s ezek között mind mi, mind 
az egész ország a’ legnagyobb örömmel üdvözlők az olly 
nagy hatást ígérő nemzeti iparegyesületet , mellynek fen- 
maradása és virágzásáról épen nem kétkedünk, mint a’ 
melly már jelenleg is nagy részvéttel dicsekhetik. Bár ha

sonló sükerrel koronáztatnék egy hallásunk szerint leg
újabban alapított egyesület is a’ pesti izraeliták között, 
mellynek czélja: előmozdítani keblökben és ifjaknál a’ 
földmivelés és nehezebb mesterségek megtanulását (mi 
általok saját kárukra ’s az álladalom veszteségére olly 
igen elhanyagoltaték) elvonván minél több egyedet a’ há- 
zalástul és hasznos mesterségek gyakorlandásra bírván. — 
Legyen bár igazság e’ kedvencz mondatban : ,,A’ zsidó 
csak kereskedésre született“ , de nem lehet egyszers
mind felejteni, hogy hajdani helyzetében a’ zsidónak az 
üzérkedés maradt egyetlen horgonya , mellyel hajócská
ját megtartotta, midőn minden egyéb keresetmódtul el 
vala zárva. Mennyi akadály tornyosult öszsze, mihelyt 
a’zsidó gyermek akart inasnak beállani, legénynyé lenni, 
főleg pedig ha remekelésre ’s mesterré-avatásra került 
a' dolog? ! Nem volt é kénytelen a’ zsidó gyermek, ha 
orvosi ’s tudósi pályára nem vala kedve vagy tehetsége , 
egyenesen a’ zsibárusi piaczra menni több vagy kevesebb 
pénzével megkezdeni piszkos de mégis jutalommal ke
csegtető pályáját ? Az utolsó országgyűlés határzatai, 
mellyeket a’ nemes lelkű Karok és Rendek és a’ kegyes, 
fölvilágosodott kormány hoztak , sokkal tágosabb mun
kakört nyitottak meg a’ zsidóknak és igy jobb jövendő
nek veték meg alapját. Ellenben a’ zsidók is megismerék 
viszonyukat a’ hazához ’s tudják mivel kötelesek neki. 
E’ végre hozaték be a’ magyar nyelv minden izraelita is
kolába ’s remény van , hogy mint az egész országban úgy 
nálok is köztanitási nyelv lesz a’ magyar , mint azt az i- 
gazság ’s közjó kívánják. — Az eddig hazátlan egye- 
deknek hon és tág munkakör nyilván meg, kilátás van 
hogy az ország sok aljas csalfáskodótul szabadul meg, a’ 
zsidók pedig hasznos polgárokká válandanak ; ah pedig 
mennyi kézre van még e’ hazának szüksége ! Pozsony
ban , Aradon, Nagy-Kanizsán már is elkezdők a’zsidók, 
gyermekeik egy részét nehezebb mesterégek tanulására 
adni. Hasonló terveztetik legújabban Pesten, hol közel 
500an csatlakoztak azon egyesülethez , mellynek fölada
ta : a’ zsidó fiatalságot eddigelé általok nem űzött nehe
zebb mesterségek megtanulására buzdítani, minők a’ ko
vács, lakatos, kádár, asztalos ’stb. mesterség. Örven
detes hallani, hogy különböző czéhbeli keresztyén mes
terek nemcsak megígérték , miszerint zsidó inasokat föl
fogadnak és azokat legényekké teendik , hanem a’ dolog 
gyakorlatilag is megkezdetett és több mesterember az 
inaspénz fölvétele mellett több inast valósággal föl is fo
gadott. Hol a’szükség úgy kívánja, az illy inasokat élel
mezi ’s ruházza is az egyesület, ’s midőn majd mint legé
nyek vándorlásra indulnak, mérsékelt úti költséget is ad 
nekik. Reméllni lehet, hogy az egyes mesterek szeretet 
és méltánylatteljes példája a’ czéheknél is tetszésre talá- 
land , mivel a’ versenytől csak szükkeblüség és a’ saját 
gyöngeségét ismerő tarthat; ’s illy esetben nem verseny
társa é minden uj keresztyén mester is a többieknek ? — 
Ha ezeken fölül igaz az, hogy a’ példa vonz, nem lesz 
fölösleges talán megmondani mind a’ zsidó inasokat fölfo
gadni akaró mestereknek, mind a’ czéheknek, mind a’ 
gyámolitásrul rendelkezhető törvényhatóságoknak, hogy 
ezen dolog nem uj. az ausztriai birodalomban, mert Bécsben
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már idők óta hasonló történik , hol keresztyén mestereknél 
számos zsidó legény talál foglalatoskodást. Midőn tehát 
e’ korszerüleg vállalkozott egyesületnek szerencsés mun
kálkodást kívánnánk , óhajtjuk egyszersmind , hogy föl
adata második részére t. i. a’ földmivelésnek zsidókkali 
megkedveltetésére is minélelőbb és minél nagyobb sze
rencsével által mehessen.

Ip a reg y esu le t á l ta l  k ia d n i ezé lzo tt „N épszerű  
k ö n y v tá r“ ügyében.

A’ magyar Iparegyesületnek szabályilag kitűzött 
czélja lévén „hasznos isméreteket terjeszteni a’ nép min
den osztályiban , mellyeknek nincsen módjok isméretvá- 
gyukat egy vagy másképen kielégitni“ — egyszersmind 
a’ czél-elérés egyik eszközéül „apró külön nyomtatvá
nyok a’ természeti és technikai tudományok ’s egyéb hasz
nos isméretek külön ágaiból jelöltetvén ki : e’ feladat el
méleti részében leendő feloldásához az egyesület igazgató 
választmánya mind azon hazafiak munkás hozzájárulását 
kéri ezennel, kik a’ hasznos isméretek terjesztésének ut
jain fáradozni elhatárzák és képesek.

Hlyen ut a’ választmány előtt mutatkozott kettő. Le
het ugyanis az isméretek terjesztését eszközleni vagy úgy 
hogy megkezdvén a’ tudomány valamelly egyes ágát , a’ 
füzetkék kiadása folytattatik mindaddig , inig ezen meg
kezdett ág tökéletesen ki nem merittetik, vagy pedig 
úgy, hogy időszakonkint a’ tudományok különféle ágai 
használtatnak isméretterjesztés tárgyául.

És ajánlatos mind a’ két mód. Az első , mert az ol
vasó és tanuló , miután az egyes füzetben foglalt ismére
teket magáéivá tette, ezen vonalon halad mindig előre a’ 
megkezdett utón , ’s az egész tant magáévá teszi a’ nél
kül, hogyannak illő felfogásában, megemésztésében, 
különnemű isméretek foglalkozása által háborittatnék.

A’ másodikat több ok javasolja. 1) Az olvasó kö
zönségben több irányt követő egyed van ’s egynek egy , 
másnak más tudományra van szüksége ; egyik egy, má
sik más tudományban keres és talál éldeletet. 2) Van több 
egyed , kik már egy vagy más utón egyik vagy másik tu
dományból maguknak az elemi isméreteket megszerezvén 
óhajtanának olly nemű isméretekbe vezettetni , mellyek- 
be még avatva nincsenek. 3) A’ tudományok óriási ha
ladása ’s egymást érő fontos felfödözések szaporodtával 
most egyik, majd másik tudomány kitiinőleg szükséges, 
mellynek továbbra halasztása a’kitüzött magas czél kárával 
történnék. így a’ term.tudományok öszszegéből egykor az 
optika, máskor az akustika, meg másszor a’ hydrosta- 
tika; vagy tán az electricitas vagy magnetismus volna in
kább előadandó. Igyn’ természethisztóriában egykor a’ 
szoptató állatok, máskor a’ madarak , meg máskor a bo
garak bírnak kitűnő érdekkel. 4) Vannak közérdekű tár
gyak , mellyek előadásában a’ rájok tán sokára jövendő 
sort elvárni a’ hasznos irméretek terjesztésébeni ügyeke- 
zettel ellenkeznék. Hlyek az egészséget, népi előítéle
teket , életphilosophiát ’s több más nagyhasznu ismeretet 
illető tárgy , mellyek közvetlenül szükségesek az élet 
ifentartáaa és nemesítésére. 5) Az emberi természetben 
alapulván az egyformaság hamar megunása ’s a’ változa

tosság szeretető , az egyesületi vállalat nagyobb érdeket 
lesz kepes gerjeszteni , ha az isméretek gazdag országát 
s többféle irányban nyitja meg, már csak azért is , mert 

minden tudomány egymással némi rokonságban van, ’s 
ki egyszer annak isméretére ju t , ’s benne a’ tudományos 
isméretek iránti fogékonyság lakik , annál nagyobb öröm
mel szenteli üres idejet ezen lelki élvezetre.

N ezen okokbul czelirányosabban vélt munkálnia’ 
választmány az egyesületi czél megközelítésére a’ másik 
utón , úgy t. i. ha a kis könyvecskékben szoros rend
szert nem követve ’s egyes szakhoz nem ragaszkodva 
szabad játékot enged az Íróknak az isméretek egész me
zején; nehogy azonban az eljárásnál akár az ész kivánati 
mellőztessenek, akár az ezen alapuló logikának szabályi az 
olvasó közönség kárával megsértessenek, azta’választmány 
fentartá magának, hogy habár különféle utakon indulnak is 
meg a’ dolgozó társak, a’megkezdettut rögtön bevégezetlen 
ne hagyassák, ’s azok, kik ez ügyekezetek tárgyai, félszeg 
isméretekben ne részesittessenek , mert jobb semmit nem 
tudni, mint valamit félszegül sehogy sem tudni.

Hogy pedig a’ fen kijelölt utón , mind a’ hasznos 
isméretek roppant egyetemének,az mind egymásai verseny
ző találmányok sokaságának, ’s kik mind ezekkel meg- 
ismértetendők, az egyedek különféle szükségeinek meg
felelő változatossággal lehessen haladni , mind pedig az 
ismeret-terjesztés kellő fokozata czélszeriin irányoztat- 
hassék ; e’ végből a’ választmány 8 — 10 tárgyat fog éven- 
kint, és pedig minthogy némelly tárgy terjedelménél 
fogva , sőt a’ nyelv tekintetében is hoszszabb időt és stú
diumot igényel , két évre kijelölni előre ; a’ munkákat 
pedig, mikkel a’ kitűzendő füzet, czimek szerint az erre 
hivatást és készültséget biró honfiak az egyesületi vál
lalatot ellátandják egy „népszerű könyvtár“ czún alatt 
megindítandó gyűjteményben kiadni.

A’ föltételek, miket a’ választmány a’ dolgozatok 
készítésénél inulhatlanul megkíván: 1) A’ dolgozatszeni- 
előtt t a r t v á n  az előadandó tudomány vagy isméret-ág 
leghasznosabb , a’ gyakorlati élet szükségeinek s kivá- 
natinak legmegfelelőbb részeit, úgy adatik elő, hogy 
az alapismeretre mulhatlanul megkivántató dolgok ki ne 
maradjanak. 2) Hogy a’ naponkint szembeszökő haladas 
eredvényei méltó tekintetbe vétessenek ’s általában a' dol
gozat a’ tudomány jelen állapotjának megfeleljen. 3) Az 
előadás lehetségig rövid , ’s két három ívnyi a’mennyire 
lehet egymástól független füzetkékre legyen ugyan szá
mítva, ha azonban az iró a* czélnak megfelelő erdekes tár
gyakkal talán több füzetkét tudna betölteni, abban ót a 
választmány megszorítani nem kivanja. 4) A’ munkacskak 
könnyű, mindenki által érthető nyelven készüljenek.

A’ beérkezendő dolgozatok közül az, melly jó
nak, czélszerűnek ’s ha ugyanazon tárgy felett több 
munka adatnék be, a’ többiek között legjobbnak fog 
szigorú megbiralas után találtatni , a ,,népszerű könyv
táriba fölvétetvén, a’ legrövidebb időközökben tizenhatod 
rétben megjelenendő füzetekben csinosan nyomva es a 
szükséghez képest, fametszetekkel is ellátva kiadatik. Ha 
azonban a’ bejött munkák egyike sem felelne meg a’ fölté
teleknek , a’ választmány el nem fogadja ’s mind ad-
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dig felfüggeszti a’ kiadást, mig czélszerű dolgozatra 
szert nem teend.

Az Iparegyesületnek a’ könyvek általi munkálko
dásban legfőbb feladata az lévén, hogy közönsége ke
zében minél jobb és czélszerű dolgozatokat adjon , a’ 
választmány e’ végett kész tisztelet dijt is adni a’ dolgo
zóknak. ’S e’ dijt az egyesület tehetségéhez k é p e s t  
eredeti dolgozatok egy egy nyomtatott ivéért 16- for
dításért: németből 9 , egyéb nyelvekből 12p.ftbanha- 
tározá meg. —

Megkívánván pedig a’ választmány a’ „népszerű 
könyvtárt44 minélelőbb indítani, ez évre következő tár
gyakról óhajt dolgozatokat. 1) A’ testek tulajdonságiról.
2) A’ levegőrül. 3) Hasznos növényekről a’ gazdaság és 
ipar körében. 4) Házi állatokrul. 5) A’ köznépi előíté
letekről. 6) Földleírás elemei. 7) Amerika feltalálásáról.
S) Magyar nyelvtudomány. 9) Magyarország földleírá
sa. Jövő I844re pedig ezen czimek tűzetnek k i : 1) A’ 
melegség. 2) A’viz. 3) Földgolyónk története. 4) Me- 
tarologia története. 5) Népszerű számtan. 6) Állattan e- 
lemei. 7) Magyarország története. 8 ) 0  világ története. 
Ezek közül kiki hivatása Jártassága ’s tetszése szerint 
választhat tárgyat dolgozatul.

A’ kész dolgozatok , mikből az idénre kitűzött tár
gyakról néhányat legalább a’ f. e. júniusi pesti vásárig 
óhajtana beadatni a’ választmány, alulírotthoz (Újvilág 
utcza 630 sz. a.) lesznek beküldendők. Csanády Ferencz 
jegyző. —

X á r c z a.
Valami a* cserkeszek  szokásai- és szertar

tásaikról.
A’ Kaukázus lakosi áltáljában véve különös példá- 

ji azon állhatatosságnak , mellyel bizonyos népek ősi szo
kásaikhoz ragaszkodnak ; mit a’ keresztyén időszámítás 
előtt ezer évvel, mit Strabo idejében tőnek : azt teszik 
ma is. Minél beljebb hat az ember a’ völgyek közé, mik 
külső háborgások befolyásának kevesbbé tétetvék ki , 
annál több ősi szokás és öröklött szertartásra akad.

Ezen régi népek közül azonban egysem maradt olly 
hű eredeti szokásaihoz mint a’ cserkeszek. Csalatkoz
nak , k ik a ’ cserkeszeket valami rabló csoport-vagy tör
vény ’s vallás nélküli vadaknak képzelik. A’ cserkesz föld 
mostani állapotja a’ mivelődés azon fokán á ll, mellyen 
Német- ’s Francziaországé első királyaik alatt. A’ közép
kor lovaghűbéri ’s a’ régi Görögország hős aristokratiá- 
ja tűnik itt szemeinkbe. Az alkotvány tisztán hűbér-rend- 
szeri, a’ kaszta-szellem ép olly erős, mint hajdan Né
met ’s Francziaországban. Első osztályt az országnagyok 
képeznek (pscheh vagy pschi) , másodikba nemesek, har
madikba szabadosak ’s felszabadított szolgák, negyedikbe 
hűbéresek, ötödikbe rabszolgák (tschohbot) tartoznak.

Első tekintetre laktalannak tetszik e’ tartomány , 
mivel sem várost sem falut nem láthatni. Kiki birtoka kö
zepén elszigetelve lakik ’s a’ lakhelyeket többnyire ki
sebb nagyobb csalitok körzik. Azillyen hoszszára, szél

iében szétszórt lakhelyek számát, mik egy országnagy- 
tól függenek , vagy érdek ’s helyviszony miatt tartanak 
egybe, rendesen a’ l e g k ö z e l e b b i  f o l y ó t u l  neve
zik el. —

A’ rabszolgák urok földjeit mivelik ’s régi szokás 
szerint némi adózásra köteleztetvék. Ha nősül a’ cser
kesz, nőjét csak titokban látogathatja meg, ’s férjjel 
nőjéről beszélni, vagy ennek hogyléte iránt tudakozód
ni legnagyobb durvaság.

A’ tenger mellett lakó cserkeszek többnyire na
gyok , termetök csinos és sugár, mit azzal is szoktak 
eszközleni, hogy derekukat folyvást bőr övbe szorítják ; 
járásuk könnyű ’s kellemes; hajókat mint a’ törökök lé
ny írják , csak bajuszt’s ritka szakállt növesztenek. Sze
meik feketék ’s beesők ; orruk vékony de nem hoszszu 
’s meglehetős szép állású ; állok hoszszu ’s hegyesen ki
álló. Barna haj és szakáll nem épen ritkaság, ezek azon
ban többnyire feketék. —

A’ cserkesz hölgy feje hoszszukás; ábrázatvoalmi 
szabályosak ’s erőteljesek; kiálló szemei tüzesek, leg
inkább feketék ’s ezeket hatalmas fegyverül tartják; 
szemöldje hoszszu, arczszine sárgás-barna. A’ fiatal 
lyánykák már tiz éves koruktól fogva testökre szorosan 
tapadó széles bőr övét viselnek, mit tehetősbeknél ezüst 
boglár foglal öszsze. Ugyanezért testÖket úgy öseszeszo- 
ritják, hogy sehol sem láthatni karcsúbb hölgyeket; azon
ban e’ szorítás mellök kifejlődését igen hátráltatja, any- 
nyira , hogy férjeden hölgyek e’ tekintetben szinte fér
fiakhoz hasonlitnak. Csak egybekelés napján van a’férj
nek azon joga, hogy ezen övét tőrje hegyével feloldja. 
A’ növendék lyánykákat, hogy illy karcsuk legyenek , 
mi nélkül a’ cserkesz hölgyek szépsége majd mitsemér, 
tejjel, pogácsával ’s más, kölesből készült étkekkel 
tartják. —

A’ cserkesz , bármelly osztályhoz tartozzék, termé
szeténél fogva lomha ’s minden nehezebb munkától irtó
zik. Inkább ragadozás merényeinek teszi ki életét, mint
sem arczveríték ’s földmivelés által keresse élelmét. — 
Ugyanezért földje miveltetését’s a’ háztartás gondjait nő
jére hagyja , ki' inkább cselédje mint társa. Nőjét nász
ajándékért vásárolja meg, mi gyakran ezer forintot is 
halad. —

Az atyának határtalan joga van gyermekei fölött ; 
azonban csak földhöz ragadt szegények szokták gyerme
keiket eladni. Ugyan illy jog illeti a’ fit nővére elle
nében , ha szüléji már meghaltak. Eladja nőjét a’ férj , 
ha az házasságtörésbe esett.

Kortisztelet nálok igen nagy; kiki tartozik feláll
ni , ha idősb egyed lép b e , legyen ez bár alacsonyabb 
osztálybeli; ezen szokást nemcsak férfiak hanem nők irá
nyában is híven megtartják ’s nem ülhetni előbb le , mint 
mikor azon egyed, kiért felálltak, ezen szó áltál ,,tize 
üljetek le — azt megengedi. V a.

(Vege következik.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t n e r - K á r  o l y i  uri-utcza 453.
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A’ Kolduló szegények.
Honunk különféle sorsú, rangú ’s nemű lakosai 

közt van egy nagy osztály, meliy minden gondolkozó 
emberbarát figyelmét ’s részvétét annál igazabb ’s nagyobb 
joggal követeli, mennyivel tehetlenebb már helyzeténél 
’s természeti állapotjánál fogvást is önmagán segíteni ; 
olly osztály, melly nemzetünk életfáján majd úgy tűnik 
elő , mint ama’ számtalan hernyó színes serege, mely- 
lyek a’ legszebb fákat csoportonkint ellepve , virágjaik- 
lombjaiktul kisebb nagyobb részben fosztogatják, ’s hol 
kiirtatásukra semmi gondot nem forditnak, az inertia véd- 
szárnyai alatt annyira elszaporodnak: hogy egész gyü
mölcsösek ’s erdők ékeit majd gyümölcseit is elpusztítják. 
Ezen osztály három külön szakban , ollykor a’ legiszo
nyúbb alakban szemlélhető , úgymint: 1) a’ rabok, 2) 
a’ k o l d u l ó  szegények, ’s 3) a’ gyámoltalan betegek. 
Ezekben látjuk szánandó embertársaink nyomorúságát 
mint egy kivonatban központosítva , ’s egyes eseteket 
kivéve, vajmi kevés gondot fordítunk szomoritó állapo
tuknak enyhítésére ! *)

Alig van gondolkozó ember hazánkban , ki részese 
vagy legalább szemtanúja ne lett volna azon szemtelen 
megtámadtatásnak, mellyel tömérdek kóbor ’s naplopó 
koldus utczán , utszélen , falukon, főkép pedig népesebb 
városokban minden jobb érzést ingerlő vakmerőséggel 
ostromolja a’ mellette haladót. Illy alkalmatlan sőt bo- 
szantó botrányok eltávoztatását, buzgón ki nem óhajta
ná annyival is inkább : hogy ezen szabad mesterség mód
jára űzött kalandozásokat ’s az ember hitét’s bizalmát gyil
koló viszszaéléseket csak a’ valódi szegények kárával ’s 
rövidségével tűrik.

Emberrűl olly kegyetlenséget nem tehetni föl, mikép 
ügyefogyott szegénynek , ki kenyerét keresni képtelen , 
eltiltani akarná , hogy boldogabb sorsú embertársainak 
irgalmáért ne folyamodjék. Hol czélszerűbb intézkedé
sek nem léteznek , ott a’ koldust nemcsak tűrni, de se
gíteni, sőt gyámolitani is k e ll; ezt parancsolja a keresz
tyén vallás , ugyanezt a' természet sziveinkbe irt törvé
nye , magasztalva tolmácsolja ezt a’ római bölcs Seneca 
mondván: ,,generosi et magnifici animi est juvare et pro- 
desse : qui dat beneficia, Deos imitatur.44 **) Azonban 
milly fölötte terhes a’ társaságra ezen koldusok gyakor 
alkalmatlankodása, milly ritkán bir elegendő erővel a’ 
legszelídebb jellemű , legérzékenyebb szivü ember is kel
lemetlen érzésinek kitörését kellőleg zabolázni, mellye- 
ket a’ nyomor gyakori szemlélete , az untalan zaklatások 
ébresztenek! Milly g y a k r a n  zavarja illy tekintet a

*_) Az elsők érdekében négy év előtt mint egyik megye rabjainak 
lelkésze emeltem föl gyenge szavamat egykét hírlapban, ’s hála 
az ég urának, találkozott több nemes lelkületű ’s hatalmasbbszó- 
zatu honfi, kik ezek ügyét felfogván, arra a’ törvényhozó-test 
figyelmét is fordítani képesek voltak. Lenne bár olly szerencsés 
jelen szózatom is hasonló ügyvédek pártfogására méltattatni, 
mellyet a’ k o l d u l ó  s z e g é n y  ek ü g y é b e n  em elek! D.

* * ) Seneca de beneficiis.

csöndes munkálkodást, a’ zavartalan házi örömek, sőt 
még a vidám természet kellemetes élvezetét is a’ szabad 
ég alatt! az állandó kérések, szemtelen panaszok , 
mellyektül menekülni gyakran lehetetlen, sokkal érzéke
nyebben kisértik meg az ember türelmét, mintsem hogy 
kemény , ollykor igazságtalan szavakra ne fakadjon.

^ em fekszik e mar most minden ember érdekében 
illy szomorito, sót boszanto kellemetlenségtől menekül
n i, főképen midőn az nem épen határzottan szükséges? 
menekülni illy szomoritó látványtul ? annyival is inkább : 
hogy a’ napi renden levő szinlett nyomor, a’ csalárd kol
dus szerep az irgalmat valódi nyomor iránt is elnyomja ? 
Ha e dolgot közelebbrül vizsgáljuk, lehetlen észre nem 
vennünk azon komoly szavakkal jellemzett igazságot: hogy 
a’ nálunk megrögzött modorban tűrt koldulás a’ t á r s a -  
s á g r a  n é z v e  n e m c s a k  f ö l ö t t e  t e r h e s  és  
k e l l e m e t l e n ,  de még  az e r k ö l c s i s é g r e  i s  
n a g y o n  k á r o s  és  v e s z é l y e s  b e f o l y á s ú .  — 
Mert ki annyira sülyedett már, hogy becsület-érzetének 
megtagadásával utczán , utszélen embertársa irgalmáért 
esdekelni kénytelen, az olly ösvényre vetemült, mellyen 
erényének végső szikrája is veszélyeztetik. A’rendetlen 
életmód , a’ számos viszszautasitás , ollykor nem épen 
legszelídebb szavakba öltöztetett korholások, mikben 
alamizsna helyett részesülnek , alattomos gyülölséget nö
vesztenek keblében , melly a’ gyakori nélkülözések által 
még inkább növekszik. Mi csoda tehát, ha illy alacsony 
életmód mellett minden nemesb érzetből kivetkezve elfa
jul , és számos kisértet közt, ollykor a’ legborzasztóbb 
tettekre is vetemül. ’S ugyan ezen okoknál fogvást az 
ember szivének ’s tetteinek mélyen látó vizsgálóji azon ál
lítás igazságát nemcsak a’ dolog természetéből, ’s az em
beri szív  mélyébül merített okokkal támogatták , hanem 
tagadhatlan ’s tapasztalásbul idézett adatokkal is minden 
kétségen túl emelték ’s ez által a’ legsürgetőbb szükség
nek is bizonyították: hogy elnyomorodott embertársaink 
erkölcsiségét czélirányos intézkedések által pártfogásba 
venni, m i n d e n  p o l g á r i  t á r s a s á g  f őbb  k ö t e 
l e s s é g e i  k ö z é  s z á m í t a n d ó .

Ha pedig a’ társaság közjavát veszszük figyelembe , 
aztbizonyitni, hogy arra nézve milly károsán hat a’ nyil- 
ványos koldulás , tán szükségtelen ’s fölösleg említeni, 
hogy olly emberektől, kik polgári tekintetre , becsületre 
semmi számot sem tartanak mar ’s kik csekély adomanyert 
a’ legsértőbb durvaságotis csöndesen eltűrni ’s tovább vin
ni készek , mi jót sem várhatni. Nem tagadhatni egy
szersmind , hogy ezen szabad mesterség módjára űzött 
koldulás ragályos példája , a’ szegény osztályú nép mun
kásságára, sőt erkölcsire is nem legjótékonyabb befolyás
sal van; mert tudjuk , hogy minél szemtelenebb ’s vak
merőbb az illy koldus-ficzkó, annál dusabb eredvényü 
aratásra számíthat, ennélfogva számos , a’jobb érzet ha
tásai iránt eltompult szegény a’ könnyen szerzett koldus 
kenyeret zsírosabbnak ’s jutalmazóbbnak ismeri, mint
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azon soványát, mellyet arczveritékével keresett csekély 
napi bérbül szereznie kell; ezen tapasztalás mellett nem 
sok ön-meggyőzés kívántatik arra , hogy a’ henye kó
borlást ’s egy kis tettetés mellett a koldusi kalandozást 
válaszsza életmódjául. Ennek folytában arrul sem szabad 
megfelejtkeznünk: hogy azon társulatokban , hol a’ nyil- 
ványos koldulást szenvedik, sőt számos bőkezű adako
zással is támogatják , nem egyedül a* **) valódi, kenyér-ke
resésre alkalmatlan szegény , de számos ép erejű ’s e- 
gészséges tagokkal megáldott henye*) is koldusbot után 
nyúl; mert hisz ezen kényelmes kenyér Adám némelly 
fijaira sokkal csábítóbb ösztön, mintsem hogy annak köny- 
nyü szerrel ellenállhatnának. Milly szomoritó illy rend
szer mellett tapasztalni, hogy a’ szinlett koldus valóságos 
gúnya a’ becsületes , és szegény munkás szorgalmának ; 
hogy a’ csalás , tettetés pártoltatik ’s ollykor még a’ mun
kás szorgalomnál is jobban jutalmaztatik.!

Vessünk azonban egy vizsga tekintetet azon nemze
tekre is , mellyek a’ civilisatio sima ösvényén nálunk to
vább haladtak , ’s kiktül hijányos polgári szerkezetünkre 
átcsillogó némelly szikrák olly jótékonyan , olly mele- 
gitőleg hatnak fejlődési pályánkra. Az a u s z t r i a i tör
vénykönyv 2dik rész 261. §. a’ koldulás elleni rendsza
bályokat a’ helybeli hatóságok buzgó rendelkezésére bíz
za. — A’ porosz törvénykönyv 2dik rész 8d. czikk 334. 
§. 19d. czikk 1. §. 31 d. czikk 20. §. értelmében , az ut- 
czai koldulás sem benszülöttek- sem pedig idegeneknek 
’s vándorlegényeknek nem engedtetik. Az idegen koldu
sok a’ határon túl kisértetnek , a’ helybeli szegények pe
dig, kik valamelly kiváltságos czéh , vagy más társula
tokhoz tartoznak, főképen ezek által, azonkívül pedig 
városi vagy falusi hatóságok által tápláltatnak. A’ köz
ségbe vándorlottak irán t, mihelyt a’ befogadás történt , 
azonnal, illy esetben a’ táplálási kötelesség is elvállalta- 
tik. Más egyéb szegény tekintetében pedig azon község
re , mellyhen a’ közterhek viselésihez járultak , a’ táplá
lási kötelesség is háramlik. Szegények , kiknek táplál- 
tatása sem egyes személyektől, sem pedig czéhektül ’s 
helybeli hatóságoktul nem várható, mint más kóborló föl
dönfutók , a’ hatóság folyamodására , országos munka
házakba szállíttatnak , mellyeknek belső szerkezete, bi
zonyos alapszabályok szerint minden tartományi hatóság
iul függ. Illy czélszerű intézkedések közt, nagyon he
lyén van azon törvény , melly az utczai koldusnak nyúj
tandó alamizsnát legszigorúbban tiltja. S z á s z o r s z á g 
b a n  még 1772. év april l l r ü l ,  nem különben 1803ki 
jun. 9tül kelt parancsolat aztrendeli: hogy minden község, 
benszülött szegényeit, t. i. azokat, kik vagy ott szület
te k ’s növekedtek, vagy időközben ott letelepültek , ’s 
legalább két évig helyben laktak ’s élősködtek, táplálni

* )  Midőn hazánk egyik fővárosában néhány év  alatt a’ nyilványos 
koldulás eltiltatott, ’s a’ 140—45 koldus közül a’ valódiak számos 
biztos jelenlétében kiválogattattak, ezek s z á m a  33ra olvadt ; 
mellyek árva- ’s munkaházba vezettettek; különös figyelmemet egy 
körülbelül 30 éves koldusra fordítottam, ki izmos és ép testét 
mankón hurczolfa, mellyet jobb lába térdére kötött, ez az or
vosi vizsgálatiul elriadva betegnek fefteté magát ’s a’ biztosság 
előtt meg nem je len t,’s néhány hónap múlva búcsuhelyen képek
kel ’s olvasókkal rakott sátor előtt állót mankó nélkül, koldulási 
mesterségét illy kereskedéssel cserélve föl.

’s a’ koldulástól eltiltani köteles. Altalányosan senkinek, 
különösen pedig a’ vá»dorló mesterlegényeknek háznál 
’s utczákon soha sem engedtetik a’ koldulás , valamint 
ellenben az is , ki valamelly koldusnak alamizsnát ad , 
ö t  t a l l é r - f i z e t é s r e  s z o r i t t a s s é k  b ü n te té sü l. 
Helybeli koldusok megintetnek ’s ez sikereden lévén , az 
előljáróságtul megbüntettelek; ha ez is hasztalan : mint 
kóborlók a’ munka- ’s fenyitőházakba utasittatnak. — 
C o d e  pénala’ 271 — 274 és 282. czikkelyben azt ren
deli: hogy egyes helységekben szegény-házak alapittas- 
sanak, hova minden kolduló különbség nélkül igazit- 
tatni fog ; az idegenek pedig megbüntetve szülőhelyökre 
utasittassanak.— Sőt a’ h a j d a n i  r ó m a i  birodalom 
1577. év 27. czim l .§ .a ’ szegényekről ha atyafiai által 
nem tápláltathatnak, azt rendeli: hogy azon esetben a’ 
helybeli község által teljesitse azon kötelességet mindad
dig, inig egészségűk veszélyeztetése nélkül keresmé
nyeikből táplálhatják magokat.

3)ct§ íBaitríflllb név alatt ismért folyóirat nem rég 
azt közié Darmstadtbul: hogy a’ porosz kormánya’ szom
széd tartományokkal a’ vándorlegényeknél annyira meg
szokott koldulás ellen hozandó közös rendszabályok iránt 
egyezésre lépni szándékozik. *) Erre a’ nevezett folyó
irat ezeket jegyzi meg: hogy ezen kolduló mesterlegé
nyek házalását a’ c z é h e k olly tényül tekintik , melly 
a’ becsületet legkevesbbé sem sérti , holott alig lehet va
lami, mi a’ becsületérzetnek finom húrjait inkább sebze
né , mint ezen koldulás ; ’s hogy a’ német tartományok
nak általányosan , különösen pedig a’ mű- ’s ipar-üző osz
tálynak erkölcsi érdekében kellene feküdni, hogy csak 
olly ifjak nyerjenek polgári jogot ’s mesterségük űzheté- 
sére szükséges törvényes engedelmet, kik vándorlásuk 
egész i d e j e  alatt legkisebb becstelenitő tett által sem 
szennyezék be magokat és soha nem koldultak. D.

CVege következik)

A lap szab á ly a i a ’ k ö zép szo ln o k i tü z k á rm e n tő -  
tá r s u la tn a k .

1. §. A’ középszolnoki tüzkármentő-társulat tagjai 
által szenvedett minden tűzkár, kivétetvén az ellenség be
ütése ’s belháboru által okoztattak, a’ társulat által meg
térítendő ; de fizetés csak akkor tétetik a’ társulat tagjai 
által, midőn valamelly tagnak biztosított vagyonában tűz 
által kár esik. 2 .§ . B i z t o s í t á s r a  f ö l v é t e t n e k
a) az épületek minden eléghető részei, b) gazdasági esz
közök , u. in. szekér, eke, szán , ’stb., c) marhák, a’ 
tűz által történhető károsulás esetére, d) termesztvények, 
vagy szalmában , vagy szemül , e) házi bútorok és ruha- 
nemüek , ’s más köztudatban lehető ingó javak, f) ines-

* )  Hihető , hogy ennek eredvénye azon királyi intézvény , melly 
által e ’ napokban a’ megyék oda utasittattak, hogy a’ külföldre, 
különösen Angolhonba utazni akaró mesterlegényeknek utileve- 
let vagyonukrai figyelemmel adjanak.

* * ) A ’ kiszámithatlan károk, mellyeket honunk minden vidékein az 
égések okoztak, több megyében ösztönt adának tüz-kárm en- 
tő-társulatok indítványozására. Korszerűnek látom tehát a’fenirt 
megyei társulat alapszabályait közleni; buzdításul azon megyék
nek , mellyekben e ’ tárgyban még semmit sem tettek, — kútfőül 
pedig azoknak, mellyek a’ tervet már elfogadák ugyan, de azt ,  
részletesen még későbben dolgozandják ki. A’ közlő.
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teremberek műszerei, úgy mindazáltal, hogy mind ezen 
kétség alá jöhető vagyonok lehetőleg tisztán kinyomoz
tassanak , és a’ szükség esetében esküvel is bizonyittas- 
sanak. K i z á r a t n a k  p e d i g ,  — a’ köztudatban nem 
lehető ingó vagyonok, például pénz , irományok , arany, 
ezüst ’stb. ugyszinte a’ kereskedéshez tartozó bár mine- 
nü boltbeli anyagok, bor , pálinka; minthogy ezekmeny- 
nyisége a’ mindennapi fogyasztás miatt tisztán vagy leg
alább állandóan nem tudathatik. 3.§. A’ t á r s u l a t  ü- 
g y e i  k e z e l é s é r e  a l a k i t t a  t i k :  a) e gy  kö 
z é p p o n t i  b i z o t t m á n y ,  mellynek állandó helye, 
a’ megyei levéltár használhatása miatt Z i l a h  m. város 
leend. Tagjai rendszerint a’ két alispán ’s ezeken kivül 
a’ megye által választott ’s Zilahon lakó öt személy , kik 
mindnyájan díj nélkül szolgálnak, mig a’ társulat gyara- 
pulása illőleglehető jutalmaztatásukat megengedendi, de 
a’ tollvivő 60 p.forint fizetést kap évenkint.

Ezen középponti bizottmány elnöke a’ tisztében idősb 
alispán , ezjelen nem lehetvén, az ifjabb , ennek is jelen 
nem létében , a’ választott tagok közül az idősb táblabi- 
ró , érvényes határzatra legalább három tag jelenléte ki- 
vántatván. b) A’ megye kebelében , a’ négy főszolgabi- 
rói járás szerint, n é g y  v i d é k i  b i z o t t m á n y  ala- 
kittatik, mindegyik a’ megye által kinevezett, alkalmas 
két egyedből , kiknek czélszerü munkálkodhatás tekin
tetéből, ugyanazon helységbelieknek kell lenniök. Even- 
kint külön külön 20 pft. fizetéssel fognak jutalmaztatni. 
Midőn pedig a’ megtörtént tűzkár becsűjére kimennek , 
naponkint egy p.forint dijt kapnak; az is a’ középponti 
bizottmány által megvizsgált inunkálkodási kimutatás sze
rint mindenkor megtérítendő tűzkárral együtt az egész 
társulat értékére rovatván. 4. §. Mint már fölebb nyilvá- 
nyittatott, senki előre nem fizet; hanem ki társulat tag
ja kván lenni, julius Iső napjától, november első nap
jáig mindennemű ’s a’ 2dik §. szerint biztosítható javai
ról külön külön mindeniknek becsárát, a’ végén pedig 
az egész öszszeget kimutató jegyzéket készítve és saját 
neve aláírása, vagy hiteles biztos előtt húzott keze ke
resztvonása által megerősítve , azt az illető vidéki bizott
mánynak beadja ; ’s igy a’ társulatnak tágjául vállalko
zik. 5. §. A’ vidéki bizottmány a’ vállalkozóiakat ’s rész
letesen minden javaikat , feladott beesők szerint jegyző
könyvbe iktatja, rendszámmal besorozva,’s a’ hozzá be
adott jegyzékeket havonkint teendő jelentés mellett a’ 
középponti bizottmánynak megküldi. Itt a’ tollvitő ismét 
jegyzőköayvbe iktatja : ki? mit? és mennyit érőt biztosí
tott? Miután a’ középponti bizottmánynál is jegyzőkönyv
be van iktatva a’ biztosított neve , javai a’ már ekkor tud
va levő mennyiség szerint, nyomtatott ezédulák küldet
nek ki a’ vidéki bizottmánynak a’ végre, hogy azokat , 
a’ biztosított egész társulati értékéhez képest a’ közép
ponti bizottmány által meghatárzott czédulabér mellett a’ 
biztosítottaknak oszsza ki. A z, ki ezéduláját ki nem vált
ja  , tűzkár-fizetés iránt követelést nem tehet. 6. §. Mi
helyt valamellyik tag biztosított vagyona elégett, azt az 
illető vidéki bizottmánynak jelentvén, tüstint köteles ez 
a hely szinere menni, és megvizsgálni: nem szándékos 
gyújtása miatt történt é a’ károsodott tűzkára ? aztán sa

ját felügyelése alatt a’ helybeli birákkal megbecsülted 
az elégett vagyon elégés előtti árát ’s azt, hogy mennyi 
használható része maradt meg? Az igy készített becsüle- 
velet a’ vidéki bizottmány legott megküldi a’ középpon
tinak. 7. §. A’becsülevél beküldetvén , a’középponti bi
zottmány a’jelentett’s igazolt kárt, egy ötödrésze kiha
gyásával , a’ társulatnak a’ jegyzőkönyvből kitetsző e- 
gész értékére felosztja ’s kiszámítja , hogy a’ megtérí
tendő karból minden 50 pfor. után mennyi esik? Ezen 
kiszámítást a’ vidéki bizottmányoknak kiküldi, hogy a’ 
nemes hadnagyok vagy falusi birák által a’ kirótt meny
n y iig 6! 1 5 nap alatt mulhatlanul fölszedjék, és nyug— 
tatvány mellett, a’ középponti pénztárnoknak szolgáltas
sák kezébe. S.§. Ha becsű alkalmakor kevesebbre be
csültetik az elégett vagyon annak feladott áránál, ak
kor ezen kisebb becsű szerint fizettetik a’ kárvallott ; el
lenben a’ feladott árnál a’károsnak a’ társulat semmi eset
re többet nem fizet. 9. §. A’ megtérítendő tűzkárból, a’ 
biztosított értéke után rá rótt mennyiséget kiki 1 5 nap 
alatt a’ nemesi hadnagyok vagy falusi birák felszólítá
sára , minden menedék kirekesztésével befizetni köteles; 
és ha ezt tenni elmulasztaná, az illető alispán harmadna
pi megintés után, megyei dúló erővel tartozik azt fölven
ni az okozott költségekkel együtt. 10. §. Minthogy a’ 
rögtöni segély bizonyitandja leginkább az intézet jótékony 
hatását: a’ vidéki bizottmányok kötelesek a’megtéríten
dő tűzkár kirótt mennyiségét 1 5 nap alatt begyűjteni , 
Zilahra beküldeni, a’ honnan az egész megyéből öszsze- 
gyült megtérítési öszszeg ünnepélyes kiosztás végett el
küldetik azon vidéki bizottmányhoz , mellynek körében 
a’ kár történt. így legfölebb 30 nap alatt a’ káros ki- 
elégittethetik , mi ha megtörtént, erről a’ nyugtatvány 
a’ birák ellenőrsége alatta’ helyszínén fölvétetik, és a’ 
középponti bizottmányhoz küldetvén, az egyesület iro
mányaihoz tétetik. — 11. §. A’ tűz által okozott olly cse
kély kárpótlásnál, hol 50 pfor. után egy réz krajczárnál 
kevesebb lenne fizetendő, mégis minden 50 ezüst forint 
után egy réz-krajezár vettessék ki. A’ kártérítésen felül 
maradott öszszeg , egy a’ végre készítendő három külön 
kulcsos záros ládába zárassák , a’ kulcsok három külön 
bizottmányi tagnál tartatván. Ezen záros láda helye a’ 
középponti bizottmány felelőssége alatt, a’ megye levél
tára. Egy közelebbi tűzkár-térítés , az illyen alkalommal 
megmaradóit pénzöszszeg hijányával fog kirovatni, mint
hogy ez úgy is csak a’ végre volt fölszedve. 12. §. Ha 
clly nagy tűzkár történnék , mellynekmegtéritésére, min
den 50 pfor. után kivetendő egy huszas nem lenne elég
séges, még se vettessék ki több egy ezüst húszasnál, ha
nem a’ femnaradandó kártérítési öszszeg a’ közelebbi év
negyedben rovassák k i; az illyen móddal begyült nem 
egész kártérítési öszszeg kiosztási arányára nézve sza
bályul határoztatok, hogy egy káros annyi részt kapjon, 
mennyit a’ huszasos arány mutat; p. o. a’ társulat ösz- 
szes értéke 30300 ft. — Kára történt ilnak 50ft.-ßnek 
100 ft. írnek 150, öszszesen 300 f t.; tehát a’ kárt téríti 
csak 30 ezer ft. Minthogy 50 pfor. után egyszerre csak 
egy húszast lehet kivetni; ebből bejő csak 200 ft., s igy 
kiosztáskor A kap kárpótlást 3 3 ft. 20 kr. /? 6 6 ft. 40 kr.
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(7 100 f to t=  200 ft. — Ellenben,ha mielőtt a* hátrama
radott tüzkár-pótlásbeli rész kitelnék , uj égés történik , 
akkor ezen kár ojabbi kirovás utján rögtön megtérítte
tik ; elvül szem előtt tartván azt, hogy a’ már megtérített 
tűzkár mindenkor a’ társulat egész értékéhez száinittatik 
minden tűzkár-pótlási kirovás alkalmakor. 13. §. A’tár
sulat minden tagja, beállása idejétől egy év ’s egy hó
napig biztosittatik ’s mint egyesület tagja , a’ reá há- 
ramlandó terheket hordozni köteles; ki továbbra is tag
ja kíván maradni a’ társulatnak , minden évben j u l i u  s 
lső napjától, november lső napjáig magát az illető vi
déki bizottmánynál jelenteni’s biztosítandó javainak hite
les jegyzékét tartozik beadni.

Minden vidéki bizottmány a’ maga járásában esen
dő helységeket a’tüzkármentő-társulatba állásra évenkint 
mulhatlanul felszólítani hivatalánál fogva tartozik. 14. §. 
A’ középponti bizottmány két jegyzőkönyvet fog szer- 
kesztetni; egyet, mellybe a’ részvényesek közönséges 
lajstroma, a’ vidéki bizottmányok által beküldött ’s a’ 
biztosított vagyonokat részletesen kimutató jegyzékekből 
beiratik , hogy mindenkor tisztán kitűnjék belőle a’ tár
sulat öszszes értéke; másikat, mellyből a’ tett hivatalos 
kezelés, jelentések, előfordulandó rovatok ’s a’begyült 
pénznek illő helyre lett fordításáról igazoló kimutatás ki
fessék. 15. §. Könnyebb számithatás tekintetéből a’ biz
tosításra legkisebb öszszegül 50 pft. tűzetett k i, úgy, 
hogy kinek biztosítandó vagyonértéke ezen alul lenne, 
mégis 50 pft. után köteles a’ társulat terhét hordozni, 
ha a’ megállított kerek-sommáig magának társat nem kí
ván szerezni. Azonban a’ talán történendő károsulás ese
tében nem 50 pftig fog kártalanittatni, hanem addig, a’ 
mennyit az égés utáni hiteles becsű alkalmakor meginté
zett valóságos kára teend. ’S igy, a’ biztosítandó vagyon 
értéke mindenkor kerek számban 50 pfttal hág , vagy 
száll. 16. §. Azon kárvallott személy, ki a’ vidéki bi
zottmány kinyomozásakor vagyona bármelly kevés meg
maradt részét eltitkolja ’s elégettnek ollyat állít, melly 
a’ valósággal nem egyezik , vagy pedig a’kezelő bizott
mányt részrehajlásra kívánná birni: ez megbizonyosul- 
ván , a’ kapottpénzt tartozik viszszaíizetni, ezenkívül gá
lád tettéért, a’ tiszti ügyvéd által , mint csaló, közke
reset utján megpereltetik. 17. §. Mivel egy gonosz em
ber által okozott tűzkárt e’ szerint a’ társulat fogja szen
vedni : az illy gonosz ellen netalán megindítandó közke
reset rendén a’ közfelperes köteles a’ társulat kifizetett 
kára viszszafizetését követelni, de a’károsodott arra nem 
várva rögtön kártalanittatik. 18. §. A’ társulatot tárgya- 
zó minden jelentés, kérelmek vagy panaszok , mellyek 
a’ középponti bizottmány által el nem igazittathatnak, a’ 
közgyűlés elibe tartoznak, honnan fölebbvitel nincs. 19. 
§. Minden közgyűlésen a’ felsőbb rendeletek feletti ta
nácskozás után a' középponti bizottmány hiteles tudósí
tása olvastatik fel , melly bizottmány a’ keze alá gyűlt 
pénz kezeléséről számol egyszersmind. Öt év múlva , 
a’ társulat addigi munkálata és sikere köztudás végett ki- 
nyomatik. 20 §. Ekép a megye minden lakosai magokat

a’ tűzkártól biztosíthatván, a’ minden tekintetben erkölcs
rontó koldulás a’ megye kebelében egy éven túl, szi
gorúan tiltatik ; ez idő alatt más megyék is hasonlólag in
tézkedhetvén saját biztosításukról. 21. §. A’ tüzkármen- 
tő-társulat tagja , ugyanazon vagyonát más tüzkármentő 
társulatnál nem biztosíthatja , nehogy ugyanazon vagyon
nak két helyen is biztosítása gonosz cselekedetre ingerül 
szolgáljon. 22. §. A’ biztosítottnak veresre festett pléh 
jegyek adatnak annyi áron mennyibe kerülnek. 23. §. 
A’ társulati tag , a’ tagsága ideje alatt történt, de tete
mes voltuk miatt egyszerre meg nem téríthetett tűzkáro
kat, ha szinte a’ társulatból kilépne is a’ 12d. §. szerint 
tökélyes megtérítésig, biztosított joga arányához képest, 
mintha ki sem lépett volna , hordozni köteleztetik. 24. 
§. A’ tűzoltás kötelességébe tétetik a’ társulat minden 
tagjainak. 25 §. Midőn a’ tüzkármentő-társulat biztosí
tott értéke 200 ezer pforintra ki fog telni, csak akkor 
fogja magát alakitottnak nyilványitni *) mert ezen alul 
a’ netalán történhető tetemes tűzkárok megtérítésére az 
egyesület t a g j a i  igen érezhető terheltetéssel lennének 
kényszeritendők. Közli Iíoroknay G yörgy  m.k.

T á r c z a.
Valami a’ cserkeszek  szokásai- és szertar

tásaikról.
( Folytatás.)

Vérboszu minden vad népnél honos : de a’ Kauká
zus lakosi közt egy sem gyakorolja olly elkeseredéssel 
és szigorral a’ megtorlás jogát mint a’ cserkeszek. Min
den kiontott csepvér boszuért kiált ; a’ legközelebb ro
kon születésével örökli a’ kötelezettséget: valamellyik 
rokonán véghezvitt gonosz tettet előbb vagy később meg- 
boszulni. Illyen gyűlölet liról líra , ízről izre száll’s nem 
ritkán egész törzsök ügyévé válik. Ha ezen boszu-küz- 
delem alatt meghal is a’ tettes, azért a’ boszu nem aludt 
ki , hanem a’ megholt legközelebbi rokonára száll s igy 
tovább mindaddig, inig a’ boszut vagy a’ választott bí
rák által határzott pénzmennyiség meg nem engeszteli 
vagy a’ küzdő felek nőszülés által ki nem békülnek. (E’ 
t e k i n t e t b e n  m i t s e m  v e t h e t  s z e m é r e  miveit 
E u r ó p á n k  e’ v a d  f a j n a k . )

Ősi szokás szerint felfödözett lopást az elcsent tárgy 
értéke többszörös viszszafizetésével büntetnek ; olly lo
pás azonban , mi nyilványosságra nem hozatott, mint a’ 
szpártaiaknál, a’ tettes legnagyobb becsületére válik, 
’s legnagyobb szemrehányás , mit csak lyány ott fiatal em
bernek szemére vethet az: hogy ez, még csak egy tehe
net sem tudott lopni. Azok egyébiránt, kik atyafisag , 
barátság vagy egyéb viszony által öszszetartanak, egy
más tulajdonát igen tisztelik. (Folyt, köv.)

* )  A’ társulat biztosított értéke, ez időig már sztnte fél millió p. 
forint lévén , a z , nemcsak alakultnak nyilványittatott, hanem 
egy legközelebb történt tűzkár alkalmakor jótékony hatását meg 

is kezdette. A’ k8zl5*

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja Tr a tt n er-K ár o ly i  uri-utcza 453.
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A’ kolduló szegények.
Í V  é g  e.)

Térjünk viszsza szép hazánk határai közé , ’s kö
rül tekintve kérdezzük mimagunkat, mi történt e’ rész
ben ininálunk? — a’ felelet igen laconicus, mellyhez Ver- 
bőczi tripartitumát sem kell felkutatnunk ; az egész ezen 
kis szócskában „sem m i“ foglaltatik. Történtek ugyan 
több v á r o s b a n  legszebb, legczélszerübb intézkedések, 
mellyekből az idő érlelt szükségét, a’ kor hangos kíván
ságát kiki meg fogja ismérhetni; (mert nem tagadhatni, 
hogy mit főbb városokban, mint nemzeti miveltségünk 
gyülhelyein nyilványos eszmekint kimondanak ’s a’ jó
zanabb rész általányosan elfogad: abból tán korszük
ségeink üterét némikép kipuhatolhatni) történt több czél- 
irányos intézkedés : de vájjon elegendők é arra , hogy az 
olly hasznos czélt az egész országra megközelítsék ? épen 
nem, sőt ellenkezőt ismernék állítani. Mert föltevén azt, 
hogy Pesten , Kassán , Pozsonyban*) ’stb. hol lelkes tár
sulatok buzgalma által a’ koldulás megszüntetett, ’s kö
zös adományokbul a’ valódi szegényeket tehetségeikhez 
mért munka mellett táplálják, elvan é már ez általa’ czél 
olly tökéletesen érve, mint okosan várni vagy óhajtani 
lehetne? nincsenekémár ott viszszaélések, nem találtat
nak éott koldusok nyilványos utczákon ? — azon szemte
len megtámadtatásoktul ment ugyan az ember, miket 
másutt olly sűrűn tapasztalunk , azonban mégis vannak 
koldusok! Mindenkit egyiránt kötelező törvényünk nincs, 
ki tilthatja tehát hogy a’ vidéki szegények ’s árvák , kik
re szülő-helyökben senki sem ügyel, városokba, hol gaz
dag ’s könyörületes embereket találhatni reméllenek, ne 
tolakodjanak ? vagy hol azon egyesület, melly elegendő 
tekintélylyel ’s erővel bírna illy városok különben is na
gyon tökéletes (?) rendőrségétül azon kegyelmet meg
nyerhetni , hogy illy helyeken a’ koldulásban minden 
lehetséges viszszaélésnek virasztó szemeikkel gátokat ves
senek? Törvényünk nincs , melly komoly szavával ezen 
urak kedélyére is hatni tán képes volna, a’ helybeli ha
tóságok pedig rendszerint sokkal gyöngébbek , semhogy 
a’ rendőrséget kötelesség-teljesítésre tudnák szorítani ! 
— ’s igy a’ régi szokások pártolóji vajmi hatalmas véd- 
okot találandnak ezen legszebb törekvések tökéletes si
ker-hiányában is azok ellen, kik tán a’koldulás általányos 
eltiltatását, hozandó törvény által sikeriteni kívánnák. De 
hisz csalatkoznak azon jó urak , mert csak a törvény nem 
lete teszi lehetlenné a’ czél sikeres elérhetését, bizonyít
ják azt más országok tagadhatlan példáji.

Vagy kívánjuk tán, hogy ezen kolduló szegények 
szennyes rongyokba burkolva még ezután is hordjak haz- 
rul házra , előhaladásunk dicsőítésére, irgalom-ébresz
tő nyomorukat? óhajtjuk é , hogy ezen szerencsétlenek 
templomok ajtai előtt, búcsuhelyeken , vásárokon, ke-

* )  N. Váradon  ̂szinte szép előzvények mutatkoznak e ’ tekintet
ben; a’ n. károlyi szegény-ápoló intézetet pedig Társ. nem so
kára megismértetendi olvasó községünkkel. A’ szerk.

resztutakon , szóval minden nagyobb gyülekezetnél kitár
jak szemleletül ronda s ollykor nagyobb irgalom-ébresz- 
tesül vérzésig felszaggatott sebeiket ? szomoritó lenne ma
gunkkal azt elhitetni, hogy a’ műveltség azon f o k á n ,  
mellyet általányosan követelünk, ’s mellyen olly örö
mest szemléltetjük magunkat, hasonló inditó okokra lenne 
szükségünk olly szép , olly könnyű kötelesség teljesíté
sére , mellyrül már Cicero mondá: nihil est naturae ho
minis accommodatius benelicentia ac liberalitate. — Hála 
az örök gondviselésnek! kevesbbé kiáltó szükségeket, 
kevesbbé sürgetős ügyeket látunk csupán azon indító ok
nál fogva, m e r t  h a s z n o s a k ,  m e r t  s z ü k s é g e 
s e k  valának, a’ köz-szellem által vigasztalólag elintéz- 
tetve: sem hogy azt hinni okunk lehetne , mikép ha 
csak a’ szegény házrul házra körül nem fogná hordani 
szemléletül nyomorát ’s ínségét, akkor a’ szegények lé
tét ’s azok enyhítendő szükségeit ’s ínségét senki sem 
lesz hajlandó többé megismerni. Miveit keresztyént most 
sem szükség ezen személyesített nyomor szemlélése által 
irgalomra ébreszteni, ő felszólitás nélkül is fel tudja ke
resni szenvedő embertársát, neki segéd-kezét nyújtandó 
’s benne a’ felebaráti szeretet azon dicsőült fokát szemlél
jük , melly mindenkit tiszteletre ragad. Mi e’ tekintet
ben egyes emberben tiszteletes, az alkalmasint egy tár
sulatnak , egy nemzetnek sem fogna szégyenére válni. — 
Haladjunk! jobbra is balra is csak ez hangzik; mintha azt 
jelszavul választotta volna minden miveltséget követelő 
polgár. Szépen hangzik ezen szó, főleg ha annak tetteink 
is megfelelnek ; tudjuk azonban , milly fonák ezen hala
dás , ha csak észre ’s nem egyszersmind sziveinkre is , 
azaz nemesebb érzelmünkre aránylag vonatkozik. Ezen 
egyoldalú haladás neme káros hatásai sokkal isméretes- 
bek, mintsem hogy legbuzgóbban ne óhajtanák, azt, mi
kép nemzetünk e’részbeni haladásánakis adná félreismér- 
hetlen jeleit o tt, hol az egy testben képviseltetik ; de váj
jon nem lenne é nemzetünk érzelmi haladásának pályá
ján jellemző lépés az is , ha felmentenok nyomorék em
bertársainkat a’ koldulástól, az érdemes , vagyis valóban 
tehetetlen szegényt kérelme nélkül is gyámolitók? mert 
hisz drága áron veszi a’ becsületérzetű ember az alamizs
nát , ha azt piruló arczczal kell kérnie! kit azzal megkí
mélünk , annak kettőztetjük adományunkat, már a’ ré
giek mondák: nulla res carius constat, quam quaepre- 
cibus emta est. — A’ szegény tehát egy , más törvény
nyel határzott jobb rendszer mellett csak nyerni, sokat 
nyerni fog! Mivel pedig mindenki mint birtoka úgy ado
mánya becsét is tehetségig emelni törekszik, lehetlenitt 
nem ligyelmeznünk a’ fenidézett római bölcs ezen intésé
re „properet licet, sero benelicium dedit, qui roganti 
dedit, — — illud benelicium jucundum , victurumque in 
animo scias, quod obviam venit44 *) ki ezen szavakat 
mondá , annak szivét nem szelidité még a’ keresztyén

») Seneca de beneficiis.
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vallás mennyei sugara, ’s mégis milly magas, millyfön- 
séges érzés rejlik ezen szavakban; ’s mi fognánk várni 
hogy sürgettessünk, ostromoltassunk ’s mintegy kény- 
szerittessünk az adakozásra? A’ keresztyénség első szá
zadiban más szellem lelkesité a’ híveket, kik adományai
kat önszántokbul apostolok lábaihoz rakták , hogy az ár
vák ’s özvegyek szükségeinek enyhítésére szolgáljanak. 
Legyünk igazságosak ! helyeztessük viszsza a’ már ál
lapotánál fogvást is szánandó koldust polgári ’s társasá
gi jogaiba , inellyekbül őt a’ nyomor , sokat tán nem ön 
hibája kiszorított, szabadítsuk fel őt a’ gúny ’s megve
tés azon szomorú állapotjábul , inellyben emberi méltó
ságát felejtve, magát a’ társaság söpredéke közé méltatla
nul száműzetve látja, ’s oily szégyen-foltot rántunk le 
az által hazánk képérül,njelly miveit nemzet jellemével sem- 
mikép sem egyeztethető meg.

Kivehető ezekből, hogy a* nyilványos koldulás tör
vényes eltörlése civilisált nemzet sürgetőbb szükségei kö
zé számítandó; csupán ez utón fog a’ nyomoru szegény 
illő segedelmezésre számíthatni ’s a’ kóbor henyéknek 
illy szabadalmazott életmódiul minden utai elzáratni. Ne
hogy azonban egy tulságbul másikba essünk, a’ törvény 
egyes esetekbe , mint kényszeritő eszközök használásá
ba sem bocsátkozhatok ,’s ha óhajtásunk e’ részben nem 
volna helytelen, egy hozandó törvény czélszerűn tán illy 
értelemben lenne foglalható : ,,N y i l v á n y o s  k o l d u 
l á s  á l t a l á n y o s a n  s z i g o r ú  n t i l a l m a z t a t i k .  
M i n d e n  k ö z s é g  ’s l e l k é s z  h o z z á j á r u l t  á- 
v a 1 s a j á t  s z e g é n y e i r ü l  g o n d o s k o d n i  's 
m i n t  p á r t o l t a t a n d ó  g y á m  f i a i t  t e k i n t e n i  
k ö t e l e s .  M i n d e n  g y á m o l í t o t t  s z e g é n y  a- 
z o n b a n  t ő l e  k i t e l h e t ő  m u n k á r a  o k v e t e  tlen 
s z o r i t t a s s é k .  A’ t ö r v é n y  t i l a l m a  e l l e n  k ó 
b o r l ó  k o l d u s o k  e g y s z e r i  i n t é s  é s  f e n y í 
t é s  u t á n  j a v í t ó -  ’s m u n k a  h á z a k b a  u t a s i t 
t a  s s a n a k.4; —

Ezen okvetlen törvény által szigorun parancsolan
dó munkálkodást olly nélkülözhetlen föltétnek tekinthet
jük , mellynek elmellőzésével a’ bajt csak tetemesen sza
porítanék. Melly állításomat nemcsak egy szegény- ’s 
munkaház igazgatásában vett néhány évi részvétem alatt 
szerzett tapasztalásomon , de más e’ részben nagy figye
lemmel fáradozó férfiak hiteles bizonyságin alapítom, 
többek közt: Gregory Richard Angolhonban a’spitalfield- 
si község pénztárnoka , ki több évi eredvénydűs és hálá
val ismert fáradozásai után, mellyeket nem annyira a’ 
vétek büntetésében , mint annak megelőzésében szerzett, 
a’ községek terhivel szaporodó szegénység okainak nyo
mozására kiküldött országos biztosságnak, — minekutá
na Wontner és Chesterton urak is ezen értelemben nyi
latkoztak , illy választ adott: ezen henyeséget és vétkes
séget a’ pauperismus, azaz ön okozott szegénység szüli 
(ezt pedig nem munka nem létébül, hanem a’ munka ke- 
rülésébül származtatja). Nemkülönben hatalmas előmoz
dítója annak ama' készség is , mellynél fogvást az ép testű 
is minden- munka ’s foglalatosság nélkül táplálékot és se
gedelmet nyerhet a’ községtül. Valamint tehát egy rész
ről szívtelenség, igaztalanság , sőt még kegyetlenségről is

vádolható az, ki elnyomorodott ’s munkára alkalmatlan 
embertársátul segélyét elvonná,’s vele egy részét megoszta
ni vonakodnék: úgy másrészről álfogást tenne minden 
egyes , minden társaság is , melly a’ szegényt azért, mert 
szükséges mindennapi kenyerét megkeresni képtelen, ké
nyelmes sinecurába helyeztetné ’s igy a’ társaság here
tagjává változtatná. Ne felejtsük, hogy ember hivatása 
munkásság , munkásság pedig mindaddig, mig csak egy 
munkára képes tagját mozdítja; ha tehát a’ társaság őt 
testvérileg gyámolitaná,, ha fáradságos munkássága gyü- 
mölcseibül őt részesítené , háladatosságból is tartozik ő 
azon társaságnak, tehetségeihez mért munkálkodásának 
hasznával, hamég olly csekély lenne is , kárpótlást nyúj
tan i; különben az illyen s i n e c u r a  szükségkép sbk 
h e n y é l ő  v á g y a i n a k  c z é l j á v á ,  másoknál 
irigység tárgyává válik ; lássuk ezt a’ szellemdús Bul- 
wer (England und die Englaender nevű munkájának) azon 
meséjéből , mit az angol pórnép életéből ritka hűséggel 
s ügyességgel merített: .bizony mondá a’ háziaszszony 

férjéhez, ezen szalonna félig sem olly jó , mint amaz a’ 
szegények házában ; ott van testvérem is két kölykével, 
neki dolgozni sem kell ’s neki még semhijányzik a’mar
hahús4, ,,úgy ám közbe szól férje, ’s a’ férfiak ott na
ponkint három pint sört is kapnak! hajónak látod, rajta 
leszünk hát , hogy minket is oda fogadjanak , én nem 
bánom mondá a' nő , hisz azon felügyelők nagyon kegyes 
uraknak mondatnak.44 *)

Ezeket előre bocsátván lássunk valami tervet is , 
hogy zabolázható ezen száz fejű hydra; koránsern lesz ez 
elhatárzó , de lehet mégis sok tekintetben útba igazitó. — 
Mindenek előtt a’ szegényeket valódi ’s tettetett koldu
sokra vagyis henye kóborlókra osztom: az elsők azok , 
kiknek sorsán segíteni a’ keresztyén philanthropia minden 
barátja buzgón óhajt, ezt legczélszerűbben elérhetőnek 
tapasztaljuk, ha népesebb városokban rendes szegény-’s 
munkaházak állíttatnak fel; szemlélhető példáink vannak 
e’ részben Pesten, Pozsonyban, Kassán ’s néhány más 
főbb városinkban. Az említett három városban a’ tartási 
rendes költségek a’ lakosok aláírás utján szedett éven- 
kinti szabad ajánlataikbul, nemkülönben azon segéd-for- 
rásokbul is keletkeznek, mellyeket emberbaráti társula
tok időnkint nemes buzgalmuk által ösztönöztetve fölke
resnek. A’ helybeli lelkészek közbenjárásával választha
tó minden községben egy arra alkalmas biztosság, hol 
férfiakból nem lehet, hölgyekbül is ; mellynek hivatása 
leend , az elvesztegetett egyes erőket egyesíteni, ’s egy 
czélirányos szegény- ’s munkaházat közös erővel létesitni, 
ezen biztosságnak legterhesb foglalatossága lenne : azon 
alamizsnát, mellyet minden egyes a’ könyörgő koldus
nak naponkint ajtaja előtt szabad akarattal nyújtott, vagy 
mellyet tőle sok szemtelen utczán , utszélen ollykor erő
szakkal is kicsikart , azon alamizsnát aláírás utján egy

* )  N agyon h e lyesen  következteti ezekbül a ’ n ev ezett a n g o l  iró : 
23ci unő ifi baá Uibel nictyt auő bér $3oftyeit bér Unterbrűcíung,  
fonbern auő bem Srrttyum bet 3Dtilbttyatigfeit enftanben. ißefctyaf* 
tiget m it ben Äampfen eineá glá'n$enben (Styrgeityeő tyűben unfere 
SBctycrrfctyer ityre SIrmentare nictyt im © eifle be3 Verlangen! ju  un? 
terbrűcíen, fonbern in b e m  bet Uugebulb jum Unter jitctyen er* 
iaffen.
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szerre, vagy részenkint minden évben beszedni, azon
kívül a’szegény- ’s munkaház czélszerü elintézését ’s igaz
gatását kezelni, e’ részben a’ fönnevezett három főváros 
szegény- ’s munkaházai némi alkalmaztatással utasításul, 
’s példáuyul szolgálhatnak. Minthogy pedig a’ hozandó 
uj büntető törvények a’ javító munka-házakat okvetetlen 
szükségessé teendik , föltehető: hogy ezek népesb váro
sok kebelében fognak építtetni, már pedig ezekben egy 
osztály a’ henye kóborlóknak is juthatna, annyival is 
inkább , hogy ezek közt az álkoldusi szerep alatt gyak
ran alattomos gonosztevők is lappangnak, sőt merném állí
tani , hogy ezen kóborlók életnemét a’ legmesterségesb 
vétségekhez készítő iskolának tekinthetjük. Midőn tehát 
ezek a’ törvény tilalma ellen is koldulásból élősködni, sőt 
több községnek is terhére lenni merészelnek, néhány- 
szori intés vagy fenyítés után , más jól rendezett orszá
gok példájára , a’ fenyitő munkaházakba lennének uta- 
sitandók. Ezeknek illy módoni fenyittetésök’s munkára 
szoktatásuk elmellőzése sikeretlenné teszi a’ legszigorúbb 
törvényt is ’s gúnyolni fogja a’ legszemesb rendőrséget. 
Falukon ’s kevesbbé népes városokban a’szegény-’s mun
kaházak nem szükségesek, mert az illyen községek cse
kély számú nyomorék szegényei hasonlókép egy a' köz
ség tagjaiból választott biztosság, vagy legalább egy , 
szegények atyja nevével megtisztelt egyed igazgatása alatt 
minden koldulás nélkül is könnyen eltarthatok: ha tudni
illik bizonyos kerületekre felosztva , naponkint más ház
nál testvéri, vagy legalább vendégi szeretettel elfogad
tatnának , melly szivességért azon háznál reggeltül estig 
fonni, tollút fosztani , vagy más tőlük kitelhető munkát 
végezni köteleztessenek. Vannak helységek , hol a’buz
gó lelkészek tanácsa’s közbenjárása által ezen dicséretes 
szokás már is gyakoroltatik.

Ama számtalan viszszaélés , naponkint uj panaszok
ra kényszerítő botrányok, mellyek utón, utczákon ’s há
zaknál ezer meg ezer alakban láthatók , elég meggyőző , 
sőt megrázkódtató erővel is bírhatnak, hogy azok aka
ratára elhatárzó erővel hassanak , kik a’ törvényhozásba 
közvetlen folynak, hogy illy lealázó nem kevesbbé mint 
reánk nézve gyalázó rendetlenségnek szigorú törvény ál
tal gát vettessék. Mert ámbár a’ törvényhozó-test a’gaz
dagság és szegénység közti különbséget elmozdítani nem 
képes , kötelességében áll mégis egyik ’s másik viszszaé- 
léseit akadályoztatni. Valamint a’ gazdadsággali viszsza
élés zsarnokság, úgy a’ szegénység romlottsága nem egyéb 
mint gondatlanság; hol egyik vagy másik szemlátomást 
kitűnik, ott felzavartatott azon öszhangzat mellyen állan
dó boldogság alapul.

A’ nép erkölcsiségét előmozdítani az egyház hiva
tása, de az erkölcstelenség minden utait ’s forrásait el
zárni , a’ világi hatalom legszentebb kötelessége. Azon
ban a’ keresztyén polgár valamint egy oldalrul embertár
sának szükségét ’s ínségét eltávolítani forrón óhajtja , 
úgy méltán viszszaborzad más oldalrul minden kényszerí
tő eszköztől, minden törvényes szegényi adótul, melly 
a’ szeretet szabadságát ’s igy érdemét is gyilkolja, a’ 
szegény és gazdag,’s az adó és elfogadó közti viszonyokat 
eloszlatja. Óhajtjuk tehát, hogy a’ nyilványos koldulás

törvény által hazánkban végkép szüntettessék meg. Mint
hogy azonban szegényink mindig lesznek , a’munkás sze
retetnek ezentúl sem lehet megszűnni; az csak nemese
dett irányában mind inkább szilárdulni ’s dicsőülni fog , 
csak ne vétsük el a zon  v a l l á s o s  s z e m p o n t o t ,  
melly semmitül sem irtózik inkább mint azon kényszerü
léstől, melly az adást’s elfogadást parancsolt kötelesség
gé , ’s némikép joggá változtatja , ’g melly a’ szeretet 
szükségét , a  s z e g é n y  b e n  ne helyzeti bizalmát 
trágár irigységgé , makacs követeléssé , a’ gazdagnak 
szeretetteljes adakozasat pedig eltaszito konoksággá , v. 
dicsvágyó fulánkos önzéssé fogná elkorcsositani. Legyen 
csak szigorú törvényünk a’ viszszaélések korlátozására , 
melly a' hatóságokat őrködésre kötelezze , tegye csak a’ 
törvény a’ keresztyén kötelességet polgári kötelességgé 
is , találand majd minden község lelkésze tanácsával, a’ 
hely szinehez alkalmazott módokat valódi szegényeinek il
lő tapláltatasara; mert a munkás szeretet ha kényszerü- 
les erőszaka szárnyait nem szegi, olly leleményes , olly 
fáradhatlan , hogy minden akadályt képes legyőzni; a’ 
hatóságok azonban csak a’ törvény végbehajtására ügyel
jenek, a’módba csak felszólítva avatkozhatnának, ü.

Magyar-és Lengyelország közti kereskedés 
1 3 0 0 -1 7 7 5 .

Már Lokietek László alatt virágzásban volt a" Len
gyel- és Magyarország közti kereskedés. Ezen király 4 
által 1306b. Krakkó városnak adott raktári szabaditéka 
igy hangzik : az idegen kereskedők áruikat Krakkóban 
eladhatják , de a’ magyarországi réz , akár magyar el
adó, akár belföldi elővásárló által hozatott Krakkóba, 
csak krakkóiaknak adathassák el. Senkinek sem szabad 
akár vizen, akár szárazon magyar rezet vagy más ma
gyar portékát Turnba vinni, csak Krakkón keresztül. 
— 1473ban IVd. Kázmér szabadalmában ez ismételte- 
tik ’s megparancsoltatik , hogy a’ magyar  kereskedők 
Krakkóban áruiknak egy raktárt tartsanak , ott adják el 
és csak ott vásárolják be a’ szükségeseket, különben 
minden vagyonukat elvesztik. Nagy Kázmér ’s L a j o s  
közti barátságos viszonyok, mellyek ez utóbbinak a’ len
gyel trónt szerzék meg , mivel már 1339ben örökösnek 
nyilványittatott, a’ lengyel ’s magyar kereskedést leg
szebb reményekkel kecsegtettek , mi a két király nepök 
boldogsága iránti fáradozása által csakhamar valóvá lön. 
Azon sok háború, mit a’ f 3d. században az ausztriai her- 
czegek Magyarország ellen folytattak, félbenszakitákez 
oldalon a’ kereskedést, más útkeresésre kénytették 
a’ magyarokat, melly által gazdag termesztvényiket Né
metországba ’s a’ keleti tengerre vihessék. Ezen ut volt 
a’ szepességi grófságon keresztül Krakkóba ’s Borosz
lóba , hová a’ XlVd. században nemcsak Németországnak 
szánt magyar termesztvények , de mindazok is vitettek , 
mellyek később, mint Jagelló László uralkodása alaj:t, 
midőn a’német rendi lovagok csaknyugoti Poroszország
ra valának szorítva , a’Visztulán Danczigba ’s tovább szál
líttattak. Ezen utóbbi termesztvények Kázmér, Lajos, 
és utóbb Jagelló László uralkodása alatt Krakkón , és
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IBoroszlón keresztül Stettinbe ’s onnét a’ tengeren tovább 
vitettek. — i354ben Lajos király Kázmér kertére meg- 
engedé, hogy a’ lengyelek áruikat egész Sáros- ésLip- 
tómegyébe, következőleg a’ szepességi grófságba is vi
hessék’s ott eladhassák. — Kézsmárk várost, mellymár 
a’ XlIIdik században virágzó állapotban volt, és 1269- 
ben IVd. Béláiul nagy szabadságokat nyert, mellyek po
litikai ’s kereskedési jelentőségét megalapítók, 1342- 
ben a’ többi bányavárossal együtt, minden szabadalmaik 
megerősítése mellett, Lajos különös kegyébe vette ’s igy 
ezeknek, mint a’ többi szepeségi városnak a’ Lengyelor
szággal'! kereskedésre nagy könyebbség adatott. — A’ ma
gyarok ’s lengyelek közt ezen jó egyezés folyvást tarto tt, 
azon ellenségeskedés daczára, mellyet Zsigmond , hogy 
Jagellót a’ német rendi lovagok elleni háború folytatá
sáu l elvonja, Lengyelországban elkövetnikénytetve hi- 
vé magát. A’ magyarok ezen Jagelló elleni háborúra nem 
akarók magokat rábeszéltetni, mi a’ békét siettette is .— 
1414 ben 12 püspök és magyar b á r ó ,  ugyanannyi 
lengyel, királyi felhatalmazással ellátva Szranoviczá- 
ban öszszejövén megköték a’ békét, mellyben mind a’ 
két nemzetbeli kereskedőknek mind a’kétországban sza
bad és háborithatatlan utazása ’s kereskedése kikötte
tett, mi megerősité a’ kölcsönös kereskedési kapcsolatot. 
1412 ben a’ lengyel határokon fekvő ’s kereskedésre igen 
alkalmas P o d o 1 i n város , k. várossá emeltetett. Ezen 
város 4412ben Illáik László magyar ’s lengyel királytul 
illy formán kapá meg a’ rak-jogot (Niederlagsgerechtig
keit) : a’ szepességi grófság kapitánya fel van hatalmazva, 
az illy esetben daczoló kereskedőket erővel arra kény- 
tetni, hogy a’ rak-jog áthágásáért bűnhődjenek. — Po- 
dolin e’ szabadalma 1437ben IsőZsigmond által megerő- 
sittetett. — Igló város 143 5ben Zsigmond császártul egy, 
kereskedésének igen kedvező ’s országos és hétivásárai
nak különös mérleget engedő szabadalmat nyert. — Zsig- 
mond császár 1412 ben a’ szepességi grófságot a’ lengye
leknek elzálogosító, melly is 1773ig szakadatlanul ha
talmok alatt volt. — Illdik László 4 440ben Kézsmárkot 
minden vámtul felszabadította.— 1474ben Mátyás ma
gyar és IYdik Kázmér lengyel király közt kötött béke 
által, mind a’ két részrőli kereskedőknek szabad utazás 
és kereskedés engedtetett, de csak az akkoron szokás
beli utakon. A’ XYIdik században a’ magyarok ter- 
mesztvényeiket Lengyelországon keresztül vitték Szilé- 
siába és a’ porosz tengeri városokba, szükséges árui
kat pedig Danczig- és Boroszlóbul hozták. Azon hollan
diai hajók közt, mellyeket a’ lübeckiek 4 51 Oben el
foglaltak , néhány, igen sok magyar rézzel volt megter
helve. Ezen réz Magyarországból Krakkóba és onnan 
a’ Visztulán vitetett Danczigba. — Midőn egy évvel ez

Íután 4 514. a’ hanza városi hajó-sereg megveré a’ hol
landiakat ’s tőlük 60 hajót elfoglalt, ezek közt 20 volt 
durva magyar rézzel megterhelve, az augsburgi Fugger 
kereskedőház tulajdona. — 1 542ben Ildik Lajos király 
meghagyd a’ kézsmárkiaknak, hogy a’ lengyel garaso
kat, mellyek a’ kereskedés által márnálok igen megsza

porodtak (mivel a’ lengyelek a’ magyar pénzt csak le
szállított értékkel eresztették országukba, mi által a’ 
magyarok nagy kárt szenvedtek) el ne fogadják. -*■ Milly 
szoros kapcsolatban volt betlenfalvi Thurzó Elek or
szágbíró , ’s a’ szepességi grófság nagyobb részének bir
tokosa a’ Fugger-házzal, mutatja az ő 4 543 ban szerkesz
tett végrendelete.—> Zsigmond király 1537ben Podolin 
várost és 1 539ben mind a’ 13 szepességi várost döbbe
ni szabadalmaikban megerősítette; mit 1578ban Bá- 
tori Zsigmond király is tőn. — 1537ben a’ lengyel ren
dek megegyezésével az alattvalóknak Magyarországba 
utazni, áruik elvesztése mellett tiltatott. De ezen ren
delkezés által a’ magyar kereskedőknek meg nem tilta
tott Lengyelországba jőn i, ők szabadon kereskedtek o tt; 
de a’ lengyeleknek tiltva volt azt tenni Magyarország
ban.— 1543ban kijelentetett, hogy az utak addig zárat - 
vák, mig a’ lengyelek veszteségökért kárpótlást nem kap
nak. Végre 1549ben , midőn t. i. Zsigmond lépett ural
kodásra , magyar ’s lengyel biztosak neveztettek k i , a’ 
két hatalom közt fenforgó viszálkodás kiegyenlitésére. A’ 
lengyel király azon utasítást adá biztosainak : lássanak 
utána, mikép a’ lengyel só eladásának tilalma, nyilvá- 
nyossá ne tétessék Magyarországban ; sőt igyekezzenek 
azt kieszközleni, hogy minden a’ réginél maradjon; ha 
a’ magyarok panaszkodnak , hogy a’lengyelek náluk nem 
kereskedhetnek, azt feleljék: mikép ezen tilalom már 
majd elavult ’s hogy ennek daczára a’ lengyelek mindig 

Qzabadon kereskedtek Magyarországban. Zsigmond király 
Uj-szandecz városnak raktári szabadalmat adott, melly- 
nél fogvást a’ magyar aczélt, durva ’s kidolgozott rezet, 
mit a’ szepességiek Lengyel ’s Oroszországba visznek, 
Szandecznél tovább ne vihessék , és a’ j 3 szepességi vá
ros szükségire is csak ott lehessen megvenni. De a’sze
pességi városok alapos és hathatós panaszára , e’ nyomást 
az 1563 július 2rul szóló kir. leirat elenyésztette ’s mint 
ezelőtt, úgy ezután is a’ szepességieknek teljes kereske
dési szabadság engedteték Lengyelországban. A’ keres
kedés lassankint ismét előbbeni kerékvágásába jö tt , kü
lönösen , mivel azon kereskedési szerződés által, mely- 
lyet Zsigmond 1 549ben Iső Ferdinand magyar királylyal 
kötött, ’s mit Ydik Károly császár is megerősített, az 
alattvalóknak tökéletes kereskedési szabadság engedtetett 
mind két országban. A’ magyar árukat, mik Lengyelor

szágba és onnan tovább vitettek, leginkább minden ren
dű bor (mellybül legtöbbet Lengyelországban használtak 
fel), kender, hamuzsir, gubacs , érez, gyümölcs, kü
lönösen szárított, hajófa, élet (ha Lengyelországban ter
méketlenség volt) gyapjú, bőrök , réz ’s vas portékák , 
méz,  méhser, szilvapálinka, salitrom’stb. tevék. A’sze
pességi városok ezen kereskedés által nagyra emelked
tek ; régi házakban most is láthatók nagy puszta raktá
rak , mik akkor kereskedési árukkal voltak telve. Az 
élelem igen könnyű ’s a’ jóllét szokatlan volt. Ezen ke
reskedés a’ szepességi grófság lakosinak pénzt ’s minden 
szükség fölötti bőséget hozott be. Barkóczy Mihály.

CVége következik.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n er-K ó r o ly i  uri-utcza 453.
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Terv es Tény* egyenvonaf.
Minden öszszehasonlitás gyűlöletes , régi példaszó 

’s tán még sem mindig igaz. Való , hogy szép nők bármi 
erényes nem szépekhöz, gazdagok bármi telt keblű’s fe
jű szegényhöz, fényes családbeli bármi sasrepülésü de 
csak szalmafészekből szárnyasulthoz vagy tőle méretésö- 
ket ritkán tűrhetik mosolygva ’s legalább úgy, hogy ha 
közel a’ pordohányos szelencze, annak, mit orrba vet
tek , kitüszentésire egyet ne szippantsanak. ,K e d v e s 
egészségire! hangzik annyifelől, mennyi körültök a’ sült 
galambra ásító száj. Pedig néha minden jókivánat daczá
ra is hetes, hónapos , negyed- ’s féléves nátha köszönt 
he. A’ hasonlítás tehát igen bajos. Az egyenvonal-huzás- 
hoz nagy gyakorlat, jó nézet, ügyesség kívántatik. Is
kolás gyermekeknél láttam, már jó régecske nem most, 
hogy plagától féltőkben bármint igyekeztek , mégis hol 
arasznyira távozott, hol egymásba szaladt az egyenvonal 
’s pof lett jutalma. Illyesmi már vonal nélkül iró nagyobb 
diákokon is megesik, kivált lapi czikkekben egymás közt. 
Mégis csak belé mártjuk toliunkat a’ tintába. H ja! mert 
mindnyájan szeretünk valamit mondani, írn i, min örülni 
szoktunk ha más köhent, tüszszent, toppant, vagy mi 
ritkaság ’s annál becsesb kicsiny vagy nagy fejjel: hely
benhagyást bakkant ’s fejér kezecskék tapsolnak reá.

Nem rég olvasám egy nagy férfi által Garaytól köl
csönzött egyenvonalkint a’ csattogányt és pacsirtát, egyi
ket édes danoltában a’ bokron , másikat csicseríkelve 
égig emelkedésben. Gondolat gondolatot csal k i , ’s ne
kem is kedvem jött korunk jelleméhöz terv és tény közt 
egyenvonalt nézni ’s látni inkább mint huzni. Valóban vak
merő gondolat! a’ Tisza mellől, hol sár, viz- ’s pocsolya 
özön közt jelenleg nem földön , hanem földben járunk , 
’s igy mint különben volnánk, annál is alacsonyabbak 
vagyunk. De uraim! kegyetek tán nem is tudja Budapes
ten , hogy bár a’ Kárpátok tőlünk igen meszsze vannak; 
mégis van idő , mikor azok hozzánk épen ide a’ Tiszapart- 
ra a’ pocsolya-közbe is ellátszanak, ’s czukorsüveg-ala- 
ku csoportjokkal még pórszájat is dologhoz értőleg szó
lásra bátoritnak „no hideg leszen.“ Hát ne csudálja ke
gyetek , ha hozzánk a’ Kárpátokig ellátókhoz , a’ buda
pesti magasok is , kik a’ fényes palotákban szintúgy mint 
mi itt a’ pocsolyaközi kunyhókban porok és hamvak, el
látszanak , ’s ítélni merünk , hogy valamint a’ szádelői 
hasadt hegynél sokkal magasb a’ lomniczi, melly jóval 
távolabbrul ama’ fölött tőlünk látható: úgy, bár a Pest
re alátekintő öreg Gellért sem vakondtúrás , mégis hin
ni ’s tán tudni is bátorkodunk, mikép ennek is fölötte ül 
vagy áll, ki ott a’ csillagokat, ha báró deManxkintta
risznyára nem szedi is , de legalább ha kedve tartja rendre 
vizsgálja. Ne csudálja kegyetek, ha terv és tény, lehe
tő és való , árnyék és test közt távolrul is különbséget 
látunk ’s hozzávetünk: ha eszik é valaki vagy csak szá
ját jártatja. Ez utóbbi foglalatosságban a’ kéz nem szo
kott részt venni, az elsőben igen. Terv és tény dicső

lény, földi mindenható szoros kapcsolatban, az ember
nek koronája , jóllét teremtője munkás egységben, kivált 
egy nemzeti óriásban lelek és test. De igy van é ez ná
lunk ? igy van é nemzetünknél hazánkban , megyéinkben , 
egyhazunkban ? Kepzelem a’ sok tagadó fejrázást. ’S mi 
az oka ? Az hogy a’ kettő nem egy. A’ terv többnyire : 
alom , a tény . alvó test. Amazzal egbe nyúlt szíriekre , 
tornyok tetejire röpülünk szárny nélkül; imezzel mint zu
hanó súlyúnkkal hideg veríték közt esünk alá félholtan ; 
szerencse hogy lejebb nem, mint azon puha p á r n á r a ,  
mellyet édes jó anyánk vetett alánk ’s mellyre kéjmámo
ros szendergés közt nyujtózkodánk. Következés ? Fél
órái nyugtalan ébrenlét, más oldalra fordulás, tovább 
alvás.— A’ terv: nyargaló csikó induláskor terhes sze
kér előtt, a’ tény : lassú hámos. Amaz pajzánon ugrál elő 
s hátra, ingerkedik a’ hámban levőkkel, mutatva mint 

kellene gyorsalkodni, csíp , rugdos a’ kocsis felé , mu
tatva hogy jó hajtással mint lehetne haladni. Megállapo
dáskor? csecs alá dugja fejét, mint ki legtöbbet tett. Ez 
vagyis a’ hámos nyögve húz, nagy teher, agyig érő sár, 
homok, töltetlen ut, rósz takarmány, abrak-nemlét csi- 
gázzák, mig ereje fogy ’s nedve vész. Következés ? a’ 
csikó most már hátul kullog csüggedt fővel, a’ hámos az 
útban pihen, a’ czél megközelithetlen távolság. Ha a’ ké
sőbb időknek mostani korszakunkról lesz mit mondani, 
ez bizonyosan sok teendőre nézve : terv-korszaknak fog 
neveztetni. Mert jelenleg nemcsak irók és szónokok , ha
nem mi irócskák és szónokcsák is olly sűrűn emelkedünk 
mindenfelé mindenféle terveinkkel,hol szárazra, holviz- 
revivő vezér czikkekkel, mint Veszprém-’s Fejérmegyé
nek kenyértermő vidékein azon magrágcsáló állatkák, 
mellyek a’ sima gyepen peczkösködve asztalra állított teli 
pénzes vászonzacskókinttünedeznekföl. Korunkban az ifjú 
már tervre készül teendőket taps közt sorolni, maga ter
vén kül mitsem teendő. Találkozik, ki mint némellyuj- 
ság-lapunk az orsz.gyűlésre laptöltelékeivel, úgy készül 
megyei terembe tálalandókkal. Fölállítja apjacsűribena’ 
zsupkévéket t. ns Karok és Rendekül, hogy köztük gya
korlott szónoklatával a’valódi KK. és HR. előtt olly bátran, 
hogy ne mondjam annyira senkit és semmit nem tekintve 
döröghessen főtt ’s fövetlen terveket, mintha itt is épen 
zsúpból kötött ülnökök és álinokok volnának. Követke
zés ? Hoszszas taps vagy roszalás, tartós zúgás, vitat
kozás , a’ megfontolóknak kevés szóhoz jutás , sok idő
vesztés, semmi tény. Illy menete ugyan a’ dolognak nem 
mindenkori; de hogy ollykori é vagy gyakori? mondja 
meg a’ közvélemény. Annyi való , hogy ha jól kibeszéltük 
magunkat ’s a’ jegyzők jól megfáradtak , örömest hiszsziik 
hogy sokat tettünk.

A’ terv szelleme sokszor testületeket is megkap a’ 
nélkül hogy tényt mozditna. Például, bárazomnis com- 
paratio odiosa mellé, még a’ veritas odium parit villámai
ból is eshetik reám , csak elmondom, mikép egy tns ns 
megyében, mellyikben? Illy kérdés Társalkodónk férfi
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olvasójihoz , bocsánat angyali szép nem! egy kissé asz- 
szonyias ; a’ dolog nem mostani, nem is nagyon régi, 
az iskolai növelés szent ügye tárgyaltatván , a' terv sze
rint teendők sorozatában általányos lelkesedéssel megba- 
tároztatott, hogy a’ tns ns megyének segédkezek nyúj
tásául a’ tiszt, egyházi kormány is szólittassék föl. Nem 
vitatom: mellyik testületnek lett legyen a’ segédkezekre 
inkább szüksége, mellyik kérhető azt a’ másiktul igaz
ságosabban , mellyik adhatá nyomatosabban ? kivált miu
tán egyik mindent, mit tehete, tett és folyvást teszen. 
De hogy a’ megyei rendelet teljesedésbe vételire , a’tény 
karjai (van ugyan kivétel a’szép lelkű erős velős kevesek 
résziről) mozgottaké úgy a’ munkában, hogy azok, kik 
távolrul bakszakállos álmozgásunkat látták , mondhaták : 
itt esznek és megelégesznek ? Vagy ha bennünket köze
lebbről megtekintend : kénytelen lesz , ha igazat akar , 
megvallani, hogy a’ ködben látott’s kihiresztelt ágas bo- 
gas czedrusterv, mint tény csak törpe bokor. Amaz mesz- 
sziről nézőknek betlehemi csillag , ez itt lakóknak fo
gyott hold. Amaz szárnyaló sas , ez csak Phaedrusnak 
amaz által felkapatott Aesopféle teknős-békája? Szóljon 
az igazságos tapasztalás ! Hogy nagyobb körökben, or
szágos dolgokban terv és tény illy atyafiságtalan viszony
ban állanak é ? noha mint fölebb mondám, néha innét a’ 
pocsolya közül csak fegyvertelen szemmel és pedig ma
gunkéval a’ Kárpátokig és igy minden esetre orrunknál 
egy kicsinyt tovább ellátunk , a’ feleletet tollhegyre ven
ni mégsem merem. De gyanitom hogy találkoznak többen 
kiknek e’ kérdésre, ha csak félválluk is fejőkhöz köze
lebb mozdul. Tagadhatlan, hogy mindenfelé több a’ terv 
mint tény. Mert amaz nyárban árnyék alatt, télben meleg 
kemenczénél, néhol ebéd előtt, másutt közben *s után, 
kivált az áldott semmit nem tevés mellett , könnyen elő
tolakodik. De a’ tény nyárban izzaszt, télben fázlal, min
den esetre inakat fáraszt, tenyeret tö r, erszényt kotor. 
Mi csoda hát hogy ez amattól többnyire elmarad ? Azonban 
sok terv: éretlen vaczkor ;a’ tény melly belekóstol: ösz- 
szehuzott fanyar száj. Sok terv: szép szőlő magas luga
son; a‘ tény: alatta ravasz róka. Sok terv lekoppasztott 
leveletlen fa , a’ tény rajta függő sovány ágai. Sok terv 
végre csak elkésett zörgő rosta , ’s ténye ? montliszt- 
szitálás rostával. Elve? „ezt nem úgy hanem igy kellett 
volna.44 Nem ritkán láthatni azt is , mit a’ következő me
se foglal magában. Három szerencsekivánó áll sorban egy 
gazdag hajlék küszöbénél. Mind három egyszerre jónapot 
mond. Nyilik az ajtó ’s karaj-kenyér nyujtatik e’ kér
déssel : mellyikteknek kell ez ? Nekem uram, szól az 
első ’s elveszi. Utána darab sülttel kínálkozik ugyanazon 
fölszólitás. Nekem uram, válasz mellett, szorítja ezt is 
hüvelykével kenyeréhöz az első szónok. Hasonló kérdés 
’s válasz után kél el ugyan ennél egy pohár-borocska is. 
Most nyilik az ajtó még egyszer. „Egy tuskó van az ud
varon, mellyiktek vágja föl?44 — Szóljatok ti is pajtás! 
már én eleget szóltam, nógatással a’ két hátulállóhoz az 
első , az ajtótul eltágul ’s a’ két utolsó utána kullog. Oh 
terv és szerencsemondás korszaka! mikor derül rád mun
kás tény hajnala? ! — Ugyan hova ’s mire ennyi szem- 
pontbul nézett egyenvonal és parabola? Ne fáradjon fi

gyelmed tisztelt Olvasó! épen okom fonalát akarom ke
zedbe nyújtani. Nem mist ,  de nemis régen, egy kicsiny 
de szép körben gr. Sz. és K. L. mérőserpenyűbe tétetett. 
Nem mondom e l , mint kapaszkodott az ifjúság ez utób
binak tányérába ’s mint akará még szavazat — e’ megyei 
szokott csalhatlan becsmérték-által is igazolni, hogy a’ 
könnyebb többet nyom. De igen ! hogy mind kettő fölött 
és alatt vizirányos egyenvonal huzatott, az elsőnek a’ 
megbocsátáshoz magas lelkének, igy tudva, egy ismeret
len zugban rejtőzött gyakorlati alkalomul. — Egyenvona- 
lommal akkor hallgattam; mert nemis volt ideje ’s nem 
láttam czélszerűnek a’ szépkeblü de heves ifjúságnak kü
lönben is változékony véleményével csatára bocsátkozni; 
tudván hogy az általok fonatott tavaszkoszoru ugyanazon 
kezek közt, mellyek fonják,szokott hervadozni. Hittem 
’s nem csalatkozám, hogyeljő az idő és az jelen is van , 
melly megismeri, megválasztja a’ tervprofetiát, melly- 
hez szellemi hivatás mellé anyagi lét szövetkezett, melly- 
nek jutalma 3 — 4000 fizető szám, melly már lesirt bú
ját jócskán felejthetve magáéhoz hason szerencsét pálya
társára is örömpohárral köszönthet. Megválasztja mondom 
a’ honnak haladásunk mezején hű de fizetett béresét, mint 
megtapsolt ’s illő méltánylással és erszénnyel jutalmazott 
hangászt, kinek művészi újai közül pengő dalára a’ vér 
sok öreg szívben megifjodott és sok ifjú bokában táncz- 
ra pezsdiilt; de lassankint a’ feszült virasztásba ’s több
ször húzott magyar ugrásba belefáradván , kezdenek a’ 
mint szokás, a’ fülben mindegyre csengő hangok’s kép
zeletben röpkedő lenge tárgyak tarka vegyületével, egyen- 
kint páronkint ’stb. a’ mint szokás , hazatérni, ’s a’ mint 
szokás szunnyadozni csöndes álmot. Hittem ’s nem csa
latkozám , hogy eljő az idő , melly megismeri a’ hatalmas 
tényerőt is , melly keblében szinte dús terveihez a’ léte
sítésre tenyeres talpas készséget ápol ’s Atlaskint itt Du
na medribe amott Helikon halmaira életnyomos lábbal ta- 
podva, vállainmint Hunnia Aeneásza, egy szebb jöven
dő elibe mosolygó édes anyát czipel. Meg fogja ismerni 
az ifjúság is , hogy ha amaz bokron ülő csattogány éde
sen csengő énekével: ez erdőt tövist irtó , mocsárt in- 
goványt száraztó, vadont bérczet termékenyítő , isteni tej
jel táplált, égi parázsban melengetett Triptolemus. Meg 
fogja és pedig hálás szívvel ismerni, ki az? és hol áll ha
zánk egén ? ki mig a’ csattogány érzékeny dalával szive
ket mozgat ’s a’ pacsirtafönlebegve hajnalttavaszt csicse- 
rikel; alant szánt, vet, termeszt, fát ültet, o lt, mellynek 
gyümölcsére a’ földi lét 70 , 80 éves határi közt számit- 
ni kétséges , földet hizlal ’s példájával hazát lelkesít , 
gazdagít, emel; a’ mellett ekéje szarvával ’s ösztökével 
kezében, maga szántotta barázdájin végig, honfijaihoz 
emberi , ha bár néha tévedni látszó hanggal is , többnyi
re üdvöt énekel. Meg fogja látni, hogy mikor amazt szép 
melodiájiért dicsértük ’s biís kalitkájából édes szabadsá
gának viszszakivántuk, ’s a’ hoz neki szivünk szerint csak 
jót és szerencsét óhajtottunk: akkor ezt, mint menny
ből ihlelt bűvészt, ki Dunánktollatlan madarainak szár
nyakat hozott ’s a’ hon szive közt érczkapcsolatot alkot 
’stb. ’stb. a’ világ minden csattogányi fölött mind folyvást 
tiszteljük ’s nem képzelünk k e b e l t ,  kajánt, irigyet,
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szívtelent, kinek fájna, ha ő a'nemes , olly sok elcsor
gatott veritek után, szép reménnyel zöldülő vetésire de
rült homlokkal tekinthet; idővel,mit lelkünk szerint ki- 
vánunk, tán arathat ’s aratása után, az erszényből ki
rázott nemes czélu vándor aranyai közül viszszatérteket 
is láthat. Ámbár addig, mint szokás mondani, sok víz 
lefoly a’ Dunán ’s a’ vén Gellért fejinéi ’s lábánál sok vész , 
a’ lánczhid alatt és fölött sok vészes zaj vonulhat el.

Édes Albert Tisza-Keszibül.

Magyar-és Lengyelország közti kereskedés 
1306— 1775.

Í V  é g  e.)

1578ban a’ magyarországi bor-kereskedés egyedül 
a’ lengyel alattvalókra , nem pedig a’ magyarokra nézve 
lön terhelve ; megparancsoltatott, hogy borért Magyar- 
országba egy belföldi sem mehet, sem nem küldhet el- 
kobzási büntetés alatt; ’s azt Lengyelország valamellyik 
raktárábul veheti csak. A’ vámosok 14márkot fizetend- 
nek a’ feladónak; de ez alól 1593bana’ sopronyi’s győ
ri és ausztriai borok , mivel számukra nem volt raktár, 
kivétettek. Ugyanezen törvényben rendeltetett , hogy a’ 
magyar esküdjék meg , mikép raktárában a’ bor tulaj
don termesztvénye. Ez által a’ bor első kézbüli eladatá- 
sát akarák növelni. De ezen rendelet igen káros lön a’ 
kereskedésre nézve , mert nem minden termesztő mehe
tett borával Lengyelországba. Az elővásárlók lOOmárk 
büntetés alatt boraikat addig nem vihették raktárak pin- 
czejébe , inig azt a’ tanács be nem pecsételte , ’s azt ki 
sem vihették a’ wojwoda árszabása nélkül. A’ régi bor
nak 5 , a’ silányabbnak 4 , az újnak 3 , a’ malaganak 5 
garasért kellett pintjét mérni. Utóbb 1611 ben a’ régi ma
gyar bor árbecse 6 garasra , az újé 5re , a’ francziáé 
3ra , a’ malagaé 7re , az oláhé 3ra szabatott. Ugyanezen 
rendelet által határoztatok meg , hogy a’magyar ha 3 hét 
alatt borát el nem adta , azt más raktárba vihette , de egy
ben sem tarthatta azt 6 hétnél tovább , és ez idő elmúl
tával kénytelen volt azt másba vinni. — 162 Óban megha
tároztatok, hogy a’ magyar bort 7V-2, a’ francziát pe
dig 6 garasnál drágábban nem szabad mérni. Az 1611 ki 
törvény rendeli, mikép a’ tiltott borokat, minden nemes 
ember, kinek jószágán átvitetnek, elfoglalhatja ’s tulaj
don szükségére felhasználhatja. A’pinczébe rejtettborért 
200 márk volta’ büntetés ; hamisított bor behozataláért 
400 , ugyanannyi ki idegen bort tesz a’ magyar mellé. 
Egy ausztriai, morvái, v. rajnai akó bornak 80 , egy so- 
pronyinak pedig 104 itczéből kellett állni. A’ nemes em
ber még ekkor önszükségére küldhetett borért Magyar- 
orszagba; de 1626banez , nemes embernek is 1000 márk 
büntetés alatt megtiltatott. — Elkobzás büntetése alatt , 
miszerint fele a’ királynak, fele a’ feladónak, vagy ki 
azt felfödözte, jutott, nem volt szabad a’ magyar bort más 
utón az országba hozni, mint Gasliskon , Duklán , Ry- 
manov , Szandecz, Biecz, Novitarg , Krosno , Sambor, 
Lisko , S try , Jordanov, és Zmigrodon keresztül. — 
4621 ben megparancsoltatott, hogy mivel a’ külföldi rósz 
pénz igen megszaporodott, ’s a’ jót mind kiviszik: az or

szág ollyformán legyen elzárva, hogy a’ korona alatt- 
valójinaksemmit sem szabad kivinni, de az idegen ma
gyar, sziléziai, ’s más kereskedőknek kell bejönni, ’s 
áruikat, egy a’ határokon egyedül e’ czélra állapított rak
tárba letenni.

Es innen korunkig örökös hanyatlásnak látjuk ha- 
lalvonaglasit. 1635ben megparancsoltaték, hogy a’ ma
gyar kalmárok 4 lengyel forint ’s a’ belföldiek különösen 
még 21 ft. adót fizessenek egy hordó bortul. 1676bana’ 
tilalom megujittatott, hogy senki, mégnemes ember se 
mehessen borért Magyarországba hanem a’raktárban kény
tettek azt vásárlani, ’s ezt Így 171 Óig. A’ borhamisítók 
200 márknyi büntetéssel fenyittettek.

A’ bor- és más magyar termesztvény-kereskedés 
porosz, orosz és az éjszaki tartományokban , hol a’ ha
józás Poprádon,v.Dunajeczen történik a’ Visztulába, melly 
főkép a’ magyaroknak ’s különösen a’ határ-városoknak 
mint Kassa , Eperjes, Bártfa , Lőcse , Kézsmárk , és a’ 
többi szepességi városnak igen jövedelmező volt, elenyé
szett; részint a’ nagy vámok által, mik a’ borok kivite
lire Magyar- ’s Poroszország résziről tétettek, részint 
mivel irányát a’ többi ausztriai szárazföld felé vévé. A’ 
vámok enyhítése , szaporodván ez által az eladások, a’ 
magyarországi bor-mivelést igen emelné, a’ franczia és 
spanyol boroknak pedig az éjszakon vételét kisebbítené; 
szintúgy a’ magyar ’s galicziai dohány némi kedvezé
sekkel könnyen átvitetnék az éjszaki tartományokba , ho
va most sokat a’ távol Amerikábul hoznak. A’ munkás 
és belátással biró Schweikhart újólag egy szerencsés ke
reskedési próbát tőn a’ magyar borokkal Orosz- és Svéd
országban, mire a’ hazafiaknak csak jó sikert, a’ kor
mánynak részirül pedig cselekvő gyámolitást kell kíván
ni. — Ausztria’s Lengyelország közt 4 7 7 5 ben kötött ke
reskedési szerződésben minden Lengyelországbul az örö
kös tartományokba viendő termesztvénytül 5 pctvám, 
a’ viszont vitetendőtül pedig 4 pct vám határoztatok. — 
Miután áru-átnézés (Revidirung) alá vettetve , egy hor
dó bortul 1 arany, nem tilos áruktul 4 pcentfizettetett; 
közönyös vizekre semmi vámot sem szabtak. Ausztriai , 
és orosz kalmároknak megengedtetett 4 0 pctnyi halál- 
dij mellett végrendeletet csinálni. Barkóczy Mihály.

I p a r ü g y.
Nincs tan , melly annyi üdvöst, annyi hasznost len

ne képes az emberiségre árasztani, annálfogvást az utol
só pár évtized alatt olly óriási lépteket tett volna a’ ha
ladásban , mint a’ ve g y t a n .  Meggyőzhetnek bennün
ket erről a’franczia ’s német derék vegykémek búvárko
dásnak eredvényi, mellyek valóban tömérdek pénzösz- 
szeget vonznak’s tartanak országaikba. Ha B e r z e l i u s  
életműden-, L i e b i g  életműs-, D u f l o s  gazdasági-, 
R u n g e  festék-vegytanát olvasom, méltán gerjedhet csu- 
dálkozás bennem, hogy mennyire képes az anyagi lény
ben rejlő szellemi szikra vezetni az embert. Látom mi- 
kint az , szorgalommal párosulva, képes a’ természet leg
rejtettebb titkaiba hatva búvárkodni, ’s ott olly anyagok 
jelenlétét felfödözni, mellyek azelőtt egyedül a’ terme
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szét sajátjai valának. ’S mindezek meggondoltával lehet 
é emberi lény , ki a’ vegytanban jártasságot’s annak tu
dását ne óhajtaná.

A’ vegytannak , mint vezércsillagnak, vezetése ál
tal találtatott föl a’ tölgyfában is egy igen érdekes alkat
rész ; melly korunkban, sokféle müvekhezi használhatá- 
sa végett nagy értékű , s nálunk eddigelé a’ fának elé
getésével minden haszon nélkül emésztetett föl. — Köz
tudomásul van , hogy a’ múlt pesti vásárkor a’ gubacs 
(suska) köblének ( =  120 font) 16 — 18 frt vo ltára , 
közönséges években e’ szerint középszerű árául 6 ftot 
vehetni, ’s igy 100 fontra 5 ftot. A’ gubacsnak egyik 
lényeges alkatrésze a’c s e r s a v (Gärbersäure, acid, tan- 
nicum) , ’s ebből a’ gubacs áltáljában véve 20fontotfog- 
lal magában ; ’s igy egy mázsának középára ezen alkat
részből a’ fölebbi számitás szerint 2 5 ft. p.p. — Azonban 
a’ tölgyfa, minta’ gubacsok anyja, ugyanezen hatályos 
alkatrészt tartja héjában, leveleiben , gyümölcsében ’s 
tövében is , csakhogy csekélyebb mennyiségben és válto
zó arányban. — L a w r e n c e ,  ki 182 Óban Angolhonban 
345 font sterlinget ( =  3450 p. frt.) fizetett szabadi- 
tékért , melly szerint cservonadék (Lohextract) készít
hessen, a’ tímárok és cserzők részire tölgyfábul’s ágai- 
bül, állítja, hogy: 3V2— 32Á % száraz vonadék nyert 
legyen belőlük. De tegyük föl, hogy csak 3% adnak is , 
e’ szerint egy öl tölgyfa, vagy 3 3 mázsa ágai, gyöke
rei, forgácsai vagy más hulladékai legalább is 100 font 
vonadék , 2 5 p. ft. értéküt adnak. — (Jjabb időnkben a’ 
művészetek ’s mesterségek gyors haladásával ezen cser- 
savtartalmu vonadék, gyapjak , kalapok ’s má"s kelmék 
festésire kezdették sükerrel haszuálni. Jelesül: A u s z 
t r i á b a n  S c h ö l l e r  testvér posztógyárosak; S e l b  
festőgyár - tulajdonos , és Brünnben A d a m  kalapgyá
ros; kik nyilványosan megismerték ’s állíták , hogy a’ 
cservonadék, mellyet R i e t s c h  és S t o l l  gyáraik- 
bul nyernek , fekete szin előhozására, nemkülönben min
den kivánható szinváltoztatásra a’ világos tuzokszintül 
kezdve a’ legsötétebb szürkéig nemcsak igen alkalmas, 
sőt gazdaságosabb , ’s általa a’ gubacs, berzsen ’s más 
szi'nítő szerek egészen nélkülözhetők. De ezeken kivül 
nem kis fontosságú lehetne ezen vonadék timárinkra és 
cserzőinkre nézt is , kik gubacs-szük években, mellyet 
csak ezen alkatrészéért kénytetnek megszerezni, czélsze- 
rüen használhatnának.

G a l l  dr. isméretes jeles technicusunk, fontolóra 
vevénaz előadottakat, mint honunkra néztigen nagy hasz
nokat igérő tárgyat indítványba hozá az iparegyesület vá
lasztmányi gyűlésén ,’s annak nagyban készíttetését annál 
inkább ajánlotta, minthogy Éjszakamerikábul, hovaki- 
képezése végett utazott, ’s ott huzamosb időig gyakorlot
tá magát a’ műtanban , már 1820ban vitettek terhelt ha
jókon illy cserzőanyagok Angolhonba, miért is amaz nem 
csekély jövedelmet vont érte. Gall urnák ebbeli indítvá
nya , miután elméletileg kimutatta volna, hogy milly nagy 
mennyiségű illyes vonadék készíttethetnék nálunk jutá
nyosán csak azon fákbul is , mellyek hamuzsirnyerés

végett elégettetnek , egyhangúlag czélszerünek , ’s a’ 
honra nézve üdvösnek nyilatkoztatott. Minthogy pedig e’ 
szép vállalat n a gy  költséget igényel, 500 tagbul álló 
részvénytársulat alakítása ajánltatott, mire az aláírási iv 
ott azonnal a’ mgos elnök ’s több t. ez. választmányi tag 
által meg is kezdetett ,’s eddigelé száz részvénynél több 
íratott alá.

Mi egy részvény diját illeti, az előlegesen a’ hozzá 
megkivantató kellékek ’s készület végett meg nem hatá- 
roztatott, mint legtöbb 100 p. ft. tűzetett k i, azt semmi 
esetre meg nem haladható. Egyébiránt ha az aláírtak szá
ma 350 leend , egy közgyűlés fog hirdettetni , ’s magok 
az aláirt részvényesek határozandnak fölötte. Kívánatos 
lenne pedig, hogy a’ terv legalább martziusban , minta’ 
cservonadék készítésére legczélirányosb időben megkez
dethessék , mivel Gall dr. ur mint e’ tárgyban legjártasb 
egyed ruháztatott fel. Kéretik annálfogva minden honi 
ipart előmozdítani óhajtó honfi e’ jövendőben minden tag
nak bő kamatot igérő terv elősegéllésére. Aláírásokat el
fogadnak Ga l l  d r., K u n e  w a l d e r  testvérek, I r i 
n y i  vegykém urak ’s alulirt Matmó Alajos.

T á r c z a.
Sz. Fejérvártt méh- gyümölcsfa- ’s dohány-egylet 

alakult. Az egylet 200 részvényesből áll; egy részvény tíz 
pft. ’s részvényesek nők is lehetnek. Minden részvény tíz 
éves erejű ’s a’ választmány megegyezésével másra is ru
házható. Az egyletnek egy pártfogója, három igazgató-, 
j a ,  egy tollvivője, pénztárnoka, ügyésze ’s tizenkét tag
ból álló választmánya van ; ezek választatnak ’s ingyen 
szolgálnak. Evenkint tavasztól őszig nyolez közgyűlést 
ta rt, hol legalább 50 részvényesnek kell jelen lenni. 
Minden gyűlésre választanak elnököt, kinek hivatalko
dása gyűlés végeztével megszűnik. Ezen közgyűlések
ben a’ választmányi ülések jegyzőkönyveitfelolvassák’s 
tárgyalás alá veszik, aztán a’ pénztárnok számadását fél- 
évenkint az év végével megvizsgáljuk. A’ részvevők be
szédeiket vagy részvételeiket azon nyelven adhatják elő 
mellyben jártasabbak. Mivel pedig az egylet három ipar
ágat irányoz , három jegyzőkönyvet is visz. Ülések , a’ 
városi tanács engedelméből, a’ városház teremében tar
tatnak. —

Thornton ezredes kérdé egyszer kocsisát: ha vájjon 
őt útjában kisérendi é. „Világvégéig is uram“ kiált Ta
más! ,Pokolba is elvinnél ?4 hisz ezt nagyon is melegnek 
találnád ’s ezenfelül neked kellene beérni előbb, mivel 
a’ bakon ülsz! „ O d a  maj d c s a k  h á t t a l  hajtanék 
befelé.44

Allatius Arszlán,ki igen sok írást hagyott maga után, 
40 évig egyetlen egy tollal irt ’s midőn az elveszett, ke
servesen sírt.

Rossini már előrekészül halálához ’s zeneszerü vég
rendeletét mégis tévé; egy operát irt ugyanis ’s azt bepe
csételve olly utasítás mellett adta által a’jegyzőnek,hogy 
azt csak halála után hozzák színpadra ’s a’ bevételen tar
tassanak misét lelki nyugalmaért.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t n e r - K á r  o l y i  uri-utcza 453.
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l|9aa*egyes«iletl jelentés.
a’ múlt é. dec. 26kán tartott jutalomosztó ülésről.

A’ hírlapok legközelebbi számaiban fogván közzé tétetni 
a’ folyó évi augustusi pesti vásár alatt megnyitandó má
s o d i k  ma g y a r  i p a r m ű k i  á l l  i t á  s r  ai felszólítás; 
egyszersmind , az iparegyesület igazgató választmánya 
rendeletéből, K o s s u t h  Lajos aligazgató ur által ké
szített j e 1 e n té s az e l ső m a g y a r  i p a r  mű k i  á l 
l í t á s r ó l  a’ hírlapok számához csatolva szétküldet
ni megkezdetvén, ez az igazgató választmánynak alkal- 
mul szolgál, bővebb értesítést adhatni altisztéit közönség 
elébe magáról az ünnepélyről is , mellyet a* kiosztott ju 
talmak becsesbitése végett rendezett. A’ jutalmak ugyan 
is , miket az egyesületnek korlátolt erőji adni engednek , 
az arany, ezüst, bronz emlékpénzek , és dicsérőokleve
lek , önmagokban olly csekély értékűek , miszerint, hogy 
becsesek , hogy jutalmak lehessenek, csak az által va- 
la eszközölhető , ha azokat nyilványosság és közrészvét 
szentelendé föl pályabérekké , köz-elismerés ajándékivá , 
mire a’ verseny termek kiállítóinak, akár győzelmi jel után 
sóvárgott leikök nemes szenvedélylyel, akár szorgalmuk
nak volt a’ közfigyelem zálogára szüksége, buzdításul, 
mindkét esetben, úgy látszik , igényök vala. Es a’ köz- 
megelégedés , és általányos dicséret, mellyel az e l s ő  
m a g y a r  i p a r m ű k i  á l l í t á s ,  minden rögtönisége 
mellett is, találkozni szerencsés volt, reméllni erigedé , 
mikint, ha erre nyilványos ünnepélyben alkalom adatnék , 
a’ nagy közönség a’ jutalmakat részvéte által közszerűsí- 
teni , a’ jutalmazottakat méltánylatának köztanusitásával 
megtisztelni , nem leend idegen. A’ választmány tehát a’ 
jutalmak kiosztására a’ k. m. év dec. 26kát tűzvén k i , 
elhatározá azt közünnep gyanánt, nyilványosan , lehető 
díszszel üllni meg, erről a’ közönséget hírlapok utján, a’ 
t. vmegyét és az ikervárosi ns tanácsokat és választott 
polgárságot pedig levelekben értesítvén , egyszersmind a' 
tisztelt hatóságokat, hogy tekintélyüktől az ünnep jelen
tőséget nyerjen , felsőbbségi helyeslésökkel a' jutalmak 
érdemjelekké emeltessenek, arra kérte föl, hogy a" t. 
vmegye ugyan küldöttség által, a’ns tanácsok és vál. pol
gárság testületileg megjelenni méltóztassanak.

És dec. 26ikaünnep volt, ünnepe nemcsak a’ jutal- 
mazottak örömének, hanem a’ h a z a i  iparnak és a vele 
foglalkodó osztálynak is. — A' közönség,minden osztály
ból, olly nagy számmal jelent meg a’ nap dicsőítésére , 
miszerint a’ megyeházi nagyobb terem, mellyet a" vme
gye lelkes RRei megnyitni szívesek valának , a" roppant 
sokaságot többé be nem fogadhatván , nagy részének a’ 
karzatra kellett felvonulnia , mellynek egyébiránt egyik 
fele hölgyek számára lévén felhagyva, a teremet lelkes 
hölgyekkel koszorúzá. A’ hatóságok is mélíányolák a’ 
nap jelességét, és ns Pest vmegye részéről t. Simoncsics 
János t.biró ur vezérlete alatt, m. báró Orczy György , 
t. Kovács József, Sztrokay Antal, KendelényiKároly•> 
Kapczy Tam., Polgár Józs., Gál János és Lisznyay Gedeon

t. bírák , Simoncsics Alajos és Jankovics György aljegy
zők , Modrovics János fő-, Pajor Titusz alszolgabiró, 
Bellaagh Antal eskütt és Szeles Mihály aíügyész urakból 
álló fényes küldöttség nemzeti diszöltözetben tisztelte 
iiieg az ülést. Sz.kir. Buda fővárosát Oeífner Ferencz 
polgármester, Schreiber Ferencz főbíró, Sárossy Endre 
tanácsnok, Türnböck János helyettes kapitány, Alkér 
Antal főjegyző , Házmán Ferencz főügyész , Thoma Jó
zsef szónok , Kimnaeh Lajos, Haller János, Verderber 
József, Csekeő Alajos, Gebhardt József, Hollmann Jó
zsef, Schweiger Venczel, Jakab Antal, Rodiczky Fe
rencz , Gretsl József választott polgárok jöttek képvi
selni, annyira fontosnak ismerek meg a’ napot, melly je
lentőségének nagy részét tőlük is nyerendő. — Végre sz. 
kir. Pest városa részéről: t. Tölgyessy János polgármes
ter ur vezető be , Pisztory Jakab , Koller Ján.»s , Tret- 
ter György , Szekrényessy Endre tanácsnok, Staffenber- 
ger József népszónok, Gömöry Károly, Kappel Frid- 
rik , Winkler Mihály , Burgmann Károly, Oberhüuszer 
Jakab, Pits József választott polgár urakat, Michel Ká
roly , Kölber Jakab , Zoífcsák Antal, Szilágyi István szin
te választott polgár urak a’jutalmazandók soraiban fog
lalván helyet.

A’ most nevezettkoszoruztatandókon kívül, a’ hely
beliek , kevesek kivételével, mindnyájan, jelesül: Ju- 
renak ur a’ stearin-gyertyagyár egyik alapitó tagja , Fehr 
ur, a" pesti József hengermalom igazgatója, Pechtold 
sárgaréz-öntő, Kimer puskamüves, Steindl Ferencz asz
talos, Gollenhoff’er György bőr- és szattyángyáros, Knu- 
tzen Henrik gépész , Krausz Lajos késgyártó , Vadász 
Antal csizmadia, Koch Péter selyem- és bársony-gyá
ro s, Perger üveggyáros , Scharschmidt Fridrik asztalos, 
Eisele Antal szabó, Mannschön Ferencz ostorgyártó, Han
ky Mihály asztalos , Krellwitz Vilmos bőr- és keztyű- 
gyáros , Jungh Keresztély késgyáros , Kammerlohr Adám 
könyvkötő , Hebelt Engelbert szabó , Dauzer József sü
tő , Hajós Sándor kalapos , CsáfortiTót Teréz lyányne
velő , Kajdán Miklós gombkötő , Szvacsina János műta
kács , Leszimirszky E. szabó, Kralik Samu órás és Hagen 
örökösek művezetője , Nüppnau András szobafestész , Si- 
monyi A. M. nagykereskedő, Kempf Anna kisaszszony , 
Gyenes István szabó , Zanik János asztalos , Mitterdor- 
fer János csontiisztgyár-tulajdonos ; a’ vidékiek közül 
pedig: Friedberg ur a’ Hoffmann és fiai selyemgyárai
nak igazgatója , ’s Dubovszky ur , Baranyi Lajos ur der- 
nai parquet-gyárának igazgatója v o l t a k  jelen ’s a’ju- 
talmaztatándók számára külön hagyott helynek valódi dí
szére váltak. —

A’m. elnök-gróf megnyitó-beszédében mindenekelőtt 
az ülés czélját adá elő : , jutalmat osztani azok serkenté
séül , kik a’ pályán járnak , mellyen egész Magyaror
szágnak már-már komolyan és csiiggedetlenül haladnia 
kell , értem: nyers termesztvényinek műipar és gyárok 
általi belföldi feldolgozását ’s érték-növeszteset, miben

á
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— ha még tovább késünk, ha minélelőbb ki nem emel
kedik iparűzésünk nyerseségéből, gyáraink semmisé
gükből : mostan rövid időn viszszalépéssé fog változni 
anyagi tespedésünk, szegénységünk nyomorrá, gyöngéd
ségünk tehetlenséggé. Ezen öszszes érdekinket fenyegető 
romlás irányában elterjedt érzelemnek köszönhetjük —
folytatá_azon részvétet, melly lánggálobbantáaz egyed
odavetett elmeszikráját, ’s így előidézé azon gyulpontot, 
honnan a’ mai ünnepadományok erednek , azaz : a' ma
gyar műiparegyesületet.“ Szólamég az egyesület feladata 
és jövendőjéről, végre pedig felszólitá a’ nap jeleseit is ; 
hogy fogadják szivesen a’ jutalomdijt, mellyet az egye
sület ezrek nevében nyújt, kik a’ jutalmazottaknak ’s a’ 
nyomaikon ’s példájok után haladóknak reméllik köszön
hetni egykor a’ magyar ipar fényét és felvirágzását.“ — 
A’ beszéd közben, és befejezése után kitörő éljenekben 
helyeslette ’s fogadta magáévá a’ közönség, saját érzel
meinek a’ mltgos elnök gróf által olly hiven kifejezett tol- 
mácslatát. Ezután t. Pest vmegye küldöttségének érde
mes és közösen tisztelt elnöke t. Simoncsics János ur kül
dőinek azon meggyőződéséről értesítette a" választmányt 
's a’ gyülekezetei, mikint ők ,,az ipariizők jelesbjeinek 
kitüntetésére szentelt e’ napot a’ nemzet nagy napjai közé 
számítják, ’s abban , hogy e’ polgári nagy ünnep megélé
sére termeiket megnyithatni nekik jutott a’ szerencse , 
büszkeségüket helyezik.“ Szab. kir. Buda fővárosának fő
bírája , t. Schreiber Ferencz ur , felfogva , mikint az ipart 
a’ városok képviselik, ennélfogvástegyenesen az iparüző 
osztály nevében fogadá, mikint az ,,idők szava, a* ki
rály és haza szeretete ’s az egyesület buzdításai, hatal
mas ingert fognak nyújtani, hogy az első kiállításkor e- 
gyes müvekre nézve netalán felötlött lcivánatoknak minél
előbb megfelelhessünk és szerény szorgalmunk által nem
zeti jóllétünket elősegíthessük.44— Kifejező továbbá meg
győződését, mikint ,,az iparegyesület törekvése ’s az idő , 
melly azt életre idézte , zálogai a* törvényhozás részéről 
az ipar mezején tanúsított haladásunk iránti melegebb 
részvételnek ’s a’ nem távol jövendőnek, mellyben a’ 
becsületességgel párosult szorgalom, értelmesség és ha
zaszeretet jutalmat aratandnak.“

Sz. kir. Pest városa polgármestere végre , ki „vala
mint aziparkiállitás dicsőségét nagy részben Pest városa 
dicsőségének, úgy e’ díszes ünnepet is a’város saját ünne
pének vallá“ „különös örömét fejező ki Pest városa taná
csának és vál. polgárságának kijelenthetni azt, hogy e mai 
napot ő is a’ nemzet ’s különösen e v a r o s  emlékezetes 
napjai közé számítja és hajlandó azt zálogul venni, hogy 
a’ magyar nemzet a’ műiparnak mezején is egy derültebb 
kor küszöbén áll.44

Mind a’ három hatóság nyilatkozatiban egyébiránt 
kijelentetett azon biztosítás is , mikint azok az egyesü
let munkálkodásai iránt nemcsak rokonszenvvel ’s pártfo
gással, hanem tettleges részvéttel és segedelemmel is 
óhajtanak viseltetni.

Ezek után az arany, ezüst, bronz emlékpénzek
kel ’s dicsérő-oklevelekkel jutalmazottaknak, nem kü
lönben a’ méltánylattal említendőknek névsora felolvas- 
tetván, következők a’ jutalmak átadatása. Aligazgató ur

felolvasó minden egyes megjutalmazottnak, iparágának , 
czikkelyének 's egyedi érdemeinek előadását olly mo
dorban , mint azon jelentés készült, mellynek évenkinti 
szétküldetése hírlapok utján immár megkezdetett, a’ mlgos 
elnök gróf pedig a’jutalmakat, az arany, ezüst, bronz 
emlékpénzeket ’s dicsérő-okleveleket az előlépett egye- 
deknek személyesen nyujtá által, mind annyiszor kisér
ve a' közönségnek egyetemes éljenzéseitől.

Végre t. Bezerédj István válaszmányi tag ur „föl- 
melegiiltindulattal köszönő meg a’ közönségnek az eleven 
rokonszenvet, mellyet ügyünk iránt mutat, — helyeslé
sét, mellyel az egyesület eddigi működését jutalmazza , 
— pártfogását, segedelmezését, részvétét, mellyet válla
latunknak a’ mai ünnep hathatós j e l e n t ő s é g é v e l  is 
biztosit.“ —

Továbbá örömet, bizodalmát merített jelenlétéből 
magyar hölgyeink szép koszorújának, kik ha pártulfog- 
ják egyesületünk vállalatát, le fog szállani hazánkba az 
ipar nemtője , — kiktől, ha a’ magyar maipar a’ külföl
di és mind eddig szerencsésebb vetélytársának ellenében 
csak egy sugárt nyerend ama’ mennyei malasztos érzet
ből , mellyel az anya bár beteges és sorvatag, de saját 
gyermekét, bár tündér tökélyü, de idegen alak felett, 
szereti, fel fog az éledni ’s fog diszleni honunkban; kik
nek lelkes és cselekvő részvéte mellett hatni fog műipa
runk érdekében minden erő,  az egyes műiparosnak szor
galmától fel a’ kormány rokonszenveig, mellyet az önma
gához hiv nemzetnek elvégre meg nem nyernie még sem 
lehetlen.“ —

Végre befejezésül kívánta, hogy „mindnyájan, 
mindazok,  t. i. kik iparmüveket készitenek , mindazok, 
kik iparmüveket élvezetre , használatra vesznek , egymás 
iránt kölcsönös méltányossággal viseltessünk, és ne ne
hezteljék imezek élvezeti és használati, amazok pedig 
nyereség! igényeiket a’ nehéz kezdetben a’ jövendőre is 
terjedő tekintettel mérsékelni ,’s ne vonakodjék az egyik 
osztály úgy mint a’ másik a’ jelenben szükséges nélkülö
zést sőt feláldozást biztosan , bőven, hamar kamatozó tő
kének tekinteni.44 — •

És valóban nincsen méltóbb eszme , mellyel a' hazai 
iparosak jutalmazó ünnepe berekesztethetett volna mint a’
t. Bezerédj ur által az iparosak javára igényelt méltány 
és lelkes pártfogás. Méltók arra ők, kik üzletükben bi
zony nemesebb indulatoktul ihletvék, mint minő a’ ha
szon bálványozása; — a’jutalmazások inditóokaiból min
den figyelmesebb olvasó meg fog győződhetni, mikint 
az iparosnak ügyesség és számításon kívül, mi buzgó 
ügyszeretettel, végtelen kitüréssel, és vajmi sokszor és 
sokáig áldozatos önmegtagadással kell bírnia, még meg
érheti , hogy műhelyének kisszerüségét hasznai felülmúl
já k , vagy az iparüzletet roppant gyári nagyszerűségre 
emelheti, —

És a’ választmány valóban azon édes hiedelemmel te
kint viszsza ünnepére, hogy ama’ türékenyés várni tudó 
méltány és az iparnak országos fontosságot és tekintetet 
tulajdonitó pártfogás, mellyet az e’ napon kifejezett vá
rosi nyilatkozatok igényeltek , ez ünnep által ha nem új
ból szereztetett is meg, de a’ már létező inkább biztosit-



tatott. Mert hiszen maradhat e’ kétség, hogy az iparmii- 
vesek annyi, jobbadán ihletés nemességgel párosult ér
demeik kitüntése után, a’ közönség kihevülve a’ csak ju
talmazó hideg szerepből, meleg rokonszenvvel közele
dett volna az osztályhoz , mellynek vállalatai, mester
sége annyi készültségen és mégis olly önmegtagadáson 
emelkednek országos fontosságra? Nem! a’ közönség 
nyilván tanúsította ez ünnepen , hogy socialis viszonyok
ból száműzve immár az iparmüves lenézése, osztályának 
kicsinylése és t. Pest vármegye küldöttségének szavait bi
zonyosan az egész haza és az országos közérzetéin sajá
tokká fogadandják , miszerint,,a’ nap , melly a' honi ipar- 
űzők jelesbjeinek kitüntésére vala szentelve , a’ nemzet 
nagy napjai közé számítandó44, és valamint ezrek visz- 
hangozták a’ teremben , úgy az egész nemzet fogja után- 
kiáltani az elnök gróf szavait, hogy a’ jutalmakat ő adá 
a’ nap jeleseinek ’s hogy hazánk iparának emelkedését 
tőlük ’s a’ nyomaikon, éspéldájok után haladóktul vár
ják , reményük , óhajtják.

Csak méltánylás tehát az iparmüvesnek nemcsak mű- 
tani készültsége, hanem nemesebb ösztönei iránt is , csak 
illő álláspont socialis vonatkozásban az iparosztálynak , 
a’ honi iparczikkelyek divatszerűsitése , és — mint az el
nök gróf beszédét berekeszté — az ipar „csemetéje , isten 
és akaratunk segélyével jövőre bővebben és vigabbanhaj- 
tand honunkban.44 — Febr. 12kén 1843. *— C s a n á d y  
F e r e n c z ,  jegyző.

W  a m o  w s k  y.
I.

Szilézia azon részében, melly kifogyhatlan erdők
kel ’s földalatti kincsekkel dúsan van megáldva , egy sű
rű tölgyerdőnek sok útja közt egyiken haladva, széles 
pagonyba jut az ember. Ezen elhagyatott hely pusztasá
gát leégett fahalmok ’s öszszedült szénkunyhók szakítják 
félbe, de közöttük egy jól épített házacska emelkedik, 
mellyre hatalmas bükk hoszszu árnyékot vet. A’ gondo
san bekeritelt, de be nem veteményezett virágkert előtt, 
melly a’ házacskát környezi, szelíd domb emelkedik ‘s 
egy, fris virágkoszorúkkal beaggatott egyszerű kereszt 
tanúsítja , hogy, ámbár a’ ház régen van elhagyatva , a’ 
mindig éber emlékezet hajdani lakosára szentté tévéé he
lyet. A’ kereszt imez egyszerű feliratot viselé : ,E vi
dék atyjának4 ’s kereszt felinagasztaltatása ünnepén , mi
dőn nagy búcsú tartatika’ közel sz. Annakolostorhoz , a’ 
jámbor zarándokok egy része itt halad el ’s buzgó imában 
erősül a’ keresztyén áldozathoz. Illyenkor nem egy barát- 
köny hull a’ dombra ’s fris virágok és koszorúk ékítik 
a’ keresztet ’s alacsony bejárást, sőt a’pompás bükk is, 
mellynek törzsébe számtalan név van vésve, lombdús ágait 
szélesbre nyújtani ’s védőleg kiterjeszteni látszik a’ ház 
fölött, mellynek lakosival egykor sok évre nyúlt barát
ságfrigyet köte. — Azon korban , midőn Németország 
túlesett a' szabadító háborún, egy szép reggel e’ ház aj
taja előtt hajlott korú sovány férfi gondolatokba merülve 
■’s a’ székben hátradülve üle. Ölében hírlap volt elterít
ve , de a’ férfi szeme , kinek erős és jellemteli vonalmi-

ban lemondás és tapasztalatdús élet volt kifejezve,a’ lap
tól s az abban foglalt tudósítástól legbensőbb megindulás 
kifejezésével látszék elfordulni. Az egyszerű fekete ta
lár, mellyet nyakától bokáig sűrű gombsor fűze öszsze, 
benne egyikére ismértetettazon papoknak , kik a’ kolos
torok világiasitása után Poroszországban magányéletbe 
vonultak. Még egyszer fölvevé a’ lapot ’s átnézé a’ czik- 
k e t; ez a becsi congressus határzatait közié ’s megerő
sítését annak , hogy Lengyelország önállása örökre O- 
roszorszag kormanypalczaja alá fog temettetni ; ez rázá őt 
meg olly melyen , szemeit a közel szerencsétlen ország 
felé forditá ’s midőn tenyerét magas, gondteli homlokán 
végig huzá, redős arczan csendes köny pergett alá. Na- 
ponkinti reggeli vendégei, az erdő tollas lakosai, rég
óta várakoztak mar a’ fákon jót evőjük kegyes adományá
ra ; gépszerüleg nyúlt ez egy kosárkába ’s ez úttal az ada
kozás szerencseörömét nélkülözve szórá ki első reggeli 
adományait. A’ szabadtér távolabb részében néhány szén
égető fahalmával foglalkodék ; a ’ mellette elhaladó mun
kások tisztelettel csókolák a’ jámbor férfi kezét , ki kö
zülök mindenikhez néhány nyájas szót intéze , de ma né
mán ’s részvétlenül fogadá a’ hódolatokat ’s elfordulatla- 
nu l, gondolatterhelten maga elibe nézett. — A’ fák csú
csai fölött a’ távol nagy kemenczék ’s vashámorok füstje 
tarka színjátékban gomolyga a’ reggeli napsugárokon át; 
csak a’ kalapács tompa ütései szakiták félbe az erdő néma 
csöndét. Az alatt a’ legközelebb helységbe vezető utón 
két vidor gyermek szökdécsele. Egyszerre: ,jó reggel, 
József atya!4 kiáltva a’ paphoz , ki várni látszék a’kicsi
nyeket, futának. Fiú és lyány vala; amazt gyöngéden 
voná magához a’ p a p ,  a’ gyermek fejét önmelléhez ’s 
homlokára, benső megindulástól áthatva , csókot nyoma. 
,Bajnok atyád e’ szerint hasztalanul halt meg4 lassú zo
kogással szólt magában , mi alatt a’ fiú okos fekete sze
meivel csodálkozva tekinte kedves tanítójára, kitillybús 
idegzetben még soha nem talált; ez fölkele ’s a’ gyerme
keket a’ szoba belsejébe vezeté. Ott a’ bölcs ész magány
békéje uralkodék; a’ tisztán tartott szoba falai körül gaz
dag könyvgyűjtemény álla a’tudományok különféle ágai
bó l’s az egyszerű bútorzatból csak egy szép zongora vált 
k i, mellyen legválogatottabb zenemüvek fekvének. Tu
dományokon kivül zene volt legkedvesb szórakozása és 
társa a’ magányban. A’ nap néhány óráját örömest tölté 
oktatásával a’ gyermekeknek , kikkel viszonyokban álla , 
miket a’ kővetkezőkből ismerendünk meg.

Staniek József, régi lengyel család ivadéka, elő
deitől leghőbb hazafiságot örökle ; de Lengyelország po
litikai állapotja kedvező fordulatának várásában számos 
honfitársánál mindjárt kezdet óta kevésbbé vérmes vala. — 
Gyermeksége óta papi hivatalra szánatva sokáig habozék , 
csak utóbb lépett saját akaratából a’ káptalanba. Tanuló 
évei közben szoros barátságot kötött WarnowskyPál ne
mes lengyellel, egyikével azon fiatal h e v e s  fejeknek', 
mellyeknek semmi remény sem vala nagy ’s daczára a’nem 
kedvező viszonyoknak semmi terv sem volt merész hónuk 
álmodott szerencséje ügyében. Staniek képes volt magát 
úgy, mint kevés barát, odaadni; ő hasztalan törekvék 
mérsékelni Warnowsky tulheves kedélyét s nem egyszer
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volt védő és közbenjáró angyala a' Iegveszélyesb öszsze- 
ütközésekben. De a’ harczias fiatal férfi eleget tehetett 
hajlamának nem sokára; ő Poniatowsky József hg csa
patához csatlakozók ’s valamint fájdalmas volt elválása ba
rátjától , kit valóan ’s bensőleg szerete , úgy mulá fölül 
a’ tettvágy szive egyéb gerjedelmit. Az örökült ellenség 
elleni táborozáskor (1792.) Kosciusko alatt dicsőén csa
tázott a’ zieímecki ’s dubienkai nevezetes napokon. De 
midőn Szaniszló király Katalin járma alá hajlott, ő is , 
mint Kosciusko és sok ns lengyel, elhagyá az országot, 
valamennyien külföldön várván a’kedvező pillanatot, inelly 
őket bátor tettekre, egyesftendi a’ rokonérzelmiiekkel. — 
E’ hoszszú időköz alatt Staniek majd egyedül tanulmányai
nak é lt, német egyetemeket látogatottmeg , néhány na
gyobb utazást tőn ’s honába tapasztalatdúsan és jeles je l
lemét még inkább megszilárditva téré. De minden tettén 
’s gondolatán szent szalagként huzódék végig részvétePál 
barátja sorsa iránt; minden tudósítás róla neki ünnep va- 
va. Nőszerelem szivét még nem érinté ; e’ nemű közelíté
sektől ha nem is tartóztatta volna őt természeti bátorta
lansága , megőriző a’gondolat azon rendre ,mellyhez csa
ládja óhajtása szerint talán tartozandó vala ; mire ő t, a’ 
fővárosba viszszatérte után , annál inkább sarkalá a’ csa
lád , minél kedvezetlenebbek valónak reá nézve a’ külvi- 
szonyok ‘s minél fényesb pályát remélltetének elismert 
tehetségei. E’ korban társalgási talentumaiért családkö
rök jobban keresők őt, mint ő illyen szórakozásokat sze
rete ; e’ miatt, mennyire lehetett, elhúzódván a’ város 
zajgó tolongásitól a’ falusi élet egyszerűbb örömeit ke
reső. — Egy tiszteletreméltó starostnál, ki még régi , 
egyszerű módon éle , szeretetteljesen fogadtaték, ott a’ 
ház egy fiatal rokonát látá , kinek szépsége és kelleme 
őt már első találkozásukkor szokatlanul érinté, azonban 
e’ tulajdonoknál sokkal képesebb volt igénytelensége ’s 
egész lénye egyszerűsége benyomást tenni Staniek kedé
lyére. Hoszszutéli esték lobogó kandallónáli meghitt be
szélgetés közben röpültek el. Staniek hatalmasan érző ma
gát a’ szép lyányhoz vonatni, szellemét és házias eré
nyeit naponkint tanuló mindinkább becsülni ’s naponkint 
mindinkább érezé , hogy Klára bírásában életszerencsé
jét találná , de szigorú próbaharezban tartó zárva forró 
érzeniényeit’s midőn hajlandósága minden küljelét elnyom
ni törekvők, ez á l t a l  n y i l a t k o z á s á t  annál inkább 
gátoló. —

Ezután a’ krakkói fontos fordulat következők. Kos
ciusko a’ szövetség élére lépett ’s a’ szabadságért lángo
ló minden lengyel, köztük Warnowsky is , e’ bajnok kö
rül seregle öszsze. Ki nem ismeri a’ raldawicei fényes 
tettet? (april 14d. 1794)  Uj bátorság éltető a’ honfia
kat , az e 1 s ő szerencsés foganat által az ősz starost is 
mintegy inegifjodva érző magát; a’ jó ügy javára semmi 
áldozatot sem nagyolván. Klára, mint minden nemes len
gyelnő , meleg részt vön a’ harezolók sorsában. Most a’ 
kis, de bajnok sereg az ellenséges hadtömeg láttára Varsó 
falai alá vonult ’s a’ besánczolt tábor előtt elkezdődök a’ 
hoszu , véres , de diadaldus harcz. Staniek is a’ bátor 
védők sorába lépett; hoszszuelválás után köztük leié Pál

barátját’s a’ barátok elllenséges álgyurobaj közt ünneplék 
viszontlátásukat. — Egy elhatárzó ütközetben Warnows
ky inegsebesitteték ’s gondos barátja őt a’ starost házá
ba vivé. Staniek szive titkos gerjedelmiről barátja előtt 
hallgata; ez most Klára különös ápolása alatt volt ’s a’ 
szeretetre méltó honlyány nem sokára a’ legélénkebb be
nyomást tőn a’ fiatal, tüzes csatász szivére; eltökélté
ben ő sokáig nem habozott; megnyervén Klára hajlan
dóságát is , kezét nagybátyjától, a’ starosttul , legott 
megkérő , kinek nem volt oka azt megtagadni a’ vitéz ’s 
érdemes tiszttől. Midőn barátja az ellenség elűzése után 
viszszatére , találkozásukkor legelső szavai szerencséjé
nek tulözönlő érzetteli hirdetése vala. Staniek részvevő 
szívvel hallá , mint törettek le egy csapással gyöngéd re
ményvirágai. Fájdalom érzetében csak kezét nyomá szi
vére ’s aztán némán borult szerencsés barátja nyakába; 
neki bizonyosan kegyeié vala a’ jeles lyány bírását , de 
midőn róla lemonda, megért egyszersmind eltökélése , 
most már engedni családja óhajtásának. Nem s o k á r a  
aztán fölvétető magát a’ káptalanba; most már elismerő , 
hogy a’ papi élet leginkább egyezend hajlamai- ’s érzel
meivel ’s megnyugtatást lelt azon örömben, hogy szeren
csés a’ két szerelmes , kik neki most legdrágábbak va
lónak e’ földön ’s kik a’ fegyverszünet alatt ünnepélye
sen öszszekelének. — A’ kivitt diadal gyümölcseit Len
gyelország nem sokáig vala élvezendő. Orosz Katalin a’ 
kisded bajnok sereg ellen roppant erőt állita ki ’s a’ ma- 
cziewiczei szerencsétlen ütközet hoszu időre döntő el az 
ország sorsát. Kosciusko ,finis Poloniae4-jövel meg lön 
semmitve a’ honfiak bátorsága ’s reménye is ’s a’ kegyet
len győztes iránt szívben táplált gyűlölet- ’s boszuval kel
le tűrni az elkerülhetlent.

Warnowsky aztán elvonulva éle és nője szerelmé
ben kárpótlást lelt a’ megsemmisült remények- ’s haszta
lan harezokért. Evek sora múlt fontos események nél
kül. A’ korz szerencsefi mindig megújult győzelmei miatt 
az uj események e’ fáradhatlan bajnokára fordító szemeit 
sok harezvágyó lengyel. Sokan közülök diadaldus zász- 
lóji alá szegődének ’s a’ honfiakban lassankint remények 
kezdőnek csírázni, mellyek Napoleon Ígéreteiben uj tá
pot nyerőnek minduntalan. Staniek , ki uj állapotában 
példás viselettel tiinteté ki magát, a’ hóditóban nem ta
lálható , mint sok lengyel, a’ haza messiását ’s ez volt 
az egyetlen pont , mellyről barátjával egyet nem érthe
te. Azalatt Napoleon Németországban megharczolá nagy 
ütközeteit; azuj század első hat éve szintollytettdűs, mint 
dicső vala’s a’franczia sergek minél tovább vonultak éjszak 
felé, annál merészebben növének Lengyelországban a’ sza- 
baditás uj tervei.—Warnovsky nyíltkarokkalfogadott. egy 
titkos diplomatikai küldetést Francziaorszagba; Napóleont 
ő bálványozó ’s égett a’ vágytól látni a' nagy férfit ’s ereje 
szerint működni a’ hon javaert. Szeretett neje es S t a n i e k  
hasztalan törekvőnek ot viszszatartoztafni, o eleve is büsz
ke volt küldetése foganatára ’s első Ízben vált el szeretett 
Klárájától és kedvenczétől, egy három éves fiútól, az e- 
gyetlen gyermektől, melly több közül életben marada.

([Folyt. höv.')

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n e r - Ká r  o l y i  uri-utcza 453.
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Török János ur népesités iránti nézeteinek 
megvitatása.

A’ nemzetiségek egyedi kifejlesztésén munkás ko
runkban nálunk szerfölött viszszás és zavaros mozgal
maink azon általányos szelleme, miszerint midőn mi szin
te teljes erővel fáradozunk nemzetünk emeltetése ’s ter
jesztése körül, épen akkor némelly intézkedéssel egyszers
mind az idegen elemek becsődülését ’s igy szinte terje
dését eszközöljük. Hogy az ide vonatkozó elvek ’s fogal
mak iránt nem mindig vagyunk tisztában , arra példa van 
akárhány ; itt azonban legyen elég azon egyet hoznom 
fel, miszerint inig némellyek a’ magyarság elnyomásától 
félő népfelek biztosíttatását ajánlgatják , akkor egyszers
mind azt halljuk pöngetni, hogy jó lenne Németország
ból hozni magyar polgárokat (!) , hogy néhány száz uj 
német falu nemzetiségünket nem veszélyeztetné , mert az 
mind assimilálódnék, megmagyarosodnék. Midőn a’ ne
mesi birtok tarthatási joga— birói zálogképen csakugyan, 
mi azonban a’ gyakorlatban többnyire örök időt jelent , 
— az idegenekre minden megszorítás nélkül kiterjeszte
tett; midőn múlt országgyűlésen a’ czélzott zsidó-eman- 
cipatio általa’ külföldiek betolulásának uj ösztön készült; 
midőn a’ nyugatról naponkint berajzó szegénység — mert 
gazdag bizony csak a’ földet veszi meg, ’s kin marad — 
minduntalan tárt karokkal fogadtatik, ’s végre mind ehez 
még egész gyarmatok beszállittatása terveztetik ; midőn 
én ezeket elgondolom ’s hozzá képzelem a’ magyaritási 
küzdelmeket: hazám állapofját hasonlónak látom azon em
ber bajához, ki gyomrát megterhelvén , betegségét az 
emésztés előmozditása által igyekszik ugyan orvosolni , 
de egyszersmind a’ megizlelt ételektől meg nem válhat
ván, folyvást több emészteni valót vesz be. És különö
sen azon hazafiakat, kik a’ néptömött külföldről vérsze
meket kapva, hirtelen teli szeretnék néppel tölteni ha
zánkat, nem tudom máshoz hasonlítani, mint olly gyer
mekhez , ki megnőtt ember ruháját húzván magára,min
den erővel teli akarja magát bele főni. Várjuk beazidőt, 
hozzuk rendbe előbb házi dolgainkat,’s boldogítsuk kellőn 
mostani népünket: bizony elég ember, sőt idővel szer
fölött sok is leend e’ hazában , azon egyszerű oknál fog
va , mivel a’ nemzőerő egyenes arányban áll az anyagi 
’s erkölcsi jólléttel. E’ tény körül forog a’ népesités s 
főleg nemzet-nagyobbitás egész elmélete , mit főleg nekünk 
magyaroknak, kik maroknyi, de nagygyá ohajtozó nem
zet vagyunk, minden ide vonatkozó tettei annyira kell 
sarkalnunk, mennyire tán senki másnak e’ világon.Mert 
nem tudok olly elszigetelt nemzetet egy ’s olly viszonyú 
országban annyi különféle idegen elem közt ’s olly igé
nyekkel, mint mi vagyunk. E’ körülmények főoka vérünk 
példátlan nehéz emelkedésének ’s még lassúbb terjeszkedé
sének, és főleg azon sok bonyolodásnak , mikbe emelke
dési lépésinkkel olly sűrűn szövődünk. En megvallom , ’s 
kérkedés nélkül mondom : én e’ tárgy iránt mindig tisz

tában voltam, ’s azon kis stúdium, mit rá fordíthatók , 
csak szilárditá nézetemet. A’ sok idegen elem közti emel
kedésünkre nézve a’ m. é. Jelenkor 53d. számában mon
dám : „Fáj , kimondhatatlanul fáj , ha az embert nemzeti 
jellemétől, melly minden vércseppének életszikrája , ezen 
szent jellemétől fosztják meg; és az isteni gondviselés
nek ember előtt isméretlenutai mégis oda vezérlik a’ nem
zetek sorsait és olly körülményeket idéznek elő , hol és 
mellyek közt szükséggé, sőt elkerülhetlen kötelességgé 
válik ezen fájdalmat egy részről okozni, más részről 
szenvedni. És illyen körülmények a’ miéink.44 Ezen ki
mondott elvhez én, ha nemzetiségünk érdekében valamit 
irék , mindenkor hű ’s következetes maradtam,’s hiszem, 
maradandók is. Am lássuk: mikép. Hogy az embernek 
fáj , ha nemzetiségi oldalát bántják, azt bizonyítgatnom 
nem kell, de eléggé tanusitják azt némelly idegen ajkú 
polgártársaink rugdalózásai is ; hogy pedig vannak viszo
nyok, mellyek közt azon fájdalmat mégis egy részről o- 
kozni, másról szenvedni kell; arra szinte elég meggyő
ző példát mutat fel hazánk. Igenis , isten akaráugy , hogy 
a’ terepélyes tölgy lombjai alatt minden fácska törpe ma
radjon ’s árnyékában csak bokrok tenyészhessenek : isten 
akará, hogy az együtt élő népfelek közül egynek kell
jen magát a’ többi fölött nemzetté felküzdeni ’s kiterjed
nie , vagy, ha ez nem sikerülhet, végre valamennyiből 
egy külön fajnak fonódnia. Ha egy országban többféle nép 
csoportosul öszsze , miként hazánkban, ott bizony hasz
talan törekszik mindegyik teljes nemzetiség után, mert 
ez csak ott reméllhető, hol a’ nagy nemzetté emelked- 
hetés minden föltétele megvan; már pedig egy igazgatás 
’s törvény alatt nem lehet tíz diplomatikai nyelv, egy 
házban nem tízu r: engedni kell egynek, le kell monda
ni sok igényről ’s több tekintetben simulni a’ főelemhez , 
vagy elválni tőle ’s oda hagyni azt. Még inkább kell pe
dig ezt olly országban cselekedni , hol az uralkodó elem 
törzsöké az alkotványnak ’s fenmaradása ’s erősbülésétől 
függ az ország fenmaradása ’s erősbülése is. E’ szerint , 
ha mi vérünket ’s vele országunkat fel akarjuk tartani és 
szilárdítani, szükségünk sőt kötelességünk nemzetisé
günket hazánk határi közt, mennyire lehet, terjeszteni. 
Itt azonban jól meg kell különböztetni a z o n  dolgokat , 
meliyeket e’ czél eszközeiül parancsolhatunk, azoktól, 
miket csak óhajthatunk. Parancsolnunk, vagyis törvény 
által követelnünk mindenkor elég annyit, miszerint a’ la
tin nyelv helyébe miénk emeltessék; de óhajtanunk — 
habár örökké csak óhajtás marad is az — szabad azt is , 
hogy „Minden ember legyen ember és magyar, a’kit e’ 
föld hord ’s egével betakar.44 Isten oltá ember keblébe a’ 
vágyat, miszerint az mindenkit saját nemzetebelinek sze
retne. És hogy nyelvünk ’s nemzetiségünk idegen ajkú 
polgártársaink közt minél inkább terjedjen, mi természe
tesen csak a’ többi csonkultával történhetik meg: azt 
ohajtá törvényhozásunk is , mert egyebet nem említve , 
felöleié a’ színházat; óhajtja gr. Széchenyi István, kü-



lünben legközelebb az olvasztó felsőbbséget nem ajánlta 
volna ; óhajtja a’ Pesti Hírlap, mint sok czikke mutatja, 
de óhajtja minden igazi jó hazafi. Óhajtásnak a’ törvény 
határin kívül is szabad tere van , ’s ha intézetek’s isko
lák által módokat nyújtunk nyelvünk elfogadhatására ’s 
érdekeket kötünk nemzetiségünkhöz, azt tőlünk rósz né
ven senki nem veendi, miután a’ végzet csakugyan úgy 
akará, hogy nyelvünkre azoknak , kik velünk élnek , 
szükségük legyen. Csak attól őrizkedjünk , hogy illy va
lóban fájdalmas körülményeket kivált szükség nélkül, ma
gunk ne idézzünk elő , sőt inkább azon legyünk , hogy 
azokat, mennyire lehet, hárítsuk magunkról el. És épen 
azért, mivel olly fájdalmas dolog, embert nemzeti jelle
métől fosztani meg , épen azért szólaltam én ’s meg
vallom első ’s egyedül szólaltam fel az idegenek mindun
talan becsődittetése ellen ; nem tudtam szívérzésimmel — 
más szempontbul eszemmel sem — megegyeztetni azon o- 
hajtást, miszerint folyvást szaporodjék azon szerencsét
lenek száma, kiket saját fajtájoktul elszakítva ’s nemze
ti jellemökből kivetköztetve kötelességünkben állana vé
rünkbe fojtani, vagy, ha úgy tetszik , oltani.— Ennyit 
szükségesnek véltem tájékozásul ’s egyszersmind a’ Pesti 
Hirlap 212d. száma alatti vezérczikkhez felvilágosításul 
előrebocsátani.

Politikai mezőn eszmesurlódás által sodortatik a’ 
cselekvés vezérfonala ; azért a’ valódi politikusok még csak 
boszankodni sem tudnak , ha nézeteik mindenütt viszhang- 
ra nem találnak, ’s nem tartják épen szégyennek , ha jó 
szándékbul tett indítványaik ollykor megbuknak. Én erő
sen szólék ugyan néhányszor a’ népesités felől, nézete
met azonban nem állitám csalhatlannak , mértén azt csu
pán azon okoknál fogva tartom igaznak, mellyek alapos
ságáról belátásom szerint meg vagyok győződve. Mivel 
pedig azok szerint tökéletesen igaznak tartám nézetemet; 
nem láttam okát: miért ne tártam v olna azt akárki ellen 
föl ’s miért ne különösen Török János u r , a’ m. gazd. 
egyesület érd. előadója ellen , ki ezen a’ politikai ’s nem
zetiségi tekintetben egyik legfontosabb tárgynak nem is 
vitatásába, hanem egyenesen teljesítésébe bocsátkozék ? 
Váratlan eljárása rám nézve annyival meglepőbb vala , 
mivel már azelőtt eleget írtam az ellen; ’s ő még sem látta 
jónak, arról csak kétkedni is : vájjon tanácsos é ahoz fő
leg nekinyulni ? Múlt é. Jelenkor 103d. számában én csu
pán figyelmeztetéin őt, hogy nem jót cselekszik ’s körén 
kívül jár ; ’s ő ezért haragra gyuladva a’ Magyar Gazda 
f. é. 7dik számát teli írja egy czikkel, mellynek minden 
szavából az tetszik k i, hogy T. ur politikai súrlódáshoz 
nem szokott ’s a’vitatkozást tűrni nem tudja. Ha egyéb 
czélom nem volna , mint csupán megczáfolni ’s viszszauta- 
sítani azon igazán méltatlan és szerénytelen szavakat, 
mikkel T. ur csekélységemet rakja meg, ’s egyedül azon 
ellene intézett ártatlan figyelmeztetésért rakja meg : ak
kor bizony nem untatnám a’ közönséget ezen különben is 
már eléggé megvitatott tárgy bővebb taglalásával. T. ur 
azonban azon okokat hordja fel nézetem ellen, mellyeket 
már jobbadán mindmegczáfoltam ugyan , de mellyek mégis 
a felületesen gondolkozó nagy rész ’s alkalmasint a’ 
többség előtt olly igaz színben állanak, hogy áltáljában

nem tarthatom épen szükségtelen ’s fölösleg munkának, 
ha róluk az álszint, melly csak a’ dolog mélyébe nem 
hatókat szokta csalni, bővebb fejtegetés által le igyek— 
vendem venni. A’ dolog Fontos , és haladási lépésinkre 
olly nagy befolyású , hogy tárgyaltatását bizony T. ur
nák is kár volt időrablásnak bélyegezni, kivált ha fo
ganatosítását nem tartá időpazarlásnak.

A’ M. Gazda m. é. 98dik számában Török János ur 
külföldi utazásának leírása közt ezek állanak: ,,A’ föld
művelés rendkívüli kifejlettsége Würtembergában a’ túl
ságos birtokfelosztásnak nemcsak természetes , hanem 
szükséges következése, mi a’ gyárak hozzájárultával idéz
te elő ama’ túlnépesedést, melly ártalmas hatásának Ame
rika lön villámhárítója , oda vándorolván a’fölösleg nép , 
melly pénzével, szorgalmával, Műveltségével ’s példátlan 
erkölcsiségével egy némelly pusztáját hazánknak néhány 
év alatt paradicsommá tehetné. A’ vvürt. kormány örö- 
mestebb látná , ha kivándorlóinak egy részét hazánk fo
gadná kebelébe , melly végre fel is szólittatám , hogy a’ 
jobbágyokra ’s földmivelési és úrbéri viszonyainkra vo
natkozó intézkedésekről szóló könyveket és iratokat mi- 
nélelőbb küldeném meg.4í Erre én sajnomat fejezéin k i, 
hogy T. ur ezen nagy következményű dologhoz nyúlt, ho
lott a’ m. gazd. egyesület nem azért küldé őt Stuttgart
ba, hogy otta’ németeket ide jövetelre buzdítsa , hanem 
inkább tán azon módok kipuhatolása végett, mik által az 
ottani nép olly gazdasági Műveltségre emeltetett; még ra
gasztottam hozzá pár szót, miszerint ha emelni akarjuk 
népünket, ne bizzunk idegenekben , hanem vegyük ápo
lás alá néptörzsökünket magát, ’s ne gyönyörködjünk ab
ban , ha a’ rajta élődő parasit-növények virítanak. És T. 
ur ezen ’s még némelly naplói kis megjegyzést félszeg 
egy oldalú felfogásnak , kifejezés-elferdités , éretlen de- 
clamatio, epeláz-szülte gyanusitgatás,rágalom, hazafiuság 
köpenye alatt lappangó vétkes fondorkodás , nemzetiségi 
eszélytelen , oktalan izgatás , önzés, hiúság és irigység
nek , a’ lapot pedig vészteljes nemzetiségi izgatások me
zejének kiáltja. ítélje meg , a’ ki tud hozzá : illik é ez 
olly állású férfiúhoz, miilyen T. ur ? En róla mitsem szó
lok, mert a’ személlyel nekem semmi dolgom; a’ feletti 
csudálkozásomat azonban még sem titkolhatom, hogy 
vájjon mikép mondhatja T .ur felszólalásomat önzésnek, 
holott én aztlegerősb önmegtagadásnak tartom? Vájjon 
önzés é az, ha minden magány-haszon nélkül olly hosz- 
szasan vitatkozom? Azonfelül T. ur, czikkének 19dik 
száma alatt azt állítja, hogy Légrády urnák szőlőigazga
tóul megválasztatását ő eszközlé ; minthogy tehát T. ur 
olly hatalmas hivataleszközlő , ha önző volnék , jó re
mény fejében bizony minden hizelkedés által iparkod
tam volna , T. ur nagy befolyású kegyét megnyerni; de 
most már úgy é nem igen számíthatok rá , sőt inkább az 
ellenkezőiül kell tartanom. És megvallom , hogy a’ köz
ügy miatt magány-szerencsénket koczkára tegyük, az 
nálunk igen gyéren mutatkozó tünemény. Azonban jónak lá
tom azt is kijelenteni, hogy én T. úrral soha semmi vi
szonyban nem álltam, sőt nincs is szerencsém őt köze
lebbről ismerni. —• Mielőtt az ellenem felhozott álokokat 
taglalnám, szükségesnek vélem előbb a’ M. G. 98d. sz.



63

fenidézett szavait venni bonczkés alá. Midőn T .ur azt ta
pasztald , hogy a’ túlságos birtokfelosztás gyárak hozzá- 
járultával idézte elő a’ túlnépesedést Würtembergában : 
észrevehette volna, miszerint a’ népszaporitásnak termé
szetes módja koránsem a’ gyarmatszállitás, hanem a’ köz
jóllét , az élelmi szerek, a’ munka ’s földbirtok arányos 
felosztása; valamint a’ gabonatermés bősége is nem épen 
a’ valamelly földbe vetett mag sokaságától, hanem azon 
föld jóságától függ* A’ sziklát behintheti T .ur akár tér
dig gabonával , bizony nem fog ott aratni; és olly föl
det is , hol a1 politikai ’s tán természeti viszonyok is épen 
nem kedvezők a’ szaporodásnak, elboríthat bárinilly sű
rű néptömeg: míg a’ viszonyok nem változnak , gyarapo
dás helyett mind inkább fogyni fog az. Gyarmatokat csak 
oda szállíthatni czélszerüen , hol lehet, de nincs kinek 
szaporodni, népre pedig hirtelen szükség van; nálunk 
azonban , ha egy pár ember meg bírta népesíteni a’ föld
golyót, a’ meglevő 12 mii. bizony be fogja tölthetni még 
néptelen kis földünket, csak boldogítsuk őket, hiszen 
kevesbet könnyebb boldogítani, mint sokat. Midőn azon
ban birtokfelosztást emlegetek , ne gyanítsa senki, hogy 
én sajátjogba vágót óhajtók. Igaz: pusztáink néptelen- 
ségének főoka az, hogy azokat nagy darabokban egyes 
emberek bírják , min azonban könnyen segitene olly ezéi- 
szerü intézkedés, melly szerint azokat apróbb darabokban 
is lehetne eladni, mi által az eladó is több pénzhez jut
na , ’s nem is lenne kénytelen magát egész birtokától 
megfosztani, de a’ szegénység is könnyebben jutna föld
höz. Erről bővebben l.a ’ m. é. Jelenkor 79d. sz. — Azt 
állítja továbbá T. ur , hogy a’ túlnépesedés ártalmas ha
tású : és mégis néhány száz uj német faluval szeretné ha
zánkat megterhelni , nem vevén figyelembe , hogy pár 
század múlva a’ nélkül is tulnépesedünk. De legszebb az, 
hogy T. ur hazánkat Würtemberga villámhárítójává kí
vánja alacsonyitni, melly az ott haszonvehetlen fölösleget 
magára szedje föl. Hogy végre azt hiszi, miszerint az 
idegen fölösleg nép pénzével , szorgalmával , miveltsé- 
gével ’s példátlan erkölcsiségével paradicsomokatterem- 
tene köztünk : abból ugylátszik , T. ur nem sokat gon
dolkozók a’ tárgyról. A’ német telepekből, igaz, sok 
szép helységünk van már , de paradicsomokat ők szegé
nyek mégsem igen hoztak magokkal , nekünk kellett 
azokhoz anyagot szolgáltatni, övék csak a’ szorgalom. 
Pénzre nézve bizony azt tapasztaljuk , hogy többnyire a’ 
nélkül jőnek hozzánk és csak itt pénzelik fel magokat ; 
mert mikép is hagyhatná el ember hazáját, melly őt gaz
dagsággal tetézi? Ha ollykor van is némellyiknek pár 
ezer ftja , abból adóznia kell a’kibocsátó status számára , 
úti költségre ,’s bár az indigenatusért. mimitsem veszünk , 
az ösztövér erszényből mégis kifelé ásitoznak az árva 
garaskák. Végre mi a’ szorgalmat, miveltséget ’s példát
lan erkölcsiséget illeti, erről jól meg kell jegyeznünk , 
hogy ez mind olly tulajdon , mi a’ személyhez ’s körül- 
ményihöz van kötve: T. ur véleménye tehát áll ugyan a’ 
bejövő személyekre, de utódaikra nézve már nem. És 
csak tessék Kompolt, Debrő vidékére menni, tapasztalni 
fogja: mivé lett ott a’ kikiáltott német erkölcsiség ’s mi- 
veltség. Ezen roszra változást a’ felületesen gondolkozók

hajlandók ugyan csupán a’ magyar szellemnek tulajdoní
tani , holott a’ magyar nép többnyire nem is annyira er
kölcstelen ; mindazáltal mélyebben gyökerezik annak va
lódi kútfeje, és semmiben másban, mint emberi termé
szetünkben, melly szinte alá van vetve azon örök törvé
nyeknek, mellyek szerint a’ növény átültetéskor mindig 
változást szenved. Tapasztalhatjuk egyes gyermeken is : 
a leggondosabban ápolt erkölcsiség milly hirtelen fajul 
legszilajabb pajzánsággá, sőt gyakran gyógyithatlan rom
lottsággá , ha az szigorú nevelésből egyszerre szabadon 
bocsattatik. Annyi bizonyos, hogy a jövevény nép ma
gával hozott erkölcsiségének köztíinki fentartására, kivált 
ha az magyar nemzetiséggel borittatik e l, nem igen ke- 
vesb igyekezet kívántatik , mint a’ helyét nem változtató 
magyar nép erkölcsi nemesbítésére. A’ behozott mivelt- 
ségnek nyoma soká megtetszik ugyan , de a’ körülmé
nyek mégis változtatják azt ivadékról ivadékra, és ter
mészetesen ugyanazon körülmények is különféle tulajdo
nokból különféle eredvényeket képeznek. Benczúr Ján.

(Folyt, köv.')

W a r ii o w s k y.
. I.

(Folytatás.)

A’ császár Warnowskyban legott tettek férfiára is
mert 's miután megbízatásában eljára, hoszszabb időre 
törekvők őt magához lekötni ’s maga odaadását és talen
tumát sokfélekép használá. Ezen időtájban fejezteitekbe 
a’ békefejdelemmel történt nevezetes alkudozások; Na
poleon az első hadsereggel, mellyet a’ Pyrenaeken átkül- 
de , sírokat kezde ásni Francziaország sok ezernyi fiá
nak , mellyek a’ forró vérii Spanyolországban valának 
nyilandók. A’ nehéz vállalatnál meghitt emberekre vala 
szüksége ’s Warnowsky díszére váló megbízatásokkal ’s 
genie tisztként küldeték a’ felzűduít félszigetre. Onnan 
irt nejének, felszólítván őt, jőne líű barátja kíséretében 
Párizsba , hol velők egyesülve nem sokárai viszszatérte 
után kellemes viszonyok közt jobb időt várni szándéko
zók. Nem mindeji ellenkezés nélkül engede Staniek a’ 
felszólításnak ; ő nem menekülhetett legsötétebb sejtemé- 
nyeitől ’s az öröm- és diadalittas fővárosba érkezve is az 
ottani zűrrel rémszerüleg találkozók. A’ levelekből, mi
ket Warnowsky a’ hadseregtől nejének irt, eléggé ki
világlott, hogy dolga nem épen jól folyhata olly ország
ban háborúskodva, melly idegen erőszakos avatkozást 
viszonyaiba tűrni nem akart ’s annak ellene a’ deli lako
sok vakbuzgóságával dolgozott. O más hatáskör után vá
gyott ’s megigéré övéihez nem sokara viszszaterni. Az 
alatt Lengyelországban a’ titkos politikai fondorlatok ’s 
részvevőik fölfedeztettek. Igen sokan megszökének’s jó
szágaikat , valamint Warnowskyét is , a’ status elkob- 
zá. Kimondhatlan volt a’ hölgy búja, midőn férje levelei 
rögtön kimaradónak; az aggódónak hoszszas hasztalan 
várása után megérkezék v é g r e  a’ szomorú hir , hogy 
Warnowsky egy portázás alkalmakor az első guerilla- 
csapatok ellen megsebesitteték ’s kórházban a’ ragályos 
láz számos áldozatai egyikévé lön. A’ súlyosan megszo-
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ritott barátnak vala fentartva tudatni e’ hirt a’szerencsét
len özvegy gyei; a’ veszteség miatti fajdalom ’s bu kor
ágyba dönték a’ gyöngéd nőt. Staniek a’mellett végte
lenül szenvede ’s midőn a’ még föl nem üdült sürgetve 
vágyódék honába, elhagyak Parist ’s nagy nehezsegek 
közt jutának át az akkoron keményen szorongatott Né
metországon.

A’ honi határoktul alig egy napi járásnyira aggasz
tóbb lön a’ szenvedőnő állapota, lehetlenitve a’ tovább 
utazást. Egy helység iskolatanitójának családja , kevés 
órányira Annahegy kolostorától, házába fogadá a’ beteg 
utazónőt, de leggondosb ápolás daczára is életereje na
ponként hanyatlék. Staniek, ki azalatt a’ közel kolostor
ba fogadtaték, kénytelen volt az egyetlen, neki min
dig kedves lénynek , Klárájának , halálos ágyon nyújta
ni a’ keresztyén vigasztalásokat, ő , ki maga is vigasz- 
t alatlan volt a’ veszteség miatt. A’ súlyos kötelességet 
csak forró könyek közt teljesitheté. Utolsó perczeiben 
kéré ő t, fogadná fel, mint második atya, kis Róbertét 
’s növelné , ha lehet, papi hivatalra , mellyben egyetlen 
magzatának üdvet ’s békét reméllhetni- gondola. — Ki- 
multakor reszkető kezét szivére nyomá, melly dobogni 
örökre megszűnt. A’ holttest csendesen takarittaték el 
a’ falu sírkertében ’s virágdomb fődé nem sokára a’ leg- 
nemesb és szeretetre legméltóbb hölgyek egyike sírját. 
A’ két barát elvesztése kiolthatlanul ’s fájdalomteljesen ha
tott a’ hátramaradt kedélyére , ki azt hivé immár, hogy 
szeretetét a’ neki átadatott gyermekre köteles átvinni, e’ 
miatt a’ fiút az iskolatanitó derék neje anyai ápolása alatt 
hagyá ’s mivel lengyelországi tudósítások inték őt ko
ronként , hogy oda viszszatérnie veszélyes , a’ közel ko
lostorban marada,kis Robertje növeltetését igazgatandó. 
Staniek nyájas, részvevő lényével megnyeré az egész vi
dék szeretetét. Minden súlyos ügyben tanácsot kérének 
tőle ’s magas rangú személyek úgy, mint minden pór 
csak tisztelettel szólónak az érdemes pap, annahegyi Jó
zsef atyáról. — A’ kolostorok eltörlesztése Poroszor
szágban akkoron sok papot kényszerite csendes czellája 
elhagyására ; József atya a’ vidéktől, mellyet megked
v e lt, nem akart többé elválni, a’ közel erdőben tehát 
egy kis vadásziakba vonult ’s megszokó az erdő nyájas 
magányát. Ott majd egyedül viruló ifjúvá növekvő Ro
bertje növeltetésének élt ’s folyvást tanácsadó barátja és 
jótevője marada minden szenvedőnek meszsze vidéken. 
Egy beteg sem szenvedett enyhítő vigasztalása , egy sze
gény sem marada segélye, egy arapár sem kelt öszsze 
atyai áldása nélkül. Itt leltük e’ czikk elején a’jámbor 
férfit, felindulva a’ politikai híren, melly miatt a’ vál- 
tozhatlan honszeretetén ejtett sebek újra sajgónak. Ro- 
bertjének adott oktatás órája vala , mellyben Róbert gyám- 
szüléji lyányká a is gyakorta részt vön.

II.
A’ falu , hol Róbert első ifjúságát tölté , festőibb- 

leg fekszik, mint bármelly más helye e’ nem épen ter
mékeny vidéknek. Egy oldalról dús szántóföldek terül

nek az erdőig , melly távolra vete határt a’ kilátásnak , 
más oldalról ezüsttiszta patakcsához dőle , melly sok te- 
kervény után Oderába ömlik’s ha imez megárad, part
jain túl amaz is borzasztólag pusztító hatalommal csapong. 
— Nem meszsze a’ templomiul, mellynek fa-toronycsú
csa régisége miatt töredékeny már ’s alakja minden ösz- 
hangzatot kigúnyolt minduntalan, fekvék az iskolaház , 
hol bot tartá fen a’ fenyítéket a’ falusi ifjúság közt ’s hol 
Róbert annak daczára is szeretetre méltó vadonczczá kép- 
ződek ki. Az iskolatanitónőnek, ki azon időt , midőn 
az előkelő , leereszkedő hölgy házánál betegen fekvék, 
élte legnevezetesb szakai közé számitá ’s esti nőgyüleke
zetekben kimerithetlen vala a’jó hölgy dicsérésében , kü
lönös öröme vala a’ fiúban ’s ámbár őt azon szeretettel , 
mint kis Máriáját, neveié , mégis azt hivé, hogy az elő
kelő gyermeknek sokat kell elnéznie, mi miatt szigorú 
férjével nem egyszer zördült öszsze. A’ gyermeki csin- 
talanság ’s jellemhatározottság mellett is , mi Róbertben 
korán fejleni látszék, fogékony volt minden jó és szép 
iránt; tudvágyát az atyai tanító , kit az erdőben napon
kint meglátogatott, táplálá ’s kielégité ’s gondosan ké
szítő őt a’ főbb tanulmányokra elő , de a’ történettan ’s 
hangászatot majd főtárgyává tévé az oktatásnak. Szel
lemét a’ hajdankor legnagyobb jellemeivel kelle képez
nie ’s nemes példáikat egykor követnie, a’ zene szelíd 
harmóniája pedig hevességét ’s ingerlékenységét, mit 
atyjától örökleni látszék , vala szelídítendő. Utóbb meg
ismertető őt hona történeteivel ’s bár nem mellőzhető an
nak hajdani nagyságát és dicsőségét, ha fájdalmát Len
gyelország szerencsétlensége miatt ’s elnyoinóji iránti gyű
löletét nem is titkolható, lelkesen rajzolni, mégis elég
gé szemes vala nagyon föl nem éleszteni a’ fiúban azon 
érzeményeket, mellyek veszély ösvényére csábiták ba
rátját. A’ figyelmes tanuló szenvedélyesen szivá magába 
a’ jó pap tanait ’s élénk képzerejében plastikai igazság
gá képződvén ki a’ hősek fönséges tettei, nemes vonal
maik kiolthatlanul tapadónak a’ gyermek fogékony szivé
b e .— Róbert első játszótársa János, a’ k ö z e l  tanyai 
gazdaságügyelő fogadott fija, nemes születésű zömök if
jú vala, ki az egész vidéken szőke Jancsinak hivaték. 
Ez különös utón jutottaz ügyelő házához. A’ néhány m.- 
földnyi területű szép jószágok , erdők és sok huta birto
kosa t.i. öreg, magas rangú vitéz vala a’ johannitarend 
utolsó tagjai közül, ki aggkorában vevő birtokába örö
két , a’ nagy uradalmat; ez élte nagy részét délszakon 
tölté ; a’ forradalom után, melly olly nagy döfést tőn a’ 
nemesség tekintélyén , más kivándorlottakkal elvonult a’ 
világtól, mig reá maradt a’ nagy örökség , melly őtrög- 
tön éjszakra , azelőtt soha nem ismert vidékre, helyezé 
át. Az öreg gróf csodálatos szent, aristokratai különcz 
vala, minőket sokszor lehete látni múlt század elején ; 
ő a’ régi szabásuak közül vala ’s boldog kimultaig ma
kacs-szilárdul sokat hajtott a’ nemes vér fensőbbségére. 
Alig települt le régi romladozott családvórában a’ johan- 
nita , midőn egy távol kormánytól különös ’s meglepő a- 
jándékot kapott. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t n  e r - Ká r  o l y i  uri-utcza 453.
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Török János ur népesités iránti nézeteinek 
megvitatása.
fFolytatás.)

Taglaljuk immár a’ M. Gazda 7dik számát részlete
sen. Ezen czikk annyira minden logikai rend nélkül van 
írva, hogy T. uris jónak látta a’ sok aggregátumot leg
alább számokkal férczelni öszsze , de azon számokat is 
csak a’ mint esett, úgy hintáéi a’ papiroson ’s úgy látszik, 
gyönyörködik bennök , mert őket szükség nélkül szapo
rította 2 Így ig. Ha T. ur ezen rendetlenség kimutatását kí
vánni fogja, egy külön czikkben szolgálhatok vele , ám
bár, ugyhiszem , jelen fejtegetésemből is , mellynek az 
6 nyomán és számai szerint kell menni, kiveheti azt. Iső 
pontban azt mondja , hogy valamint ő a’ németet nemze
tiség tekintetében soha nem tévé elibe a’ magyarnak , úgy 
nem látja á t , miféle syllogismussal hozhattam én ki sza
vaiból azt, hogy ő a’ németeket ide meghitta. Méltóztas- 
sanak figyelembe venni: csak e’ kis pontban is micsoda 
öszszefüggés van a’ mondott két dolog közt, mi köze an
nak , hogy melly nemzetet becsül T. ur nagyobbra , ahoz, 
hogy mikép okoskodtam én szavaiból ? T. ur majd min
den nyomon ellenmond magának, mit egy pontban állít, 
azt a’ másikban lerontja : így azon állításának, hogy a’ 
magyart elibe teszi a’ németnek a’ következő pontokban, 
mindenütt a’ németet dicsérvén fe l, ellenraond. A’ syllo- 
gismusra nézve T. urat igy világosítom fe l: T. ur szavai 
világosan fejezék ki a’ németek utáni ohajtozását, mert 
egész paradicsomokat igér általok magának, ’s ha az em
bert óhajtása teljesítésére szólítják fel, ’s ő azt nem ta
gadja meg: akkor ő azt nem tagadja meg , azaz teljesiti. 
T. ur sehol sem mondja, hogy a’kért úrbéri törvényeket 
megtagadta , a’ hazakeresőket csak Amerikába biztatta ’s 
arról felvilágosította volna , hogy nálunk nemzetiségűk
ről le kell mondaniok ; de azt sem tehetvén fel róla , hogy 
a’ megszólításra halként néma maradt volna, önként kö
vetkezik , hogy helyeslé , buzditá a’ gondolatot, s az 
úrbéri törvényeket bemutatá , de az augsb. Alig. Zeitung 
f.é. 20 sz. melléklapjában is írva van, hogy egy magyar 
illynemü iratokat nyújtott át, ’s mind ehez még azon 
körülmény is já ru l, miszerint List famosus czikke épen 
a’ stuttgarti gyűlés után jelent meg, holT .ur vele együtt 
volt. Szóval: a’ körülményekből elég világos volt, hogy 
,,latét anguis in herba.44 De T. ur utolso czikkében sem 
tagadja állításomat, sőt az egészben mellette harczol; 12 
száma alatt pedig egyenesen megvallja , hogy egykor 
nem nagy mesterség volt német gyarmatost szerezni, de 
ma már nehéz. T. ur nemde tapasztalásból beszél ? Jobb 
lett volna ezt szóba sem hoznia. Azt én jól tudom , hogy 
T. ur vándorbotot még senkinek sem adott kezébe, ’s 
hogy földje sem igen van, hova kedveltjeit szállíthatná; 
hanem azt is tudom, hogy az úrbéri törvényeket czélból 
küldötte fel ,’s akadhat ember , ki a’ megkezdett munkát 
folytatandja : a’ bajt tehát csirájában kell elfojtani ’s ne

künk az elvek iránt tisztába kell jőnünk, mert attól, hogy 
kell é külföldi nép , vagy nem, nagyon sok függ a’ tör
vényhozásban is. Lássuk tehát: milly okokkal támogatja 
cselekedetét T. ur ? A’ 2 — 5 pontokban azt mondja , mi
szerint a fóldesurakat s kincstárt arra nem kényszerít- 
hetni, hogy földjeiket a’ többet Ígérő német helyett ma
gyarnak engedjék át. Ez igaz, dearraT .ur kényszerít
heti e okét, hogy a’ többet igeró magyar helyett néme
tet fogadjanak fel? Mert mivel bizonyítja be T. ur , hogy 
magyar soha sem adhat annyit, mint német ’s csakugyan 
nem lehet eset, kivált idővel, hogy pénzes magyar is rá 
szoruljon a’ földre ? Azonkívül nekem legalább nem le
het olly alacsony képzeletem a’ magyar főnemességről ’s 
nagyobb földbirtokosinkról, miilyen a’ T. űré, hogy ők 
önvérüket megtagadva , azt figyelembe sem vennék, ha
nem pár forintnyi különbségért bárkinek is átengednék 
azon földet, mellyet magyar faj szerzett, ezredévig meg
tartott ’s oily sűrűn vérével öntözött. A’ magyar , de az 
igazán magyar főnemesség vérének sokkal nagyobbszerü 
múltja van , sokkal nagyobbak nemzetünk fenmaradása 
’s ápoltatása körüli érdemei, és sokkal edzettebb irán- 
tai hűsége , semhogy olly elfajulást felőle még csak kép
zelni is lehetne , miszerint az most már néhány garast 
sem tudna feláldozni azon népért, mellyért és mellyel 
küzdött csaták olly hoszszu során szivének legjobb vé
rét ontá. Igenis a’ magyar főnemesség olly előszerettel 
viselteték mindig népéhez, hogy azt az ember , ha né
ha tán valami ellenkező történt is , önként menteni haj
landó , én legalább a’ múlt századokban történt telepíté
sek miatt vádolni nem tudom ő t, mert akkor máskép ál
lott a’ dolog , akkor a’ nemzetiség nemtője nem gyujta 
még szövétneketa’ népküzdelmek elé ’s a’ néptelen ország
nak vajmi más színe vala. De kérdem én T. urat: mél- 
tóztatott é meggondolni: vájjon miért nem adhat a’ ma
gyar paraszt eladandó telkekért annyit, mint a’ német, 
mi oka annak , hogy a’ magyar nem olly szorgalmas és 
ügyes? En úgy vélem: semmi egyéb, mintáz,  hogy a’ 
magyar paraszt eddig nem magának dolgozott, sőt ha ma
gának dolgozott is , abból a’ szerint többet adozek , a’ 
mint többet dolgozott, úgy hogy neki szinte mindegy 
Jehete , akár munkásabb vala, akár nem: mindenkép csak 
örökös munka, és ínség volt verítéke bére ; mihez még 
a’ nevelés hiánya és ezen nyomasztó körülmények több 
századra terjedése járulván, természetesen annyira kelle 
sülyednie a’ népnek, hogy minden oldalú alacsonyságá- 
nak bélyege , még azon körülmények megszűnte után is , 
több iziglen nem enyészhetik el. És most, midőn a’ ma
gyar főnemesség a’ nép ezen sanyarú sorsát ’s javulásá
tól függő saját érdekeit átlátta , és azon minden erejéből 
segíteni iparkodik, most midőn a’magyar szegény népre 
annyi évi szenvedés után immár valaha vidámabb ég de
rül , épen most áll elő egy hívatlan, és le igyekszik ká
rogni a’ lábadót, tőle még az önbizalmat is megtagadván , 
’s csupán azért, mivel a’ végetlen munkában megtörőd
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tek inai ’s természetesen nem gyarapulhatott olly erőtel
jessé , mint a’ német nép, melly már régen magának dol
gozik, a’jóllétet élvezi, ’s csak az baja, hogy a’miatt 
már túlnőtte hazája szűk határit. Irgalom az elkinzott- 
nak ! és türelem, míg felocsódhatik ! Tárjuk, csak néhány 
évtizedigvárjunk uraim! hadd üdüljön fel a’ százados nyo
morék , ’s aztán ha utakat készít neküuk őszegény: fi
zessünk, miként a’ németeket fizetik : bizony jó áron ve
endő meg pusztáitokat, mert ő olly édesen ragaszkodik 
azon földhöz , melly ősei hamvával vegyült, mellyen kí
vül e’ világon nincsen számára hely ! Mert ne higyük ha
zánkat áltáljában olly emberszegénynek, miilyenek né- 
melly pusztavidékei , vannak azon olly tájak is , még 
pedig sovány tájak , hol az ember egymásnak teher. És 
azért szinte kötelességében áll a’ statusnak arról gondos
kodni , hogy népünk czélszerüen oszlattassék e l , mi ter
mészetesen nem fog megtörténhetni, ha a’ még üres föld 
idegen néppel töltetik be. De ne beszéljek én mindig; 
vannak emberek, kik velem egyetértenek : lássuk, mit 
mond e’ fontos tárgyról Berzsenyi Dániel, ki a’ romlás
nak indult hajdan erős magyar bajait olly hűn hordozó 
szivén ’s olly éles szemmel tekinté, hogy szava többet 
nyom , mint bármelly idegené , ki viszonyinkban tudat
lan ’s érzelminkhez hideg. ,,Csak úgy szólunk jól, — 
úgymond ő c) — ha azt mondjuk, hogy a’ legbizonyosb 
népszaporitók a’ jóllét és jó erkölcs , melly egyszersmind 
természetes feltétele a’ jóllétnek. . . . Honunk néptelen- 
ségére nézve, nemcsak az bajunk , hogy földünk illendő 
művelésére igen kevés a’ nép, de azonkívül még ezen ke
vés nép is olly helytelenül oszla , hogy néhol a’ legmed
dőbb havasokon, munka és föld nélkül sorvad a’sok nép; 
leggazdagabb rónákon pedig munkás nélkül sorvad a’föld. 
Ott a’ szükség fogyasztja és aljasítja a’ népet ’s haszon 
nélkül Vesz a’ drága néperő; itt ellenben a’ nagy bőség 
rontja a’ népet ’s haszon nélkül vesz a’ gazdag föld. A’ 
nagy szükség nemcsak fogyasztja, de erőtleníti is a’ né
pet ; a’ nagy bőség ellenben tunyítja és korhelyíti. . . . 
Somogybán gr. Hunyadyak jószágain a’ korhely és ma
kacs magyar cseléd miatt, csak messzünnen hozott cseh 
és német cselédekkel lehetett a’ fentebb fogásu gazdasá
gi rendszert gyakorlatba tenni; azonban a’ huger , avagy 
karpatusi tó t, olly erőtlen, hogy három huger tud csak 
annyit kaszálni, mint egy somogyi magyar ; noha ezt 
is rontja már a’ bőség, mert ez ismét csak fél annyit ka
szál, mint egy rába- és répczemelléki, szorgalomhoz 
szokott ’s az által jobban élő magyar. A’ m a g y a r  t e 
h á t  l e g a l k a l m a s a b b ,  ü g y e s e b b  l e t t  v o l n a ,  
régebb óta kezdett nevelés , szoktatás után, hanem ha meg- 
haragvék a’ nagy földes u r, mindjárt csak huger csopor
tot hozata, ki ha rendezettebb , azért az, m e r t  a z t  
t ö b b  s z á z é v  ó t a  r e n d e z g e t t é k .  így lévén a’do
log nagy számú lealjasodott oláh népeinkkel is , mellyek 
műveletlen pusztáink mellett gyakran éhséggel küzköd- 
nek és vesznek; minden bizonnyal tömérdek néperőnk 
használatlan enyészik népeink czéltalan oszlata miatt. Igaz

Lásd: Berzsenyi Dániel öszszesmüvei. Másod kötet. Buda 1842, 
336 's köv.lap.

ugyan, hogy a’ dolgot némiképen orvosolja a’ havasiak 
azon szokása, melly szerint azok ezrenkint le szoktak 
járni kaszálás és aratás végett a’ magyarokhoz ; de mi
vel ezen jó szokást is szokásunk szerint csak magára 
hagyjuk, semmi czélirányos rendezettel nem gyámolít- 
juk , korántsem lehet olly hasznos , mint annak lenni kel
lene..............De kétségkívül még sokkal jobb gyógyszere
lenne a’ dolognak az , ha időrül időre azon népek közül 
mind azokat, kiknek otthon illendő élelmük nincs, ma
gyarok közé szállítanék. így aztán mind az otthon mara
dók , mind a’ hozzánk szállók könnyebben élhetnének, 
jobban szaporodnának és derekabb emberek lennének; 
melly jótéteményre méltóbbak is azon népek, mellyek 
már annyi százév alatt hazánknak szolgáltak, mintsem a’ 
külföldiek , ’s egyébiránt is azt hiszem , hogy az illy nép- 
oszlatás nemcsak a’ néperőnek czélosb használatát esz
közlené , de egyszersmind a’ szorgalom és jóllét terjesz
tése által , népünket könnyen elegendőre is szaporítaná.“ 
így Berzsenyi. Mielőtt én ez adásvevési kérdéstől meg
válnám, még azt súgom meg T. urnák , hogy a’ belőle me
rített, vagyis koholt ólokait, mind a’mellett, hogy nem 
állanak , e’ helyt hibásan tetszett felhozni; mert pem 
arról van köztünk szó , hogy miként gondolkoznak , ’s 
mit lennének teendők a’ pusztabirtokosak , hanem csupán 
arról, hogy miért ajánlja T. ur az idegeneket ’s mi ok
ból kívánja hazánkat még egypár száz uj német faluval 
terhelni ? Mert én T. urra nem akarnám fogni, hogy ne
ki olly logikája van, melly szerint abból, hogy a’föl
desurakat magyarok félfogadására nem kényszerithetni, 
az következik, miszerint T. urnák német csapatokat kell
jen az országba vezetni, vagy bennök legalább kedvet 
gerjeszteni a’ bejövetelre. Ámbár a’ 4-d. szám alatt csak
ugyan furcsa Syllogismus áll. T. ur ugyanis abból, mi
szerint a’ magyar községek magok sem eléggé népesek, 
azt következteti, hogy a’ puszták népesitése egy könnyen 
nemzetiségi érdekek öszszekoczczanását nem fogja okoz
ni. Igen ám, nem fogja okozni, ha a’ népesités magyar 
lesz, de azt is koránsem azért, hogy a’ magyar közsé
gek nem népesek; ha ellenben T. ur német népesitést é r t , 
akkor az épen azért, hogy kevés a’ magyar nép, nem
zetiségi tekintetben igen is nagy öszszekoczczanást okoz
na, mert mennél kevesb a’nép a’ mérleg egyik serpenyű- 
jén , annál veszélyesb a’ másikra még többet rakni. Azon
ban a’ fonák Syllogismus főtétele sem á ll, mert a’ ma
gyar helységek tettleg népesebbek , mint akár a’ német- 
országi faluk , akár hazánkban a’ felföldi helységek. — 
Tovább menve T. ur a’ magyar nép iránti közönyösségé
ben, a’ fenczáfolt állításokat öd. szám alatt azzal toldja 
meg, miszerint ,,a’ status eszelős öngyilkos (!) szerepét 
játszaná, ha olly határozatot hozna, hogy a’ miveletlen 
és tunya birtokkal láttassék e l , mivel ajka magyar ; a’ 
munkás, ügyes , és erkölcsös pedig bármilly áron se 
juthasson földhez , mivel ajka német“ T. ur sokat em
legeti a’ statusbölcseséget, de biz az egy sorából sem kan
dikál ki. A’ status nem valami hombár , mellybe a’ mi- 
velt, ügyes és erkölcsös emberek hányassanak; hanem 
olly nagy intézet, mellynek feladata miveletlen és tunya 
lakosait mivelni, munkásakká ’s ez által boldagokká ke
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pezni: és így épen a’ miveletlenek ’s tunyákkal van dol
ga a’ statusnak és százszorta több dolga van velők, ha 
épen azok emeltetését tűzte ki főezéljaul. A’ mi jelen ha
ladási lépésinknek pedig annyival inkább főczélja a’ szá
zados békákban elsilányult népünk emeltetése, mivel az 
vérünk, mellyet egyebütt e’ világon sehol sem találha
tunk fel. És valóban mielőtt a’romlottat elitélnők , vizs
gáljuk meg előbb : vájjon gyógyithatlan é a’ nyavalya ? 
Mert hiszen még csak barmot sem sújtunk addig agyon , 
inig bajának javulásához remény van. Tudjuk , milly be
folyással vannak az emberi lelküíetre , és az időhoszszu 
során egész nemzedékekre is az életmód, szokás , élel
mi szerek ’s mind azon elemek , mik az életet környe
zik , ’s eléggé tapasztalhatjuk: mennyi függ e’ tekintet
ben még a’ polgári viszonyoktul, úgy hogy ezek változ- 
tátul bízvást várhatjuk a’ testalkat ’s lelkűiét változását 
is , és bizhatunk az Üdvözítő szavában , hogy egy meg
tért fölött nagyobb Ieend az öröm , mint 99 el nem tévedt 
fölött. Sőt én nem tudok módot: mi által lehetne a’ tunya 
’s miveletlen népet könnyebben kiirtani, mint épen az 
által, ha közéje kifejlett, szorgalmas tömeg fészkelődik, 
melly nemcsak erkölcsi felsőbbségénél fogva elolrasztand- 
ja , hanem szorgalmával mindenből ki is zavarandja azt. 
Mert az ipar olly ritkán ragad arra, kit mindennel ellát
nak , a’ nép szaporodtával pedig mindinkább nehezülvén 
az élelemkereset, természetesen csak a’ szorgalmas él 
könnyen ’s igy szaporodik is , a’ tunya ellenben mindin
kább vesz és fogy ’s minden esetre nehezebben emelke
dik. Ha pedig ez egész külön élő nemzetre alkalmaztatik , 
ha t. i. miveletlen nemzet fészkébe miveit néptömeg fér
kezik : ez az «aránylag könnyebbet kitolja helyéből, el
nyomja , fogyasztja , ’s mi belőle megmarad , azt, mikép 
gr. Széchenyi István is fejtegeté,magához olvasztja, saját 
eredeti fejlődésétől pedigvégkép elüti. Idegen civilisatio 
lépést tart a’ nemzet sülyedésévei. így nyomta el Ejszak- 
amerikában a’ benszülött indusokat a’ miveit európai nép 
és így nyomák ’s mindinkább szükebb korlátok közé szo- 
riták nemzetünket a’ tömegenként berajzó szomszéd né
pek , és valóban igazak azon szavak, miket minap Kál- 
lay Ferencz ur Kühne könyvéből idézett, miszerint a’ va
lódi eredeti magyarság napról napra mindinkább enyészik 
’s a’ Tisza és Duna síkjain húzódik öszsze. Nem lehetne 
tehát a’ nemzet könnyebben öngyilkos, mint ha épen a’ 
fölé növő idegen elemeket, T. ur akaratja szerint, még 
jobban emelné maga fölé , önvérét pedig a’ tespedésben 
mindinkább fogyni életfagyasztó hidegséggel engedné. — 
Hogy azonban T. ur népünket mindenkép minoritásba ál
lítsa a’ német ellenében , azt sem mulasztja felhozni, 
hogy a’ magyar faj annyira meddő ; és ismét D u n á b a  
igyekszik önteni azon vizet, melly után a’ száraz föld 
szomjazik. Hogy a’ magyar helységek ritkásak ’s a’ faj 
meddő , abból, ha csak ezen fajt ki nem akarjuk ölni, 
koránsem a’ már különben is egész világon elterjedt ’s 
mindenütt rendin túl germináló , hanem épen a’ gyér ’s 
meddő faj szaporodásának előmozdítása következik ; mert 
hiszen , mikép már emlitém , a’ faj igazi szaporításának 
egyedüli módja nemzőerejének emeltetése , melly az anya
gi ’s erkölcsi jólléttel egyenes arányban áll. Tehát emel

hető ’s képezhető az szintúgy, mint az emberi természet 
bármelly tulajdonai *) , legtermészetesben emelhető mind- 
azáltal épen a’ szóban levő néprajzás v. telepítés (Volks
pflanzung) által; következőleg azon faj szaporittatik , 
mellynek rajai telepíttetnek. Itt van azon pontok egyike, 
hol a’ politika legszorosabban érintkezik a’ természeti tu
dományokkal. Kinek sok ideje ’s anyagi tehetsége bőven 
van, ’s kedvet érezkebleben a’ dologhoz, legalább any- 
nyit, mint en : az tudományos foglalkodás tárgyául nem 
választhatna magának gyönyörűbb mezőt, mint hazánk 
külön népfajainak fejlődését, terjedését vagy fogyását , 
’s egymásra kölcsönös hatását történeti, politikai ’s ter
mészettudományi tekintetben vizsgálni és fejtegetni.

Benczúr János.
CVége következik.)

W  a r n o w  s k  y.
II

(Folytatás.)

Ez egy piro-s arczu, szőke fiú vaía , ki korán ’s rög
tön lett árva ’s a’ feltalált irományok szerint K. grófi ház? 
eltagadhatlan távol rokonául volt kiadva. Az aggastyán 
nem kevéssé vala meglepetve e’ tudósítás által, mit a’ 
corpus delicti-nek egy követ általi kézhez szolgáltatása 
nyomban követe. A’ bizonyító oklevelek ellen mi kifogás 
sem lehete ’s ámbár a’ gyermeket vonakodás nélkül elfo- 
gadá , családtagul mégsem akará őt ismerni, mielőtt pró
bát állandna k i , melly bölcsen kigondolt terve szerint 
főnemesi születését bebizonyítandó vala ; ez okbul őt gond
viselés végett egyik gazdatisztéhez adá , hol falusi gyer
mekekként kelle növeltetnie. ,Ha csakugyan méltó régi 
grófi nemzetségemre , vélte a’ g r., nemes vére minden 
körülményben ki fog tűnni í Sorsa fölött csak aztán az 
eredvények szerint akart határozni ’s kedvező esetben őt 
tán fiává is fogadni.

Ha kis vadonezunknak, lióbertnek, sokat átnéz
tek is a’ házi nevelésben, Jánost az ügyelőnő egészen 
elkényezteté. Ez az iskolatanitónő ellenfele vaía’s ámbár 
mindketten barátságos szomszédviszonyban élének,még
is a’ két élő vitaalma miatt sokszor gonosz öszszeütke- 
zésekbe jutának. János testileg igen hamar fejlek, de 
szellemi tehetségekben Róbert mögött meszsze marada. 
A’ két pajzán fiú sokszor zajolá fel az egesz falusi ifjú
ságot bősz csínyaival; a’ cseresznyefák ’s madarfeszkek 
tudtak róluk beszélni. Midőn a’ közel folyamban horgász
tak, Róbertrendszerint Cornelius Nepost vagy más köny
vet vitt magával’s annak olvasásával mulatott, mig Já
nos merően ’s hanyagul a’ horogra nézett ’s társa szép 
elbeszéléseire csak kevéssé ügyele. Mind a’ mellett is a’ 
mindig figyelmes és virgoncz Róbert több halat fogott, 
mint amaz ’s ezzel benne irigységet ébreszte. Ha koron
ként hajba kaptak, a’ testileg erősb János többnyire ku- 
darezot valía Róbert ügyessége ’s nagyobb bátorsága miatt.

«0 Lásd bővebben: Uiber die Abhängigkeit der physischen-Popu- 
lationskräfte von den einfachsten Grundstoffen der N a tu r mit 
specieller Anwendung auf die Bevölkerungs-Statistik yon Belgien, 
von dr. Ferdinand Gobbi.
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Egy esemény azonban elhatárzólag hatott a’két fiú közti 
viszonyra. A’ szabaditó háború harcziaskora annyira át
ható minden német nép szellemét, hogy a’ harczvágy sok
szor a’ gyermekvilágra is kiterjede s midőn ezek otthon 
a’ háború nagy eseményiről hirlapokbul olvasni vagy be
szélni hallónak, mintegy belösztöntül csaknem minden
hol ingereltetének, kicsinyben mutatni az ütközeti jelene
teket. Nagyobb városokban a’ különféle gymnasiumok 
növendékei egymás közt, a: külvárosok utczagyerkőczei 
vargainasokkal ’s a’ belváros nemzedékével harczoltak ’s 
a’ falusi kamaszok egymássali ádáz tusára készültek, 
melly alkalommal fejeiket nem egyszer zúzák be. A’kor
mányok akkor e’ csinyokat elnézék, mert azokat épen kor
szerűeknek tárták. Arnsfeld, azon falu, hol fiatal hő
sünk éle , ’s a’ szomszéd huták közt is hoszszabb idő óta 
forrott már az ellenségeskedés; végre a’ hutások fijai ’s 
Arnsfeld pórijai közt nyíltan lön megüzenve a’ had; ama
zok főnökül a’ szőke Jancsit választók, imezek a’ most 
11 éves Róbertünk parancsi alá önként állának, Több 
csatépaté fontos eredvény nélkül marada , most azonban 
kölcsönös alkudozások után egy vasárnapra főütközet ha- 
tároztaték. János , büszkélkedve katonai méltóságában , 
pávaként gebeszkedék. A’grófi nagybátya, ki a’ fiú elő- 
haladásáról koronként tudósittatá magát, nagy örömmel 
hallá bajnoki vállalatát ’s megengedő neki, hogy magá
nak e’ czélra a’ közel városkában táblapapiros-fegyver- 
zetet s tiszta aranyospapirosbul sisakot készittessen. — 
A’ vészteli vasárnap eljőve; Róbert boldog vala harcz- 
vágya- ’s örömében , hogy a’ régiek könyveiből merített 
hadtudományát alkalmazhatja. Miltiades és Sándor , Sci- 
pio és Hannibal egész nagyságukkal éltek lelkében. A’ 
két sereg egymással szemközt álla meg. Róbert az isko- 
latanitó szamarán , tulnyomósága büszke tudatában végig 
lovagolva a’ homlok előtt, nem roszultünék k i , de a’ tá- 
volbul irigyen néze ragyogó fegyverzetben fénylő ellené
re , k it, ámbár övénél nagyobb erővel állt szemközt, mar
kos társai vitézségével legyőzni remélle. Serege erdőszé
len táboroza s őrtüzet gyujta ; az ellensereg túl a’ nagy 
réten szintazt tévé. Végre különféle hadi szokás majmo- 
lása után a’ két sereg csatarendbe álla. Róbert csatászai 
közül mintegy harminczat hoszszu babkarókkal fegyver
se fö l, belőlük szabályszerinti macedói sereget alakítan
dó; az ifjonczokat egymás mögé sűrű hadlábakba állitá 
‘s velők a' babkarókat parancsa szerint egymás vállaira , 
hogy áthathatlan tömeget képezzenek, tétető; másik 
erejét néhány esapatra osztá ’s azokat czélja szerint a’ 
sereg mögé elhelyező. Ekkor néhány tehenészbojtár kür
tökön mindkétrészről támadót rivalt; az ellenséges, rend
be nem szedett tábor mohón siete a’ csatatérre, mi alatt 
Róbert seregével csak lassan halada, de midőn egymás
hoz közeledőnek, ő is gyorsabban lépni parancsold ’s erő
sen öszszeütközvén a közepet szerencsésen áttörő; ek
kor kifejtvén csapatait, az ellenség oldalait bekerítő ; a’ 
harcz heves és általányos lön; a’ fekete hutásifjonczok 
bátrán allanak ellen s nemelly vérző orr viszsza is vo
nult a’ harcztérről; itt ott atya ’s anya utáni óbégatást le-

hete hallani, de a’ hadtudomány csakugyan diadalmasko- 
dék, az ellenség megfutamtaték , a’ szamáron lovagló ve
zér mindenütt jelen vala ’s intéző az üldözést; de ennek 
hevében megfeledkezének a' rétentuli lápról. Ezen vígan 
száguldozva, sokan az ellenség’s barátok közül bele sza- 
kadának ; a’ szőke Jancsi is aranypapiros öltözetestül csí
pőkön föíülig nyomoruan elsöppede. A’ nagylelkű győz
tes láncsáját nyújtván nek i k i huzá ,  de egyszersmind 
számos ellenséggel fogolylyá tévé őt. Ekkor Róbert dia
dala gyümölcseit is élvezni akarván , római vezérként dia
dali pompával téré haza. Kétkerekű trágyatargonczára , 
mellyet a’ falusi ifjúság hurrah ’s örömrivalgás közt hú
zott a’ helységbe, álla ’s mögötte a’ foglyok hátrakötött 
kezekkel ’s a’ győztes seregtől körülvétetve jövőnek. Já
nos sirt dühében ’s megsemmitő szemekkel néze a’ győ
zőitekre, de rögtön arczába szökkent vére, ádázonsza- 
kitá szét köteleit ’s felugrék a’ targonczára, honnan a’ 
büszke győztest váratlanul lerántva, vele kétségbeesetten 
küzde. Egy öreg ur szigorú parancsa , ki az alatt köze
lebb jőve, szétválasztá őket. Ez a’ johannita vala, ki 
tudni kívánván a’ harcz kimenetelét, bagolyfészkéből ki- 
sompolyga ’s védenczét nyomoru állapotban leié ugyan , 
de az iménti bátor tett megnyervén egész megelégülését, 
kételyei annak lovagi véréről eloszlának ’s a’ szőke Jan
csi a’ fővárosba, egy nemesi n e v e l ő i n t é z e t b e ,  
küldeték. —

Az idő eljőve , midőn a’ gyep kis bajnoka a’ gymna
sium felsőbb osztályaiba elkészültén a’ közel városba ment. 
Az arnsfeldi ifjúság elvesztő vezérét ’s a’ gyámszülék is 
nehezen váltak meg az élénk növendéktől; József atya 
fájdalmasan nélkülöző kedvencze naponkinti látogatásait; 
hozzá ragaszkodása a’ vidám gyermeknek, kinek vonal
mai fájdalommal emlékeztetők őt mindkét kimúlt kedves 
barátjára, jótétül szolgált neki a’ magányban. Viszsza- 
emlékezvén saját ifjúságára’s annak tusáira, föltevé ma
gában Róbertét csak ifjú éveiben értesíteni haldokló any
ja óhajtásáról; ő azt hívé , hogy a’ gyermek fejlődését 
nem kell gátolni kora figyelmeztetéssel későbbi rendelte
tésére ’s e’ miatt a’ gyámszüléknek is hallgatniok kelle ; 
atyja szomorú esetével is csak később , midőn ifjúvá é r t , 
ismertető őt meg. Nevelőjét Róbert évenként néhányszor, 
iskolai szünnapok alatt, meglátogatá ; most már őt az e- 
gész helység csak diáknak nevezé; a’ nap legnagyobb 
részét tanítójánál töltő ’s midőn este viszszatére, gyám
anyja ’s Mária, migaz iskolatanitó rendszerint csapszék
ben politizált, elbeszéléseiben mindenre figyelőnek , mit 
a’ nagy városban megélt és megtanult; azután közlésvá
gyának szabad tért nyita , vagy nekik szép költeménye
k e t, mellyek rá leginkább hátának, olvasa. A rokkake
rék vidám pörgése közben a’ kemenczeszélről homályos 
lámpa világita a’ falusi csöndes jelenetre ’s midőn a vitéz
lő anya gyönyör m i a t t  nem egyszer elalván fejét bó
lintva mellére konyitá, a’ figyelmes lyány kezeiből ki
siklott a’ fonál, lábacskája csak gépszerüleg mozga ’s a’ 
szavakat csodálva és feszülten olvasá tudós gyámtestvére 
szájából. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n e r-K á r o ly  i uri-utcza 453.



Török János ur népesités iránti nézeteinek 
megvitatása.
Cv é g e.)

Haladjunk tovább T .ur számain , és csak mennél rö
videbben, mert mint észre veszem,máris hoszszabbra nyúlt 
czikkem , mint eleinte gondolám. A’ 6. és 8dik szám alatt 
T .ur múltakra térve viszsza, kérdi: vájjon a’ kipusztult 
országot nem vala é jó idegen népekkel megtölteni ? Ez 
egészen más dolog; múltról én soha sem szóltam , mert el
múlt esőnek nem kell köpönyeg. En csupán a’ jelent ’s a’ 
belőle fejlendő jövendőt tartom szem előtt; a’ múltat pe
dig csupán annyiban tekintem, mennyiben tanulságun
kul szolgál jelenre ; ezen tanulság pedig szerintem nem 
egyéb , mint az, hogy már több mint elég idegen elem te- 
lepittetett a’ gyér magyarság közé. De T. urnák az még 
mind nem elég, ő még egypár száz uj német falut szeret
ne , ha lehetne, behozni, mert a’ miatt, úgymond , nem
zetiségünk veszélyben épen nem forogna. Igaz , nem fo
rogna ; de vájjon ezért meg kell é azt már tenni? ’s váj
jon T. ur , a’ tett minden mellesleg haszna mellett is , en
gedné é magán mind azt elkövetni , mi életét épen nem 
veszélyeztetné ? Midőn minden jó hazafi fajtánk biztosí
tásán ’s emeltetésén aggódik és fáradoz , akkor minden 
lépésünket ’s intézkedésünket, de főleg a’ még eszközöl
hető telepítést, mi a’ népfaj igazi nagyobbitásának egye
düli módja , oda kell irányoznunk , hogy általok fajtánk 
nemcsak legkisebb csonkulást ne szenvedjen, hanem fej
lődése , szilárdulása ’s terjedése minden áron előmozdit- 
tassék. Már pedig hogy az egypár száz uj falura közép
számmal eső fél millió német, kik néhány évtized alatt 
könnyen kétannyira szaporodnának , fajtánkat nemcsak 
nem gyarapítaná, sőt tetemesen korlátozná, az mindenki 
előtt eléggé világos.

Mindazáltal T. ur e’ tekintetben is máskép gondol
kozik: mert 7 és iOdik száma alatt kiemeli, hogy 30 — 
40 év óta is számos német telep magyarosodván meg , a’ 
németség örömest simul a’ magyarsághoz , gyermekeit a’ 
honi nyelvre örömest taníttatja , sőt kérkedik is azzal, 
’s hol ez nem úgy van, nem a’ németség hibája, hanem 
azoké , kik ebbeli legszentebb kötelességeiket nem tel
jesítik, ’s hozzáteszi, hogy én legjobban tudom, kik
ről van szó. Bizony jó T. ur! én épennem tudom, ki
ről van ott szó , sőt soraiból azt sem vehetem k i , hogy 
micsoda kötelességeket tetszik érteni? Azonban T. ur 
széthányt, zavaros fogalmai közt azon hiedelme mégis 
legvilágosabban tiinik fel, miszerint ő azt hiszi, hogy ha 
az idegen népfaj magyarul megtanul, ’s ahoz még tán ne
vét is megmagyarosítja, az már tősgyökeres magyar, 
közte ’s az eredeti magyar közt már semmi különbség. Es 
igy gondolkoznak hihetőleg mindnyájan , kik idegen nép- 
sarjakat ohajtnak a’ magyar törzsökbe oltani, mert mind 
arra hivatkozik, ime ott is itt is egy német telep megmagya- 
rosodék, és egykét példából különös sagacitással mindjárt

azt következtetik , miszerint a’ még beszállandó tömegek 
is minden bizony nyal lelkestől testestül magyar fajjá fog
van válni, a népszaporitásnak legczélszerííbb , sőt egye
düli módja az örökbefogadás , és feledik a’ természetes 
sarjazas s a csak polgarilag érvényes, és csupán a’csa
lád kihaltakor hasznaitatni szokott adoptio közti kiilönb- 
seget. Inkább hiszem, hogy feledik, mint azt tenném fel 
valakiről, hogy a’ nemzetet elannyira elvénültnek hiszi 
mar, miszerint az magabol mar teljesseggel nem szaporod
hatnék. És csudálatos dolog , hogy épen olly emberek nem 
tudnak nemzet és nemzet közt különbséget tenni, kik az 
állatok , lovak teli- vagy félvériiségét nagyon is jól isme
rik , holott a’ természet emberre nézve e’ tekintetben épen 
semmi kivételt nem tett. És a’ természet mindig olly hű 
marad magához, hogy öröktörvényei szerintminden faj , 
vitessék bármilly változásokon keresztül ’s öltsön magára 
bármilly külszint, kiirthatlanul örökre lényegében hord
ja eredetének bélyegét ’s jellemét, ’s még hamás fajhoz 
olvad is , annak bélyegébe vegyíti magáét ’s mennyisége 
’s minősége szerint módosítja annak jellemét. Bővebben 
ezt fejtegethetnem itt a’hely szűke nem engedi. Nekem 
legalább , midőn a’ beoltott idegenek magyar beszéde fö
lött némelly keblekben elhízott örömet látok keletkezni, 
mindannyiszor eszembe jut a’ petrificálás természete , mi
szerint a’ fatuskó legfinomabb szálainak helyét ’s alak
ját olly tökéletesen töltik be a’ kőrészek , hogy az a’ fe- 
lüleges szemet mindig elámitja. Legyen a’ dolog bármikép 
annyi bizonyos , hogy egykét népfajnak egymáshozi mér
sékelt vegyülése által , az imént mondott igazságoknál 
fogva, az olvasztó faj jelleme nem silányul, hanem , fő
leg ha az olvadó kisebb rész miveit bélyegii, szemláto
mást nemesül. Es ez okbul hazánk idegen fajú lakosit a’ 
magyar nemzetre épen nem tarthatni káros befolyásunk
nak , ’s ha van is némi tekintetben mitől tartanunk , az 
egyéb nem lehet, mint hogy azok száma a’ magyar nép 
számát fölülmúlja ; következőleg kik e’ szám aránytalan
ságát külföldi gyarmatok által még inkább nagyobbítani 
iparkodnak , azok azon vegyülés eredvényét, minek nem
zetünk önhazájában kitéve van , akaraljokon kiviil is ránk 
nézve roszra fordítani igyekszenek. Igénytelen nézetem 
szerint tehát nem kellene már semmi idegen elemet, ki- 
vevén,kiket bármi tekintetben mesterekül használhatunk, 
az országba bocsátanunk , a’ már benlevőkre nézve pedig 
fajtánk olvasztó erejét czélszerüen mozdítsuk elő. Ezen 
olvasztó erőre nézve jónak látom megjegyezni, miszerint 
a’ többség azt rendszerint csupán a’ megmagyarosult te- 
lepekmértéke szerint szokta megbecsülni, a’ nélkül, hogy 
az elnémetesült, tótosult ’s oláhosult magyar népet szám
ba venné. Mert az idegen telepek természetesen csak ma
gyarok közepeit magyarosodhatnak azon törvények sze
rin t, miknél fogva magyar nép tótok szomszédságában to- 
tosodik’stb. így például ha 30 év alatt 50 ezer ember ma
gyarosul meg , és 40- ezer magyar inegtótosul s nemete- 
sül, a’ magyarság olvasztó ereje 30 év alatt csak 10 ezer
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főnyire rug. És most kérdés : ezen 10 ezer főnyi olvasz
tó erőt inkább használjuk é a’ ránk épen semmi olvasztó 
befolyással nem levő külföldiek , vagy pedig azon polgár
társaink némelly részének olvasztására, kik nagytöme
gűknél fogva magyar szomszédjaikat olvasztgatják ? Felső 
vidékeinket sok ’s mind ollyan nép lakja, mellynek a’ 
magyar alkotvány már vérévé lön , melly közt azonkivül 
magyar vér sűrűn el van hintve , közte a’ legrégibb ne
messég, mellyet sem tatár, sem török nem pusztított el 
annyira, mint a’ síkföldön lakottat, mellynek tehát csak 
nyelve nem magyar ; ennél fogva felföldi népünket ma
gyar telepek közé , természetesen kényszerítés nélkül , 
igenis czélszerüen vegyithetnők ; tiszta német vagy tót 
gyarmatoktul azonban minden esetre őrizkedjünk , mert a’ 
tót nagyon szapora ’s nemzetiségét legnehezebben vesztő 
népfaj. A’ német simul ugyan hozzánk és sokkal böl- 
csebb belátásu , semhogy magát a’ körülményekhez al
kalmazni nem tudná ; azonban épen miveltsége ’s nép
törzsökének roppantsága és szomszédságunkban fekvése 
miatt mégis nagyobb olvasztó erővel bir , semhogy annak 
szükség-nélküli nagyobbitása ártalmunkra nem lenne. Bár
mikép tudja is magát mindazáltal a’ németség körülmé
nyihez alkalmazni, azért épen ne bízzuk el magunkat 
iránta. En legalább nem hihetem azt olly sártermészetü- 
nek , miszerint az , hova csapják , mindenüvé odaíapul- 
jon ; s ő t  ha  vo l na  i l l y  p r o t e u s i  nép f a j ,  abból 
én magunkhoz olvasztani mitseni óhajtanék, mert a’ 
körülmények változtával a z o n n a l  megfordítaná alak
ját. Embernek ismerem én a’ németet is , ki szinte ragasz
kodik nemzetiségéhez néha forróbban , néha léhábban ; 
és nálunk is vannak példák, miszerint bizony németek 
közt is akadnak tulhevesek. Egy példát, nem ugyan , 
mintha benne német polgártársink általányos szellemét 
akarnám tekintetni , hanem csak tanulságul jónak látom 
felhozni *). — Bármikép forgatjuk a’dolgot, mindig azon

* )  A’ lipcsei Alig. Ztng f. é. 35d. számában Nagy-Kanizsáról egy 
czikk közöltetik, mellyböl csak ezen pontokat emelem ki: „SBet 
bem jeligén 3 uíammentreten bér Stanbe unferé SanbíS [eben bie 
iSTeutídjen bér jungen ©encrarion, bie nidjt gefennen ft'nb, it)re 
©pradje unb Nationalität bér magtjarifdjen $umOpfer gu bringen , 
mit S^etrűbnifj ben Í Wa n g c l  béé politifdjen Sefccné unter tíjrert 
Sanbéélcuten. . . . £ a ő  junge ©cfcfjlcájt beríjier anfafíigcn unb 
Ijeimtdjen íTeutfdjen ftcíjt mit SSebauern baé rafd)e ©ntnationali; 
fircn bér -Deutfdjen, »or^üglic^ ba eé in bér Natúr eineé földjén 
SBcájfelő bér Nationalität lieg t, bap bie originale Nationalität erft 
»erEümmcrn unb oermefen mup, fo bap eine lange 3 eit n u r  e t= 
m á é  Ä r ü p p e l f j a f t e ö  jum Sßorfdjein Eommt. S ie  Seutfc^en 
bilben in Ungarn ben SNittclftanb $ in ifjren főnben liegt bie in 
je^iget 3 fit fo bebiutfame Ntadjt ber Snbuftrie, unb iíjrer ©e; 
malt bie faft ganj bcutfdjc Niunijipalocrfaffung ber Stabte 5 máé 
íönnte nidjt aué biefen ©lementen merben, menn ein gefunber po; 
litifcfjer ©inn fie belebte, menn bie beutfdje 3>űrgerfájaft ifjrer 
INadjt unb iíjrcé nadj ben ©efefsen möglichen ©influffeéftá) bemuft 
mürbe, um auf bie SBaíjlcn ifjrer 3íbgeorbneten jum Neitbétag ein;
gum irfen..............; nur in ber Sugenb regt fich nodj eine ©efjn;
fud t̂ nadj politifdjen ©influpe, unőbcutfdjeé SBcfen nidjt unterge; 
Ijcn ju taffen , unb ben SDt.ttelftanbe unb mit iíjm alfo audj bem 
fbürgertfjum unb bem $anbel eine Vertretung ju »erfdjaffen. S ie  
Stimmung unter bem jungen Seutfdjen Ungarné íjabe idj audj in 
^eft unb fprefjfrurg gefunben, nur märe gu münfdjen, bapbieNe; 
gicrung, bie álé eine beutfdje, bodj grabe in bem beutfdjen (Sie; 
mente Ungarné einen 2)amm gegen bie Uibergriffe ber SDiagijaren 
finben Eönnte, bie ermadjenben Veftrebungen ber Seutfdjen nnter* 
ftüpen möge." Legyen szabad kételkednem, hogy Fels, uralko
dó házunk kizárólag német ’snem magyar származású is , ’s hogy 
annak ellenünk valaha német gátra szüksége lehetne.

eredvényhez jutunk , miszerint nekünk különben is ösz- 
szezagyvált magyaroknak nem czélszerü , nem illik , nem 
szabad minden szükség nélkül minduntalan telhetlenül 
idegen nemzetü népek után áhítoznunk ’s velők hízni akar
nunk; érjük be ’s tudjunk bánni azokkal, kik már köz
tünk élnek , ezentúl pedig legyünk hivek minmagunkhoz, 
saját vérünkhöz , gyarapitsuk főleg gyarmatosítás által 
ez t, mert minden telep úgy szaporítja a’ népet, mikint 
méhraj a’ köpüket. Azonban a’ németbarátok azon állí
tással szokták a’ magyar faj iránti közönyösségüket pa- 
lástolgatni , miszerint magyar települőknek híjával va
gyunk , ’s ők csak azon esetre szállítandják be a’ kül
földi rajokat, ha magyar már nem kapható. És mi csudá
latos tünemény! ők mégis egyenesen csak külföldiek után 
indulnak , népünkről pedig többnyire csak lakhelyűk ’s 
azon vidékekről hoznak ítéletet, mellyeken külföldi 
utazásukban mennek keresztül ; tettöket én legalább más
kép nem magyarázhatom. Igaz ugyan: könnyebb a’ Du
nán német rajokat vezetni le , mint az elszórt magyar 
szegény népet öszszeszedni ; hanem hogy magyar telepü
lendő nép hiával vagyunk , az nem áll. Mindenek előtt 
nézzük meg: hova ’s mennyi nép kívántatik, ’s aztán te
kintsünk szét a’ többnyire nagy magyar helységinkben 
nagyon megszaporult zsellérség ’s házatlan szegénység 
közt, járjuk be a’ legszaporább magyar népü palócz- és 
székelyföldet, sőt mindenek előtt igyekezzünk közénkbe 
viszszanyerni moldvai rokoninkat ’s bizonnyal megszer- 
zendjük közülök most és később is a’ szükséges népet ; 
’s aztán mind a’ mellett, hogy ennek öszszeszerzése alig 
kerülne annyi fáradságba , mint a’ külföldről szinte báj
já1 beszállítottak magyarosítása , az örökké nemzeti 
jellemünket viselendő vérünk lenne , mellyet magáénak 
kívülünk semmi nemzetnem követelhetendne. A’székely- 
ség , melly eredeti typusát népeink közt legerőteljesben 
tartá meg, annyira szaporult, hogy, szülőföldéhez min
den ragaszkodása mellett is , folyvást a’ szomszéd tarto
mányokba kényszerül szivárogni, és Háromszékben any- 
nyi a’ nép, hogy néhány évtized múlva soknak ki keilend 
vándorolnia. Törvényhozásunknak ez ügyben minden e- 
setre intézkedni kellene.

Mielőtt toliamat letenném , kénytelen vagyok még 
némelly állításai’s kérdései miatt T. úrhoz fordulni, ám
bár több apróbb ’s önként világos fonákságait, mivel 
különben vége nem lenne czikkemnek , illetetlenül kell 
hagynom. Hogy részletesen taglalom T. ur nézeteit, ab
ból világos : miszerint nem egyedül T. u r , hanem áltáljá
ban a’ hasonlóan gondolkozó sokaság kedvéért teszem azt. 
Mindenekelőtt azon kérdésre , miszerint hány ezer hazánk
fia volna képes megmutatni, hogy ő az ide költözött ma
gyarok valóságos unokája, rövid feleletem az , miszerint 
épen azért, hogy fajtánk már különben is annyira ösz- 
szezagyvált, mulaszthatlan kötelességünk azt, mi annyi 
viszontagságután megmaradhatott, minden gonosztul meg- 
óni, ’s kivált a’ béke idején gyarapítni ’s minden tekin
tetben emelni. Furcsa, sőt nevetséges T. urnák azon kíván
sága, miszerint inkább irtain volna absentistáink , kik 
máris maholnap Varészét bírják az országnak, mint az ő 
mozgalmai ellen. Absentismus ellen irt az időszaki sajtó



eleget ’s különben is ártalmasnak tartja azt még T. ur 
is; hanem T. ur mozgalmai ellen tudtomra kiviilem sen
ki sem lépett fö l, sőt vannak még tán most is , kik azo
kat nemcsak tűrik, de helyeslik is; ’s vájjon mit mon
dana T. ur azon embernek , ki azért támadná meg, hogy 
miért nem ír inkább burgonyakapálásról, mint madia sa- 
tiváról vagy üszögről ? A’ sok heterogen aggregátum közt 
felhozza T. ur Ejszakamerikát is , hol a’ legtarkább nem
zetiség mellett is példátlan honszeretet virágzik. Es váj
jon Ejszakamerika példájaként mi is oliy tarka népkeve
rékké akarunk é lenni, és a’ magyar fajt el akarjuk é 
nyomatni, miként ott a’ benszülött indusok nyomattak el? 
Nagy a’ két status közti különbség, mit a’ ki nem ért ,  
inkább hagyja illetetlenül a’ nem egy ember kényétől füg
gő dolgot. Epen azért ne engedjünk már több idegent be
szivárogni , nehogy mi is az amerikai indusok sorsára 
jussunk. Sokkal üdvösebb , sőt egyedül czélszerü nekünk 
Mexico példáját követni , hol az 1842. mart. l i kén hir
detett törvény szerint Kaliforniában , a’ kormánytól nyert 
különös szabaditék nélkül, semmi külföldinek nem sza
bad letelepedni, sem birtokot szerezni. — Állítja továbbá 
T. ur , hogy a’ hazaíiságnak nem a’ nyelv , hanem köz
szellem nyújt erősb támaszt, ’s még azon szám alatt ar
ról biztosít bennünket, miszerint, ha a’ nevelés ’s min
den egyéb nemzetiség érdekében meg lesz alapitva, ,,a’ 
németség , sőt még a’ szlávság is , minden uj települők
kel együtt egy nemzedék alatt bizonyosan megmagyaro^ 
sodik.44 Ez utolsóra azt felelem , miszerint nem egy nem
zedéki , de örök időre ollyan öszszeolvasztást, miként 
Herder mondja, Isten sem engedett meg magának; az 
elsőre pedig az a’ megjegyzésem , hogy mi nem csapán 
hazafiak , hanem nemzet is óhajtunk lenni, mihez nem
csak közszellem és nyelv, hanem még fajta és vér is kell , 
a’ közszellem pedig nemcsak hazaíiságnak, de épen sem
minek sem szolgálhat biztos alapul, mert az koronkint 
szellőként változik , miként neve is mutatja. — Előszám
lálja még T. ur , hogy sok hazai uradalom ’s intézetnek 
idegen igazgatója van, hogy Pesten magyar napszámost 
alig kaphatni ’stb.; hiszen épen ezért föl kell már valaha 
eszmélnünk ’s magunknak is mozdulnunk , nehogy min
denből kiszorittassunk. Végül tetszik T. urnák engem igen 
is vastagon gyanúsítani, ’s ezzel is ismét csak magát csíp
ni meg. Azt fogja rám ugyanis, hogy én a’ németeket ül
dözöm ’s a’ nemzet közt egyenetlenség átkát hintem ; és 
ezért hoszszu litániát tart az egész nemzet fölött, melly- 
nek végszavai ezek: ,,E’ botor faj , mellyet a’ sors ezer- 
viszontagság között öngyilkolási törekvései (!?) daczára 
az enyészettől bámulandó szerencsével számtalanszor meg
mentett, végre az önteremtette átok áldozatja lön!4“ S 
miért mind ez ? Csupán azért, hogy T. urat a’ németek 
bevezetésében akadályoztatni kívánom. En a’ benlevő né
metek ellen soha egy szót sem írtam, sőt inkább mellet
tük, es azt hiszem , miszerint inkább T. ur ingerli őket 
azálta l, ha rájok akarja fogni, hogy ők azért haragsza
nak , ha külföldön maradt rokonaik nagy része még hoz- 
zájok nem csatoltatik. Pesten legalább a’ zsidók beszi
várgásának alig van olly ellensége , mint magok a’ zsi
dók. T. urat azonban én bízvást mondhatnám ingerültség

re zaklatonak, midőn nem átalja kiírni, hogy a’ ,,tót- 
ság éjszakra huzó nyelve súlyával a’ nemzeti egység bás
tyáján még folyvást rézst törni {igyekszik.44 Mikép fog
na T. ur e honarulasi vádat bebizonyithatni? — Hogy e’ 
czikkben T. ur kifejezésit sehol sem ferdítém el, kezes
kedik érte a M. Gazda 7d. száma: tesséköszszehasonli- 
tani. Most feledjük a’múltakat, ha feledhetjük ; jövő
re pedig őszinte óhajtásom F.urra nézve: hogy hordja 
a haza es nemzet javat mindig hű kebelén ; jártában ’s 
utaztaban szemelje ki mindazt, miből hasznot reméllhet 
számára ; de ollyan dolgokat, mellyekhez az egész nem
zetnek van szolasa , kivált midőn egy közintézet képé— 
ben jár , rövid utón önfejetül foganatosítani ne merjen , 
és soha se feledje azon, bármilly rangú férfitól mindig 
szem előtt tartandó közmondást: ne sutor ultra crepidam. 
T. urnák közre inunkálási gyönyörű téré sokkal kelle- 
mesb a’ politika viharos mezejénél; ’s milly boldog az 
ember, ha kijelölt körben szolgálhat a’ hazának ’s férfiú
kig állhatja helyét. Benczúr János.

W a r n o w s k y
II

(Folytatás.)

Mária , ki Róbertnál néhány évvel ifjabb vala , csak 
hamar a’ vidék legszebb hölgyévé nőtt fel; kis gömbö
lyű fejecskéje csinosan állt karcsú testén; a’ falusi, a- 
ranyhimzetű fejkötőcske , melly fejének csak hátulját fő
dé ’s mellyről széles szalagok lobogónak nyakán alá , a’ 
fekete szűk váll ’s a’ rövid kabátka keskeny , fehér kö- 
ténykéveligen igenillének a’ pörge hölgyecskének. A vi
dék némelly fürge ifja szívesen néze a’ virító lyányra; 
de mivel a’ falusi ifjúság csaknem minden mulatságától 
magát szemérmesen viszszahiízá, sokan kevélynek tár
ták őt. O tudta, hogy Róbert papi hivatalra van szánva 
’s mivel anyja csaknem bizonyosnak vélé, hogy az öreg 
pap nyugalomba vonultával vagy halála után kétségenkül 
diákja lépend a’ karékre ’s elnyerendi a’ jövedelmes egy
házat , Mária eleve is érzé már a’ tiszteletet Róbert iránt, 
mellyel egykor neki, mint papjának, adózandik. Legtöbb 
üres óráját kis nőmunkákra használá, mellyeket városi 
születésű anyjától tanula ’s miket a’ papsegédnek névnap
ra vagy más ünnepekkor külde. O szerencsés volt, ha 
imez azután irá , mennyire örül a’ kis ajándékoknak vagy 
mi szívesen hordja azokat. — A’ falu minden ifja közt a’ 
molnár Ferencze egyike volt a’ legderekabbak- s ügye
sebbeknek; ő egykor Róbert leghűbb társai közé tarto
zék. Máriát belgerjedelmek nélkül soha nem látható, mi
dőn az majd majd naponkint az erdőbe a’ malom mellett 
ment el ; illyenkor édes gondolatokba merülve mindad
dig utána néze , mig a’ fák közt ruhája egy csillámát sem 
látható többé; de egy aratás alkalmakor, midőn a’ mező
ről haza ment a’ szép lyánynyal ’s aratás-ünnepkor vele 
tánczola, önmaga ’s Mária iránti szenvedélyes érzemé- 
nye fölött tisztába jővén, magában: ,ez vagy egy sem4 
szóla. Azonban a’ molnár Ferencze egyszersmind gazdag 
és szép legény vala ’s más jó tulajdonaiért is a’ falu leg-
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jobb lyányát igényelheté ; de Mária magaviseleté mindig 
viszszatartóztatá a’ jó ifjú vallomását, valahányszor ez 
kigondoló már a’ szavakat s a’ rettegett iskolatanitó ur 
előtt szólni épen nem bátorkodott.

III.
Legtöbb német egyetemnél a’ tanulók szobái bútor

zata eredeti egyszerűségére nézve mindenhol csaknem 
testvéri hasonlatosságu. Azt n em  állíthatni, hogy a’ 
német diák igen pazar volna fényűző igényeiben úgyne
vezett dáridójára (Kneipe) ’s valóban a’ tintamocskok , 

ellyek a’ padlót rendszerint csillagos abroszként fö
dik , az asztalokba égetett lyukak ’s a’ különféle lako
sok által falak- ’s ablaktáblákon hagyott elmés latin ’s 
görög versek után Ítélve , könnyen szerfölötti fogalmaink 
ehetnének a’ német múzaíi megfeszített tanulása- ’s tu-

dósságáról. Olvasónkat B............... egyetemi város egyik
háza harmadik emeletébe, mérsékelt nagyságú szobába 
viszszük. Egy könyvszekrény különféle egyszerűen be
kötött könyvek- ’s collegiumifüzetekkel; dobverő ’s kez- 
tyü a’ falon , egy régi szekrény ’s egy tükröcske az osz
lopon , egy tanuló tám, egy egyszerű törékeny asztal , 
lámpa, kávégép, egy pamlagdarab , mellynekkartonhé
ja történeti bizonyítványul szolgálhata egy század diva
tai különféle izletirányáról — valának a’ bútorzat fődarab
jai. E’ pamlagon virító fiatal férfi könnyed nyárias-pőrén, 
kitakart mellel, hanyagul ’s gondolatteljesen elnyujtózva 
fekszik. Holdvilágos nyáréj vala ’s az éjiesen tiszta égi 
ábrándozó bebekacsintgatott ezüst fényével a’ kinyitott 
ablakokon, mintegy meglesni akarva a’ magába mélye
déit álmodó titkos gondolatait. — Róbert legszerencsésb 
ifjú éveibe lépett ; ő hévvel fogá fel a’ diákélet költészeti 
oldalát ’s ifjuilag ábrándozó érzésmódja vidám benyoma- 
tainak egészen átadá magát. Kellemes külseje ’s kedély- 
teli becsületes magaviseleté megnyeré nem sokára társai 
szeretetét ; azonkül magaviseleté határzottságával ’s 
ügyes fegyverforgatással a’ diákéletben különös becsű , 
tisztelet-parancsoló állást is tuda magának szerezni. Né
hány iskolai félév óta a’ tanodába járt ’s egy szünnapi lá
togatásból, mellyet sokáig kellett elhalasztania , nemrég 
téré viszsza. Gondolatröpte viszszavivé őt a’ k is , szőlő- 
veszszővel bekacsolt iskolaházba ’s csendes kamrájába , 
mellyet a’ szeretet keze mindig valami uj , ártatlan ékkel 
gazdagita meg; megemlékezék a’ kedves őszrül , kinek 
jótétei- ’s atyai szeretetének köszönheté egyedül minden 

iveltségét ’s létét. Ez bizonyos idő óta megismerteté őt 
anyja obajtatával , egyszersmind szeretetre méltóan szi
vére köté, hogy lelke valódi ösztönén erőszakot ne te
gyen. Tanulja bizonyos időig tetszése szerint a’ tudomá
nyokat ’s csak azután, belhivatása szigorú vizsgálata után, 
határozzon jövendő életpályája fölött. Ekkor érzemény- 
chaos özönle mellében. Anyja végakarata iránti kegye
let élénk benyomást gyakorla kedélyére , mellytől nem 
szabadulhata , a’ tudományok különféle ágai iránti fogé
konysága törekvésének még semmi bizonyos irányt és ál
landóságot nem ada ’s ámbár nem vonakodék a’papi hi

vataltól, érzé mégis a’ kötelességeket, mellyeket e’ hi- 
vatalvalasztással eltállalna ’s nem tuda magával tisztába 
jőni; jóllehet a’ választás idejét nem vélé már sokára ha- 
laszthatónak. De leikébe ennél jobban tolultak más sötét 
érzemények, mellyek őt édes álmodozásba meriték. — 
Előtte az asztalon könyvek ’s irományok közt egy levél
ke s egyszerű erszény fekvének, mindkettő Mária kezé
től vala ; akaratlanul az ajándékhoz nyult ’s ajkaihoz nyo- 
má azt. A’ levél következő foglalatú vala: ,Kedves Ró
bert ! Ez alkalommal magam csináltam erszényt küldök 
neked és a’szép könyveket, mellyeket olvasásul kölcsön- 
zél. — Miótaelutazál, házunkat, kedves Róbert, mind
nyájan üresnek találjuk — nem lesznek é rövid idő múl
va megint szünnapjaid ? — Ismered a’ molnár Ferenczét, 
a’ jó ifjút; ez már két év óta olly különösen néze rám; 
gondold csak, Ferencz anyámnál most kezemért esdek- 
lett ’s anyám azt véli, hogy hozzá kellene mennem, mert 
mióta atyámat elvesztők, saját tűzhelyről kell gondos
kodnom ’s József atya is ugyanazt véli. E’ miatt, ked
ves Róbert, igen aggódom , te olly jó ’s oily tudós vagy, 
mondd meg csak, menjek é nőül a’ molnár Ferenczéhez ? 
írjál nekünk mi hamarább; anyám szivesen tisztel, én 
is Máriád.4 t

Róbert lelkén különös nyugtalanság vön erő t, ér- 
zemény , melly iránt nem jöhete magával tisztába; ő so
ha nem hivé , hogy Mária iránt testvérszeretetnél töb
bel viseltetik ,’s most mégis úgy látszik neki, mert elvi- 
selhetlennek rémlék előtte a’ gondolat, más nejének lát
ni Máriát. A’ diák meg akart végre zavart gondolatai- ’s 
kedélyhangulatától menekülni, egyikéhez nyúlt a’ hosz- 
szu pipáknak, mellyek a’ szobában körösleg állának, ab
lakhoz veté magát ’s erős húzásokkal kék föllegeketfútt 
a’ világos holdéjbe. Az alatt egy távol utczából négyhan- 
gu férfiének harmoniás accordjai jutának füleibe ; ked
vesen hallgatá a’ csöndes éjben elhangzó édes hangokat’s 
mivel a’ zenéhez , mit maga is siikerrel gyakorla, min
dig vonzódék , rögtönfelöltözködvén a’ táj felé siete. Egy 
nagy fogadó előtt számos hangász vala öszszegyülve; az 
alsóbb kivilágított szobákban különféle, mint látszék , 
előkelő rangú alakok mozgónak. Kinyílván egy ablak a’ 
hozzálépő néhány hölgy közül kivált egy fiatal lyány-alak 
tűnt ki magas , nemes termetével; a’ szép , finom alakú 
arcz , mellyet gazdag hajfürtök árnyazának , tisztán vala 
a’ gyertyafénytől megvilágítva ; az alatt csinos úti ko
csi , melly előtt gazdagon paszományozott inas lovagla, 
robogott elő ; belőle izmos férfialak ugrékki, az* ablak
hoz közeledék ’s néhány szót váltván a’ hölgyekkel , 
rövid meghajtással ismét a’ kocsiba siete és szaporán ü- 
getve elhajtata. A’ hangászok ezután elszelyedének , az 
ablak ismét bezáraték ’s Róbert, ki az utcza másik ol
daláról szemléié a’ jelenetet, e’ prosai, csaknem kez- 
müvesszerü hódolatmódon boszankodva tért haza. — Nem 
sokára aztán egy oktató., ki akkoron egyetemigazgató 
vala, Róbertét, kit több ügyes tanulóval körébevont, 
nem meszsze a’ fővárosiul jószágán élő gazdag báró két 
fija nevelőjéül szólitá fel. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K  á r o ly i uri-utcza 453.
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Pest, martzius 9kén. 1843.

Jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesület 
alaprajza és szabályai.

A’ szükség és műveltségi haladás megtanítván a’ 
termesztőket olly módokrul is gondoskodni, mellyek által 
fáradságuk jutalmát, még a’természeti elemek ellenis biz
tosíthassák; a’ jégverés , mint a’föld terméseinek legke
gyetlenebb pusztitója ellen , mellytől bármilly gondosság 
’s elővigyázat sem óhat meg, biztositó társaságok ala
kultak több helyen , jelesen : Páris , Dijon , Halber
stadt, Milano, Gotha ’stb. városokban.— Illynemű tár
saságok alakultán mindenhol az előkelő ’s legnevezete
sebb személyek meleg részvéttel munkálódtak, meg lé
vén győződve, hogy illy intézetek a’ nagy úgy mint a’ 
kisebb birtoknak érdekeit igen tetemes részben biztosít
ják , ’s az egész közönségre bő hasznot árasztanak.

A’jégverés ellen biztositó társaságok , általán mond
va , mindenhol a’ kölcsönösség elvére alapittattak, ’s eme 
szép czélhoz illőbb is ezen elv, mint a’ bizonyos rész
vénytőkére ’s egyesek nyerészkedésére alapított társasá
goké , mellyek ezen fölül a’ jégverés elleni biztosítások
nál sikerrel gyakorolhatóknak nem is mutatkoztak ; mert 
a’ minden biztos számításon túleső elemi kár igen magas
ra (10 percentig is) felszökkenő díjfizetést tenne szük
ségessé , máskép a’ csupán nyerészkedés végett egyesült 
társaságok czélt nem érnének , — illy díjfizetés pedig a’ 
részvevőkre nézve fölötte terhes volna, több évek során 
nagy tőkére rúgna , ’s noha a’ biztositó közönségnek jobb 
években tetemes veszteségbe kerülne, szerencsétlen évek
re mégis elegendő biztosságot nem nyújtana ; minthogy 
a’ meglehet igen nagy kiterjedésű károk tökéletes megté
rítése a’ társaság alaptőkéjét, melly az illy elvre alakult 
társaságoknál a’ biztosításnak nemcsak ezen, hanem más 
több ágaira is szolgál, végkép fölemésztethetné , sőt elég
telennek is mutathatná, ’s igy nem alaptalanul aggaszthat
ná a’ biztosítottakat, hogy több éven át folytatott szer
fölötti díjfizetés után is megtörténhetnék , mikint tökéle
tes kárpótlást nem nyernének. — Ezért nem volt eddig’s 
nem is lehetett illy társulatoknak , habár itt-ott alakul
tak is , hitelök és maradandó állásuk; mert enyésztök 
magva alapelvökben rejlett , miért is illy elvű biztosító
társaság jelenleg nem is létezik,’s az Assicurazioni Gene
rali Austro-Italiche czimű , melly most újólag illy vállal
kozásra ajánlkozik , noha ezelőtt több évvel már gyako
rolván azt, vele felhagyott, szinte nem lép fel hatarzot- 
tan , ’s bizonyos föltételek alatt ígéri csak az illy elvű 
biztosítás megkezdését, melly tehát úgy ezért, mint az 
előadottak tekintetéből is pártolást nem igen érdemel ’s 
nem is reméllhet.

Nem marad tehát más , mint a’ kölcsönösség elvének 
alkalmazása. Ennek viszont elméletileg három módja le
het: egyik az, miszerint a’ részvényesek nem egy bizo
nyos mennyiségű évenkinti dijt fizetnek, hanem magu
kat arra kötelezik, hogy a’ mi kárt jég által az aláírók

szenvedendnek, azt a’ károsultaknak egészen megtéri- 
tendik. Ezen mód győzhetlen nehézségekkel jár , ’s ha 
egyebet nem, csak a’ pótlékfizetéseknek hazánkban any- 
nyi bajjal egybekötött, ’s majdnem (elmondhatnók) lehe
tetlen beszedeteset vennök is tekintetbe, el kell eme mód
tol ijednünk annyival inkább , mivel a’jégverési nagy ká
roknál olly magas potlekfizetesek keletkezhetnének , mely- 
lyek a kölcsönösen biztositokra nezve fölötte terhesek 
volnának , ’s igy nem reméllhető , hogy részvétre talál
jon illy biztosítási mód , mellyben egy ismeretlen ’s min
den számításon kivüli öszvegre kell a’ biztosítottaknak 
egész vagyonukkal jót állaniok, és szerencsétlen esetben 
mások kárának pótlására egyszerre annyit fizetniük, a’ 
mennyit éveken keresztül, ha mindig elverné is termeszt- 
vényöket a’jég , mégsem vesztenének.

A’ kölcsönösség elvére alapított biztosításnak másik 
módja az volna , miszerint a’ részvényesek csak egy bi
zonyos , előre meghatárzott díjt fizetnek ugyan; de a’ 
káratlanitás nem azon elv szerint történik , hogy minden 
károsult annyit kapjon, mennyi a’ begyült dijöszvegből 
aránylag reá esik , hanem akkint, hogy a’ vállalkozó tár
saság bizonyos minimumot, például 50 percentet, min
denesetre megfizetni biztosit. Ezen mód a’ nyerészkedési 
elvet föltételezi, miszerint a’ vállalkozók arra számitnak, 
hogy a’ mit egy szerencsés évben nyertek, abból szeren
csétlenség esetében az 50 percent minimumot megfizet
hetik. — így tehát ezen mód a’ kölcsönösségi rendszerből 
egészen kivág, ’s mind azon ellenvetésnek van alája 
vetve , mellyek a’ nyerészkedési rendszerű biztosítás el
len harczolnak ; azonfelül pedig még azon gyönge oldala 
is van , hogy a’ biztosítók a’ kiszabott minimumnál több
re soha sem számíthatnak. Ezt tehát annyival kevesbbé 
vehetjük egyesületünk alapjaul, mivel hazánk pénztelen 
körülményeiben vállalkozókra, kik pénzüket ezen bizony
talan sikerű bonyolult üzérkedésre adják , nehezen talál
hatnánk. — Ezeknél fogva meg vagyunk győződve , mi
kint hazánk körülményeihez a’ k ö l c s ö n ö s  b i z t o 
s í t á s n a k  c s a k  azon e g y e t l e n  mód j a  a l k a l 
m a z h a t ó ,  me l l y  s z e r i n t  a’ b e g y ü l t  di ' jösz-  
v e g a ’ k á r o k  a r  á n y l a g o s  p ó t l á s á r a  f e l o s z -  
t a t i k .  —

Meg lévén tehát győződve : hogy hazánkban a’ ter
mesztőt jégverés ellen biztosítani leghasznosabb válla
latok közé tartozik ; ’s meg lévén arról is győződve , hogy 
ezt sikerrel csak a’ most mondott kölcsönös biztosítási 
mód által érhetjük e l : a’ közönség előtt egyenesen illy 
elvre alapított biztosítás elvével lépünk fe l; jó ’s mond
hatnék , biztos sikert ígérvén a’ vállalkozóknak , mert 
elvbeli meggyőződésünket köztapasztalás ’s valóságos té
nyek igazolják, miután illy szabályu társaságok legtöbb 
számmal fenállnak hoszszu évek során , ’s jutalmasoknak 
mutatkoztak; igy például a’ milánói egyesület a’ legsze-> 
rencsétlenebb évben az egész kárnak 22 pcentjet, de 
sokszor 40 , 60 , sőt 96 pcentet is fizetett biztositottai-
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nak, és a’ társaság nagyobb terjedelménél megtörténhe
tik, hogy a’ károk nemcsak tökéletesen’s egészben fog
nak pótoltathatni, hanem még fölösleg és ebből tartalék
töke is alakulhat.

Ezen milánói egyesület hatáskörét kiterjesztő Ma
gyarhonra is , de mint idegen , ’s nem is a’ szükséges 
b u z g ó s  á g g a l  előmozdított, nem találhatott kiter
jedt részvétre már csak azért is ; mert ennekelőtte e’ hon 
számadásait a* többiekével egybeolvasztva vezette , ’s ek- 
kint föltétien bizalmat nem nyerhetett, — utóbbi évek
ben pedig külön számadást vezetett ugyan e’ honra néz
ve , azonban még ezen modositás sem tett a’ viszonyon 
kedvezőbb változást , minthogy e’ mellett az is lehetet
lenné vált, hogy valaha többet kaphatnánk kárpótlások 
fejé ben viszsza , mint mennyit dijak fejében kiadtunk ; ’s 
igy végső vége ennek sem más , mint csak hogy pénzünk 
külországban kezeltetik.’s mi ezen kezelésért dijakat űze
tünk. Elkövetkezett pedig az idő, mellyben e’ hon átlát
ván anyagi érdekeit, mint azon kifelé siető folyamok
nak , mellyeken kincsei idegen földre szivárognak , tor
kolatait begátolja; és elkövetkezett az idő, mellyben e’ 
hon átlátja, hogy fiainak szinte van erejök ’s vállalko
zási tehetségök a’ jót ’s hasznost meleg részvéttel felka
rolni. — Ha tehát egyéb okunk nem volna is mint az, 
hogy a’ külföldtől pénzviszonyainkban mindenütt , a’ hol 
csak lehet, függetlenek legyünk , hogy tulajdon pénzünk
ről külföldön számadást vezettetni, külföldieket ezen szám
vitelért fizetni, ’s pénzünket mindig levonat ’s igy anyag 
veszteség m e l l e t t  külföldiek kezéből viszszavenni ne 
kénytelenittessiink , midőn illy munkálat által saját hon
fiainknak nyújthatunk hasznos foglalkozást, ’s a’ bizto
sítási ügyre nézve minmagunk minden esetre jutalmazóbb 
eredvényt érhetünk e l ; már ez is elég arra , miszerint e’ 
honban j é g v e r é s  e l l en  k ö l c s ö n ö s e n  b i z t o s í 
tó i n t é z e t e t  alakítsunk,minden külbefolyástól függet
lenül. —

De mennyivel hatalmasabb mind ezen okoknál az , 
hogy honunk legnagyobb kincse épen földünk termeszt- 
vényeiben á ll , ’s ez nemzetünk tőkéje , ezt tehát bizto
sítani , a’ honfiak általi kölcsönös biztosítások eszméjét 
népszerűvé tenni egy főfeladat, mellyet idegen kézre bíz
ni , ’s magunkat, kik vezérek lehetünk, másoknak alá
rendelni nemcsak szégyen, hanem káros is ; mert hon
fiaink meleg részvéte ezen egyesületnek olly kiterjedést 
’s jövendőt igér , hogy valószínűleg a’ szomszéd tartomá
nyok is, mellyeknek termesztése csekélyebb a’mienknél, 
e’ honban fognak jég ellen biztosíttatni.— Bizalomtelje
sen szólítjuk tehát fel országunk nagy és kisebb földbir
tokosait : egyesüljünk e’ részben a nemzeti jóllét előmoz
dítására’s magányérdekeink biztositására, mi végre a’ 
szabályokat is egyúttal előterjesztjük. —

Alapszabályok.
1. §. Ezen egyesület illy czimmel: „ J é g v e r é s  

e l l e n  k ö l c s ö n ö s e n  b i z t o s i t ó  m a g y a r  e g y e 
s ü l e t , “ mezei gazdák által alakittatik , kik hozzáve
tőleg reméllhető termésüket egészen , vagy részben , biz
tosítás végett bevallják. — Eme bevallás az igazgatónál

*s ügynököknél készen levő példányok szerint’s oily hoz
záadással , hogy a’ bejelentő ezen egyesület szábályait 
jól ismeri, teendő ’s évenkint megújítandó.

2 . §. A’ bevallás következtében az illető díj befize
tése iránt a’ biztosítási levél (Polize) adatik k i , mellyre 
ezen alapszabályok is nyomtatvák.

3. §. Minden kár , mellyek a* biztositott termés
ben jégvihar által , szélvész közt vagy a’nélkül, bár mi- 
kint okoztatnék , az egyesület által eme szabályok értel
mében téríttetik meg, a’ mennyiben t. i. jégverés által 
a’ termés mennyiségében rnegkevesedett; mert a’ bizto
sítás azon károkra , mellyek a’ fenmaradt termesztvények 
minőségében , vagy netán a’ föld vagy fa további termő te
hetségében okoztattak , valamint azon egy fólddarabnak , 
egy éven át többszöri bevetésénél a’ második ’s illetőleg 
harmadik termésre , ha csak újólag bevallva ’s az illető 
díjak fizetésével biztosítva nem volt, ki nem terjed.

4-. §. A’ termések következő osztályzat szerint biz
tosíttathatnak jelesen : I. osztály. Takarmányfüvek , ré
pa és burgonya. II. osztály. Minden gabnanem, kuko- 
ricza, olajvetések, hüvelyes vetemények. III. osztály. 
Konyha-és gyümölcskertek, kenderésien. IV. osztály. 
Szőlő , dohány , komló ’s minden kereskedési termeszt- 
vény. —

5. §. A’ biztosítás , ha a’ biztosítási bevallás köz
vetlen az igazgatósághoz nyujtatikbe, a’ benyújtást kö
vető déli 12 órakor kezdődik; ha vidéki ügynökségek
nél történik , úgy az igazgatóság helyére járó postának 
elindulta után hat óra múlva , sőt kezdődhetik elébb is , 
a’ mennyiben a’ kormány tanácsosnak találná egyes ügy
nökségekre nézve ezen időt megrövidíteni; megszűnik pe
dig évenkint november 3Okán mindenesetben; egyéb- 
kint egyes termesztvények tekintetében a’ letarlás után 
8ad napra a’ takarmányfüvek; 14ed napra minden gabo
nanem és hüvelyes vetemények; 20ad napra az olajveté
sek tekintetében; más minden egyéb termesztvényekre 
nézve pedig legfölebb 3ad napra, de mind ezen esetek
ben természetesen csak úgy marad fen a’ biztosítás érvé
nye , ha a’ termesztvények a’jégvihar alkalmakor még a’ 
biztositott földön voltak.

6. §. Ezen egyesületben mindenki biztositott’s biz
tositó egyszersmind. Az első minőségben , kár esetére , 
igényt tart annak megtérítéséhez a’ 10 §. értelmében; 
mint biztositó pedig mindjárt a’ biztosítási bevallás be
nyújtásakor előre díjt fizetni köteles , mellyel kiki az elő
forduló károk pótlásához já ru l; ’s melly az egész társa
ság tulajdona.

7. §. A’ biztosítottak biztosítás fejében bizonyos 
díjt fizetnek, melly a’termesztvényeknek a’ 4. §banfog
lalt osztályzata szerint, minden osztályra nézve külön, 
az egyesületi kormány által évenkint határoztatik meg; 
de mindig csak a’jövő és nem a’ múlt évekre , szóval: az 
uj díjjegyzéknek viszszaható ereje nincs.

8. §. Folytonos és félben nem szakadt biztositásnál 
azon kedvezés adatik, hogy a’ 2dik évben 3 , a’ Bikban 
6 , a’ 4ikben 9 , az 5dik és azontuli években 12 pcent 
engedtetik el a’ fizetendő díjmennyiségből, melly kedve
zés a’ biztosított örökösére is átszármazik , azonban csak
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egy évbeni elmaradás által is végkép megszűnik, ’s az 
elmaradó, midőn ismét biztosíttat, ujdon belépő tagnak 
tekintetik; miért is egész dijat kell fizetnie.

9. §. Az előbb említett biztosítási díjon és a’ pos
tabéren kiviil a’ biztositótul semmi más , például ügyve
zetési , irnoki, nyomtatási ’s hasonló czimek alatti fize
tések nem kivágathatnak , semmi pótlék , vagy mellék
díjaknak helye nincs , ’s a’ társaságnak a’ tagokon ek- 
kint semmi igénye a’ fent említetteken kivül nem lévén , 
a’ be- ’s kilépés is legkevesbbé sem akadályoztatik.

CVege következik.)

W  a r ii o w  s k  y.
III.

(Folytatás.)

Ezen ajánlat Róbertnek nemcsak kellemes és rég 
óhajtott kilátást nyita első , önálló állapotra , hanem a’ 
jövendő hivatalra szükséges elhatárzást is alkalmasan 
elhalasztható. Rövid alkudozás ntán tehát örömmel válla
ló el F. . . bárónál a’ nevelőséget ’s oda nem sokára el 
is ment. — Hogy Róbert nemes születésű vala, ez neki 
a’ grófi háznál különösen jó fogadtatást szerze; hogy ha
tásköre erves (energisch) kitűzése által, mint nevelő , 
önálló helyzetbe tévé magát, e’ miatt ott különösen tisz
teltetek ’s értelmes és megelőző magaviseletével a’ gyer
mekek ’s egész család hajlandóságát is rövid idő alatt 
megnyerő. F. báró fényes házat tarta’sa ’ vidéken legven
dégszeretőbb földbirtokos vala; aristokrata’s dicsvágyó 
is volt, de nem a’ legroszabb értelemben ; a’ báró alsóbb 
rangú személyek iránt is humánus , leereszkedő vala, 
hanem épen e’ leereszkedésben (örömest használd a’ bo- 
szantó ,kedvesem4 vagy illyesmi kifejezést) rejlék ma- 
gasb rangjának sokat követelő tudata ; egyébiránt jól ér
tesültek álliták , hogy F. háza kiadásai nem állnak vi
szonyban jövedelmével. A’ háznál sokat beszéltek egy leg- 
idősb lyányról, ki most rokonokkal meszsze földön uta
zott ’s nem sokára a’ várba vala viszszatérendő. Sokat be
szélőnek szépsége ’s talentumai dicséretére ’s a’ hizelgett 
szülők csakugyan igen szerencséseknek látszának e’ lyány 
bírásában ; mindenek vallomása szerint ő a’ ház koroná
ja vala ’s naponkint várák viszszaérkeztét e’ kedvencz- 
nek. Eliza kisaszszonyt az egész ház ’s alattvalók, mi
ként a’ báró szabad porait folyvást nevező , ünnepélyesen 
fogadák; ő csakugyan vakitó, magasztas szépség vala ; 
Róbert benne azonnal ama’ fiatal hölgyre ismert, ki amaz 
izetlen est-zenével tisztelteték meg ; nem sokára alkalma 
volt benne ritka szellemtulajdonulyányt csodálni, de ne
velése ’s külcsillogásra jól kiszámított képezés meg nem 
engedék , hogy a’ nála mindig ragyogott héj miatt való
di belbecsét könnyen lehetett volna kitalálni. Eliza alig 
számlált 19 évet, ő korán lépett a’ nagy világba ’s meg
szerző a’ tulajdonokat, mellyek neki a’ társaságban iri
gyelt állást eszközlének ki. Mindig kecses, öltözködé
sében mindig uj ’s izletteljes, beszélgetésben élénk és csip
kedő, folyvást központja vala a’mulatkozásnak , de e’ 
kültanulmányokon kivül kedélyét ki nem miveié ’s való

ban szép szivét elrejtett gyémántként csillogó hártyaércz 
környező s uralkodók rajta. Az üres hízelgések ’s hódo
latok , mellyeket a’felsőbb körű férfiak folyvást lábaihoz 
rakának, a másik nem megvetésére vezeték őt úgy, hogy 
a kültüneménynél mélyebbre nem bocsátkozék. Az ifjú 
bárónő úgy szerété a’ pompát mint atyja , ’s e’ részben mi 
sem kimélteték , hogy Eliza ohajtatait kielégítsék. Haő 
azt tudó vala, hogy a’ legegyszerűbb öltözet valóban szép 
termetet, sima, ekszernelkiili haja nemes idomú fejét’s 
arczvonatai finomságát valamennyi csecsebecsénél jobban 
neveli, toillette-ere kevesb tanulmányt s gondot fordí
tott volna.

A baro büszke volt lyanya szellemi miveltségére; 
ó Róbertét különféle alkalommal elmés vitázónak találó , 
e’ miatt szívesen vévé, ha Elizával asztal fölött vagy esti 
theázásnál dialecticai harczra szállt. Róbert nem akart el
lennőjének föltétlenül hízelegni’s midőn ez kénytelen volt 
amannak szellemi tulnyomóságát nem sokára megismerni’s 
magat majdnem mindig , ámbár kiméivé , megczáfoltnak 
látó , Róbert eléggé okos és ügyes vala a’ diadalt ismét 
Eliza kezeire játszani. -— Eliza előtt ez uj tünemény va
la; a csodálat, mire őt egy férfi kényszerité, dicsvá
gyát ’s büszkeségét fulánkolá, de még inkább fulánkolá 
őt a’ valóban szép fiatal férfi hideg érzéketlensége diadal
szokott kecsei iránt. Hősünk nem volt ugyan női szépség 
iránt érzéketlen , sőt fiatal életében , tiszta jelleme kára 
nélkül, több ártatlan kalandot is elkövete már, érzé 
azonban, hogy Eliza ellenállhatlan kecsei ellen annál erő
sebben kell fölfegyverkeznie. A’ fiatalok hoszszu ideig 
igen távolban állának egymáshoz, de annak meg kelle 
történnie , hogy beszélgetésök külső közönyös tárgyakra 
mindig nem szoritkozék; sokszor mélyebben fekvő lélek- 
állapotokrul értekezének ’s Elizát illyenkor olly tűz , 
olly magával ragadó ékesszólás lelkesítő , melly Róbert- 
ben csodálatot ébreszte’s reá erősen hata. De magán ural
kodása rövid idő múlva kemény próbára teteték. Eliza a’ 
zongorát rég óta elhanyagoló, most pedig újra sokat ját
szók ’s Róbert felszólittaték a’kisaszszonynyal négykezü- 
leg játszani; ezóta Elizával naponkint zongoránál vala’s 
midőn a’ hangok részegítő accordokban egymásba olva
dónak ’s újaik közös , harmóniai hatásban a’ billentyű
kön tovasiklának, leikeik közt csendes, szótlan egy- 
mást-értés látszék képződni. Gyakran valának egyedül’s 
ekkor lehanyatlának a" kezek, a’ beszélgetés szemláto
mást szállá alá ’s az üledék kemény kérge fesztelen esz
mecserének ada helyet. Mindketten erezék, hogy vesz- 
szel fenyegető szirten állnak. Elizánál, ki addig a diva- 
tias világ érzeményáradataihoz szokott, lángot növelt a’ 
fiatal férfi egyszerű ’s érzeményteljes beszédmódja ’s mi
vel érzelmeiknek szóbeli, korlátlan megváltásától mind
ketten félni látszának, a’ helyett pótszert találtak fel, 
szellemi gyakorlatok ürügye alatt naponkint Írván egy
másnak ; e’ levelek , miket észrevétlenül cseréltek egy
mással , ha beszélyünk megengedné közleni azokat , hí
ven tanúsítanák, két dús kedély, mellyek egymást fel
találni törekednek , de külviszonyok miatt egymás elöl 
kitérnek, mennyire vetemülhetneksophisticus tévutakra. 
Hol inagasb szellemi viszony lehetőségét kell bebiz »nyita-
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n i , ez mindig csak harcz a’ tulözönlő érzemények ostro
ma ellen. E’ levélcsere jó ideig tarta ’s bizonyosnak lát- 
szék , hogy Eliza azt örömest folytató. Róbert őszinte 
kedélye- ’s közlékeny jelleménél fogva kevéssé tudó ma
gát e’feszült viszony magasságán fentartani; azonkül lel
ke őt elpusztítással fenyegető meghasonlásával harczola. 
Ha este szoba-magányában gondolatait leirá ’s néha kifá- 
fáradtan tollát létévé ’s a’ szekrénykét, hol Mária kü
lönféle ajándékait ’s leveleit tartotta, felnyitó, onnan 
mintegy tavaszlég , mintegy boldogság lenge feléje. Az 
egyszerű , mesterkéltlen, egy angyallélek legbelsejéből 
jövő szavakat ő mindig szentségnek tartó kecses laktárs
nője szellemdűs, finom, divatszerüleg öszszerakott leve
lei ellenében; de ő emennek bűkörébe vala száműzetve ’s 
ámbár mind a’ két lyánynyal semmi külsőleg kötelező vi
szonyban nem álla, feldúlt kedélyén mégis a’ lelkiismé- 
ret férge rágódék. Érzé , hogy letiprá tiszta érzeménye 
első gyöngéd tavaszvirágát ’s elborzada a’ gondolattól, mi
ként fog e’ tusából kivergődni. Máriának egykor azt irá , 
válaszszon szive szerint, de ő nem választhata ’s hajadon 
marada, —

Kivált a’ báró rokonai gyakran emlitének egy gaz
dag grófot, ki Eliza iránt London- ’s Párizsban tar
tózkodása alatt szokatlan figyelemmel viselteték , ki őt 
Németországba viszszatértekor is kiséré ’s udvarlataitu- 
tóbb is folytatá. A’ várban egyszerre nagy sürgeség tá- 
mada, a’ vendégszobák pompásan felbutoroztatának , min
den szolga divatos cselédruhába öltözék ’s az elhanyagol- 
tatott vadászat kitelhetőlegviszszaállittaték. Mindennek 
oka isméretlen volt , de minden, szokatlan vendégek fo
gadására mutatott. Egy este R ó b e r t  a’ kertben csatan
golt; Eliza neki múlt napon ismét ira ; gondolatai szo
kottnál kevesbbé valónak rendbe szedve ’s a’ kényszeri- 
tett tetsz-bölcselésből most bármikornál is jobban tünék 
ki kedélye nyugtalansága, egész nap mégis külsőleg majd
nem közönyösb- ’s hidegebbnek látszék , mint máskor. 
A’ kert távol részében egy árnyas oldalúira téré ’s ag
gódva gondolkodók Eliza rejtélyes állapotáról, midőn 
egy sötét lugasból lassú, bátortalan hang nevén szólító. 
O vala. így egymással szemközt még soha nem állának. 
Róbert érzé, hogy ót szelíden magához huzá ; szünet u- 
tán hideg , de reszkető hangon mondó: ,Warnowsky u r , 
én férjhez menendek ’s önnek az első hirt tőlem kelle meg
tudnia. Jegyesem K. g r., kevés nap múlva fog megérkez
ni.4 Róbert üterei hallhatólag vérének ; Eliza kezét ma
gáéban tartá ; a’ hölgy szemében könny csilloga ; ekkor 
hevesen fülkéié ’s átkarolván Róbert nyakát homlokára 
forró csókot nyoma. ,Éljen ön boldogul, könnyektől el
fojtott hangon szóla , ne feledjen ’s ne átkozzon enge- 
met ’s érzeményei felzúdultában a’ várba elsiete. Róbert 
csodálkozék ’s megindula a’ jeleneten,de nem sokára meg- 
könnyültnek érzé magát, mert nagy súly látszék legör
dülni szivéről; végkimenetelét látó a’ viszonynak, melly- 
hez ő nem termett. — A’ várt vendég gazdagon paszo- 
mányozott szolgasereggel ’s egy fogat drága lóval megér- 
kezék. A’ kocsiból kissé esetlen , tetőiül talpig angolo

san öltözött fiatal férfi szállá ki. Rövid karimás rojtos 
csizma , lompos lovagnadrág , keskeny nyakkendő, szé
les főveg, misem hijányzék a’ német anglománnak , még 
a’ hoszszu vadászostor sem ’s biczegő járásából rá lehe
tett a’ haute volée-i divatszerű dandyra ismérni. Róbert 
a’ gróffal asztalnál találkozók ; de ki festhetné le csodá
latát, midőn vetélytársában senki másra, mint ifjúkori 
játszótársára, arnsfeldi legyőzött ellenére , a’ szőke Jan
csira ismére; valóban fáradságába került lenyomni ka- 
czaját, mert János képvonatai- ’s arcza kifejezésében , 
sőt majdnem egész megtartásában csak kévéssé változók; 
hidegvérű jószívűsége és szeme élénktelensége most is 
megvala. A’ piperőczöt másként nem, csak aranypapi
ros, besározott hadi öltözetében kepzelheté. A’ csudála^ 
tos éji zenét is ő adá. ’S ő most roppant vagyont bira. Az 
öreg johannita fiává fogadván őt, János az ő nevét vi
selő ’s halála után egyetlen örököse lön az egész urada
lomnak. A’ lovagakademiában gyámja megelégedésére 
megszerző magának a’ nemesi erényeket, hoszszasb idő
re Angliába ment, magát ott tökéletes gentlemanné ki
képzendő , egyike lón az első lóismérőknek , nagy foga
dásokat tőn , drága lovakat vett, szóval , lordként pa
zarolt. Nem régen jószágai birtokába lépvén, azok egyi
kén pompás kastélyt épittete ’s bele nőt vezetni szándé
kozik. Elizát Londonban látá és szépsége, valamint sze
retetreméltó volta által magán kivül ragadtatva , már ott 
keze után esenge ’s most F. báró által mint vő nyílt ka
rokkal fogadtaték. Elizának mindenesetre tusát kelle szi
vével kiállnia. Nála nemcsak a’ pompaszeretet ’s melly- 
ben növelteték , nemesi büszkeség győzőnek , hanem e’ 
gazdag házasság fölötte fontos volt atyja titkos privat- 
viszonyaira nézve is ’s magán erőt véve adott tűi a’ titkos 
gondolaton, hogy kezét vele szellemileg hasonszületésü, 
általa választott férfinak adandja. O ollyan erővel, mi
nőt némbereknél sokszor találunk, sorsa fölébe álla ’s 
ámbár nagy figyelemmel bánt a’ szükelmü gróffal, szel
lemi tulnyomóságát vele mégis nemsokára éreztető.

Róbertnek nem vala kedve magát a’ gróffal megis
mertetni ; ő érzé , hogy a’ jelen körülmények közt ma
gát és Elizát gyors elválással kell a’ terhes viszony szo
rongásaitól megszabadítania, ez okból búcsút vön hivata
lától és szivében keserű érzeményekkel ismét városba 
ment. Itt buzgóbban feküdt istenészeti tanulmányainak, 
sokkal komolyabbá lön ’s az ifjúság vidor köreitől elvo- 
nultan éle. Csöndes, tapintatteljes magaviseletével ma
gára voná figyelmét azon kevés, ügyes fiatal férfinak, 
kik szorosan egyesülvén a’ tanulók válogatottal valának, 
hanem a’ kormányok akarata ellen gyűléseik és törek
vésük főczéljaul politikai irányokat tevének. A’ társulat
ba Róbert is bevonaték. Tehetségei ’s a’ hév, mellyel 
magát az ábrándos, merész eszméknek atada, nemsokára 
legmunkásb tagok egyikévé tevék őt az egyesületben és 
szelleme imez uj irányából fontos hatások fejlőnek ki hő
sünk sorsára nézve.

(Folyt, kov.}

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr at tn er-Kár o l y i  uri-utcza 453.



20. szám. Pest, martzius 12kén. 1843.

Jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesület 
alaprajza és szabályai. 

í v «g «•)
10. §. Miután az egész évben bevett dijakból minden 

költség, úgymint: a’ v i d é k i  ügynökök ’s az igazgató 
jutalomdijai, a’ társaság által viselendő ügyvezetési (re
gie) , és a’ 16. §• esetébeni másod becslési költségek le
vonattak , az öszszes drjmaradék, az azon évbeli jégve- 
rési károk pótlásárafogfordittatni, ’s a’ mennyiben ezen 
öszszeg minden kárnak teljes megtéritésére netalán elég
telen volna , a’ kárvallottak közt aránylag felosztatik ;ha 
pedig elég, úgy a’ károk tökéletesen kipótoltatnak.

11. §. Midőn a’ társaság szerencsés években bizto
sítottjainak kárát teljes mértékben megtérítvén, még va
lami fölösleggel is bir , ebből tartaléktőke képeztetik , 
melly csupán városi telkekre betáblázás és háromszoros 
biztosság mellett adatik ki kamatozásra, ’s a’ kamatok 
ezen társaság évenkinti ügyvezetési költségeinek födözé- 
sére fordittatnak. — Ha a’ tartaléktőke annyira növeked
nék , hogy annak kamataiból az egyesület költségei telje
sen födöztethetnének , akkor a’ netáni kamatfölösleg, a’ 
kártalanitási öszszeghez fog csatoltatni; ’s eme növeke
dés Útmutatásul fog szolgálni arra, hogy a’ biztosítási dí
jak lejebb szállíttassanak.— Ha a’társaság megszűnnék , 
a’ tartaléktőke kamatait az akkori társaság által kijelö
lendő közintézet fogja használni mindaddig , mig a’ jég
verés elleni kölcsönös biztosításra valamelly más , ezen 
egyesülethez alapelven hasonló biztositó társaság nem ala
kul , melly azt a’ tőke el nem költésének, és az itt kö
rülirt módoni kezelésnek kötelessége mellett használha- 
tandja. —

12. §. A’ díjak fejében begyült pénz hetenkint a’ 
pestmegyei takarékpénztárba fog kamatozás végett bea
datni , hogy az év folytán ekkint gyűjtendő kamatok ál
tal is , a’ kárpótlásokra szolgálandó öszszeg növekedjék, 
’s a’ biztosítottak minél tökéletesben kármentesittesse- 
nek. —

13. §. Mihelyt a’biztosított, jégvihar által kárt vall, 
tartozik azt vagy ő , vagy megbízottja 48 óra alatt azon 
ügynökségnél, kinél a’ bevallást benyújtotta, bejelente
ni. A’ bejelentés után a’ társaság által nevezett becsüs a’ 
biztosítottat mikor leendő megérkezéséről eleve olly vég
ből tudósítja , miszerint ez is a’ becsűnél jelen lehessen, 
’s legfölebb 3 nap alatt kimegy a’ helyszínére, megvizs
gálja az előterjesztést, ’s azt valódinak találván elhatá
rozza: vájjon a’ becsűt haladék nélkül eszközleni szük
séges é , vagy inkább tanácsosabb azt néhány napra , de 
semmi esetre tiznél többre elhalasztani, miszerint a’ vá
rakozás és időjárás hatásaiból az elvert termésekről biz
tosabban lehessen Ítélni.

i 4. §. Becsű előtt a’ biztosítottnak nem szabad a’ 
jég által elvert termesztvényekhez nyúlni, ha csak olly 
érettek nem volnának, hogy azoknak minélelőbbi beta

karítása által nagyobb kár hárittatik e l ; melly esetre 
azonban tartozik eme körülményt a’ becsüs előtt bebizo
nyítani. —

i 5. §. A’ becsű következő számítási alapra törté
nik : mindenekelőtt az határoztatik meg, hogy a’ bizto
sított földdarabon, ha a jég el nem veri, mennyi ter
mett volna mind szalmában, mind szemben, tekintetbe 
véve a’ termesztvénynek a’ jégvihart közvetlen megelő
zött állását; továbbá , hogy az ekkint reméllhető termés
nek a’ jégverés idejekori ’s azon vidéken fenállott kö
zépára miilyen volt légyen; mellyek nyomán a’ kárval
lott termésnek mind mennyiség mind ár-nézetében valódi 
értéke megállapittatik ; ezután az jő tekintetbe , vájjon 
a’ biztosítás végett bejelentett öszszeg nagyobb vagy ki
sebb é a’ fentebbiek szerint meghatárzott valódi érték
nél , mihez képest aztán a’ társaságnak szabad válasz
tása van , vagy azt, hogy a’ kár hányád részét teszi a’ 
valódi értéknek, vagy a’ biztosítás végett bemondott ösz
szeg ép annyiad részét venni a’ kár mértékéül. — Ezen 
választási joga a’ társaságnak a’ dolog természetén ’s ama’ 
jogviszonyokon alapszik, mellvekben a’ társaság egyes 
tagok irányában á l l , merta’ társaság biztosítottjainak töb
bet fizetni teljességgel nem tartozhatik , mint mennyit a’ 
valóságos kár teszen ’s a’ biztosítottak többet semmi eset
re sem igényelhetnek, mint a’ mennyi értéktől biztosítá
si díjt fizettek *).

16. §. Az ekkép eszközlött becsű két példányban 
készíttetik e l , ’s egyik a’ biztosított ’s becsüs által aláír
va beküldetik az egyesületi kormányhoz ; a’ másik , a’ be
csüs és ügynök által aláírva a’ biztosítottnak adatik át , 
k i , a’ mennyiben a’ becsű eredvénye által magát bármi 
tekintetben kárositottnak vélné , a’ becslevél átadásakor 
azonnal ujabbi becsüt kívánhat ’s kívánságát Írásba fog-

* )  Példa a’ dolgotvilágosabbá teendi. Biztosítja valaki egy bizonyos 
határban leirt szomszédságok közt fekvő földének búzatermését, 
mellyet 2000 pesti mérőre számit, 3 p. írtjával. — Tehát biztosit 
6000 frtnyi értéket, ’s fizet tőle az 1843ra megállapított kulcs 
szerint 120 fiot. — A’jég  elveri felét. Becsű szerint kisült, hogy 
ha jégverés közbe nem jő, a’ termés nem 2000, hanem csakl500  
mérőt tehetett volna, ’s hogy mérőjének ára nem 3 ft., hanem 2 
ft. 30 kr., tehát az egész biztosított érték 3750 ft. E ’ szerint a’ va
lóságos kár nem 1000 mérő 3 írtjával — 3000 ft. (tehát ennyit 
semmi esetre sem követelhet a’ biztosított) hanem 750 mérő 2 ft. 
30 krjával azaz 1875 ft. Ekképen az egyesülettől természetesen 
nem lehet 3000 ftot követelni; mert a" valóságos kár ennyit nem 
tesz; az egyesület pedig semmi jog szerint sem fizethet többet, 
mint mennyi a’ valóságos kár ; — ’s ez esetben a’ kárpótlás kul
csául azt fogja választani, hogy a’ kár hányád részét teszi a’ va
lódi értéknek?— Vegyük az ellenkező esetet. Valaki bevallja biz
tosítás végett ugyanazon földnek 1500 mérőre reméllt termését, 
mérőjét 2 ft. 30 krjával számítva. Tehát 3750 ft. értéket biztosit 
’s tizet tőle 75 ft. biztosítási díjt. A’ jég elveri. Becsii szerint ki
sül hogy ha a' jég el nem verte volna, a’termés nem 1500, ha
nem 2000 mérőt tett volna, ’s mérőjének ára nem 2 ft. 30 k r ., 
hanem 3 ft-, és kisül, hogy az egész termésnek fele van elverve 
tehát a’ valóságos kár 3000 ft. Igen, de a’ biztosító nem 6000 , 
hanem csak 3750 ftig biztosított; ’s igy a’ biztosításnak felét ér
vén a’ csapás, többet nem kívánhat, mint azt, hogy a’ biztosított 
érték fele vétessék kármentése kulcsául, miszerint többet semmi 
esetre sem kaphat mint 375n/2 _  1875 ftot, — mert az egyesület 
nem fizelhet nagyobb kulcs szerint, mint a’ mellynek biztosítá
si díját fölvette.



lalva az ügynököknek átadja, megnevezvén egyszersmind 
a’ második becsüléshez részéről is választott becsüst, ki 
az egyesületi becsüssel 48 óra alatt egy harmadikat ne
vez , hogy a’ mennyiben meg nem egyeznének, szótöbb
séggel határozhassanak. — Ha a’ becsüsök a’ harmadikat 
a'kiszabott idő alatt einem választanák, Hlyet egyik v. 
másik megkeresésére a’ helybeli elöljáróság fog nevezni; 
— kineveztetvén pedig a’ harmadik is , ezek az uj becsüt 
legfölebb öt nap alatt végkép befejezni tartoznak , a’ mu
lasztásból eredhető bármi károk azon felet terhelvén, 
mellynek képviselője okozta a’ mulasztást. Az első becsű 
költségei a’ biztosított fél káratlanitási illetékébe fognak 
betudatni, a’ másodiké pedig csak azon esetre , ha reá 
nézve ennek eredvénye az előbbinél nem jutányosabb , ’s 
igy a’ második becsű haszontalanul történt.

17. §. Mind az első becsű , hacsak benne világos 
hibák nem találtatnának , mind a’ fentebbiek szerint esz- 
közlött második becsű, kötelezi a’ társaságot a’ kárnak 
s z a b á l y s z e r ű  megtérítésére ;—minél fogva minden , 
bármi módon eredhető vita esetében a’ biztosítottak irá
nyában magát ezen egyesület t.ns Pestmegye első-, vagy 
ha az nem volna, avagy akadályoztatnék , második alis
pánjának szóbeli peruton az 1836 : XX. és 1840: Xlik
t. czikkek értelmében alá veti.

IS. §. November 3Odikaután, midőn a’ biztosítá
sok az 5d. §. értelmében lejártak , ’s az egyesületi kor
mánynak azon évben történt minden kár tudtára esett: 
az igazgatóság a’ számadások elkészítéséhez azonnal hoz
záfog , ’s ezek befejezése után nyomban, legfölebb pe
dig uj esztendőre a’ káratlanitási fizetések megkezdetnek. 
A’ biztosított káratlanitási illetéken kívül az igazgatóság
tól vagy ügynököktüla’ számvitelek kimutatását is nyom
tatásban megkapja , ’s eme számvitel eredvénye a’ hazai 
hírlapokban is közönségesittetni fog.

19. §. A’ biztosítási levél a’ kártérítési öszszeg át
vétele után is a’ biztosított kezében marad, hogy magát 
ezzel jövő esztendei biztosítás alkalmakor az alapszabá
lyok 8d. §. értelmében az illető dijelengedés végett iga
zolhassa. —

20. §• Az egyesületi kormány, mellynek széke 
Pesten leend, egy elnökbül és 18 kormányzó tagból ál- 
land, kik közül egy alelnököt az egyesületi kormány min
den harmadik évben szótöbbséggel választ, az elnök tá
volléte vagy akadályozása esetében elnöklendőt; ha pe
dig mindkettő akadályoztatnék, tartozik az alelnök az 
egyesületi kormányt eleve egybehíni, hogy az ideiglen 
valakit az elnökség viselésére helyettesíthessen. Ezen 
kormány fogja eme vállalatot életbe léptetni ’s igazgatni. 
— Alulírtak képezik jelenleg ezen egyesületi kormányt 
1846dik évi augusztusi közgyűlésig: és pedig eddig vál- 
tozhatlanul maradnak azért, mert ezen általok életbe lép
tetett intézet gyakorlatilag kiképezni, ’s a’ hazának olly 
karban akarják átadni, mellyben már jövendője megálla
pítottnak tekintethetik.

21. §. Minden évben Pesten, augusztusi országos 
vásárkor közgyűlés fog tartatni. Az első években , mellyek 
alatt az ideiglenes egyesületi kormány hivatalkodik , a’ 
gyűlés czélja nem más lesz, mint abban a’ t a g o k  ezen

egyesületet érdeklő panaszaikat és javaslataikat előad
hassak ; — 1846dik évtol fogva a’ közgyűlés választási 
jogot is gyakorland. — Elnököt három, az egyesületi kor
mány áltál kijelölendők közül minden hatodik évben szó
többséggel választ; az egyesületi kormánynak pedig egy 
harmada kerül évenkint választás alá olly formán, hogy 
a’ mennyiben az évnek folytán hatan a’ tagok közül ön
kényt ki nem lépnének , az egyesületi tagok közül any- 
ny i, mennyi a’ hat számhoz szükséges , sors által kihu- 
zatik , ’s helyettök 18kan az egyesületi kormány által ki
jelöltetvén , ezek közül aztán szótöbbséggel hatan elvá
lasztatnak ; a’ volt tagok egyébkint a’ kijeleléstől ’s igy 
az isméti elválasztástól is kizárva nincsenek , hanem mind
nyájoknak biztositó tagoknak is kell Ienniök.

22. §. Az egyesületi kormányon kiviil még egy igaz
gatója is leend a’ társaságnak , kinek kötelessége arról 
gondoskodni, hogy az egyesületi kormány határzatai fo
ganatba vétessenek, az ügyvezetési munkálatok rendesen 
végeztessenek , és a’ társaság pénzei szabályszerűen ’s hí
ven kezeltessenek. — A’ vidéki ügynököket, kik által az 
ország minden részeiben eme vállalat gyakorlatba hozat
ni ’s vezettetni fog, saját felelőssége alatt ezen igazgató 
nevezi ’s igazgatja; az irószobában szükséges segédegye- 
deket, az egyesületi kormány által helybehagyandó fel
tételek mellett, szinte ő fogadja ’s érettök hasonlóké
pen felelős. — Egyáltalán felügyel, hogy minden munká
lat gyakorlati foganatbavétele pontosan ’s a’ társaság 
hasznára eszközöltessék.

23. §. A’ jelenlegi alulirt igazgató élte folytáig ál
landóul megmarad , ’s az ügyvezetés körüli fáradozásáért 
’s tetemes felelőségéért jutalomdíj fejében a’ bevett biz
tosítási díjöszszegnek , melly a’ vidéki ügynökök biztosí
tási bevételeiktől járó 5 petnyi jutalmak levonása után 
fenmarad, 10 pcentjét fogja huzni; ’s ezen jutalomdíj 
mindaddig változhatatlanul fizetendő, mig a’biztosítás vé
gett bejelentett öszszeg 1,500,000 p.ftot felül nem halad, 
meghaladván pedig, az egyesületi kormánynak joga tá
mad , az igazgató jutalma iránt rendelkezni, ugymind- 
azáltal, hogy ez semmi esetre kevesebb ne lehessen mint 
a’ mi neki 1,500,000 p.ftnyi biztositási öszszegnél bevett 
díjakból 10 pcentjével jár. — Ha azonban a’ fentebbi 22. 
§ban elősorolt kötelességeit nem teljesítené, az egyesületi 
kormány által, mellynek irányában számadással tartozik, 
elmozdítható; de illy ülésre , mellyben az előmozdítás in- 
ditványoztatik , valamennyi kormányzó tag az előkerü
lendő tárgy iránt előre értesítendő ’s meghívandó ; ’s ar
ra , miszerint előmozdító határzat hozathassák, szüksé
ges, hogy legalább 12 kormányzó tag egybegyüljön , ’s 
azoknak Vada az elmozdításra szavazzon.

24. §. A’ biztositólevelek, ’s más egyéb társasági 
kormányzást illető iratok ’s jegyzőkönyvek, mellye- 
ket az egyesület kiad, az elnök, egy kormányzó tag ’s 
az igazgató, —  az évenkinti számadások kimutatása pe
dig az egész egyesületi kormány aláírása alatt kelnek. A* 
levelezést azonban az igazgató egyedüli aláírásával ve
zetheti. —

25. §. Az egyesületi kormány mindannyiszor ülést 
tartand , valahányszor ezt az elnök , vagy annak távolié
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tében az alelnök, a’ társaság érdekébe n szükségesnek lát
ja , vagy azt a’ kormányzó tagok valamellyike , vagy az 
igazgató kívánja. — Az ülésben , hogy érvényes végzés 
hozathassék, legalább 4 kormányzó tagnak kell az elnö
kön ’s igazgatón kívül jelen lenni, szótöbbség határoz , 
egyenlő szavazatoknál az elnöké bír eldöntő erővel.

26. §. Az alapszabályokat kivéve a’ 23d. §banfog- 
laltakat változtatni joga van az egyesületi kormánynak , 
de az alapszabályváltoztatás végetti ülésre minden kor
mányzó tag az ülés tárgyának világos kijelelése mellett 
meghívandó , és arra hogy a’ változtatás érvényesen ha- 
tároztathassék el, 12 tagnak kell jelen lenni ’s 2/3nak a’ 
változásra szavazni, magában értetvén, hogy az illy vál
toztatásnak hatása’s kötelező ereje csak a’ jövő évi tár
saságra lehet. —

Az alulirt egyesületi kormány az előrebocsátolt alap
szabályok 7d. §. értelmében , a’ milánói társaságnál e’ 
honban is szerzett tapasztalások nyomán fenállott díjsza
bást vevén sinórmértékül, e. f. 1843dik évre a’ dijakat 
osztályonkint ekkép szabta meg: Iső osztálybeli termeszt- 
vényekért y2 percent. Ildik osztálybeliekért 2 percent. 
Illdik osztálybeliekért 3 percent. IYdik osztálybeliekért 
5 percent. Kelt Pesten febr. 5kén 1843. Az egyesületi 
kormány : Gr. Batthyány Laj. m.k. elnök Zsedényi Eduárd
m. k., alelnök. Báró Báníly Pál m. k. Bezerédy István 
m. k. Csekonics János m. k. Dubraviczky Simon m. k. Fáy 
András m.k. Frölich Fridrik m. k. Gróf Károlyi György 
m. k. Kossuth Lajos m. k. Patay József m. k. Gróf Ráday 
Gedeon m. k. Robitsek József m. k. Gróf Szapáry József 
m. k. Gróf Teleky Sámuel m. k. Wodianer Rudolph m.k. 
Gróf Zychy Henrik m. k. Gróf Zychy Miklós m. k. Gróf 
Zichy Ödön m.k. kormányzó tagok. Weisz BernátFerencz 
m. k. igazgató.

W a r ii o w s k y.
III.

(Foly tatás.)
Most már forduljunk a’ csendes falu ’s ősz pap felé 

az erdőben ; Mária ott jár minden reggel a’ rétszőnyegen 
’s a’ felröppenő pacsirtával vetélkedve dúdolja vidor reg
geli dalát. Arczvonataiban legtisztább ártatlanság’s isten
nek legbensőbb tisztelése mulatozik’s dala szabad kebelből 
emelkedve lélekteli csengéssel hangzik el a’ légben. Ke- 
resztutnái, a’ kápolnácska mellett, félbeszakítja énekét 
’s vallásos áhitattal egy miatyánkot imádkozik. Ha az
tán a’ magasan fekvő malom mellett halada e l , kapuhoz 
támaszkodva rég várá már a’ hű Ferencz , ő nyájas ,jó 
reggeF-t int neki ’s lejövén a’fiatal molnár meghitt beszél
getés közt erdőig kiséri őt. Mária azután jó kedvvel siet 
ápolni a’ tiszteletes atyát, kinek bölcs tanai szellemét ké- 
•pezék ’s kinek magányát gondviselés- és gyermeki szere
tettel édesíteni buzog. Ferencz némán ’s elmélyedve tér 
lakába , öszszekulcsolt karokkal ül álmodozva ’s mozdu
latlanul nézi a’ zúgó malomkerekek bősz forgását ’s a’ tisz
ta tükörsima erdei patakot, melly smaragdzöld sűrű tö
megben ömlik alá a’ küllők közt ’s ezektől ostoroztatva

vadul tajtékzó habjatekban feldühöng. De bármint zörög
jenek a’ malomkerekek ’s alattok bármint zúgjon az erdei 
patak, keble néma fájdalma el nem kábul. A’ derék ifjú 
hasztalan remellé Mária beleegyezését; ez ugyan vala
mennyi ifjú közt a" faluban őt tünteté ki , sőt testvérként 
bánt vele; naponkint eljőve az iskolába ’s a’ lyány szivét 
minden kigondolható szeretettel törekvék megnyerni — 
de barmi örömest latta volna az anya ’s a’ jámbor pap ,k i 
Ferenczet személyesen ismeré,öszszekelését a’két fiatal
nak, Maria mégsem tökélheté el magát. Ennek bizonyos 
okát maga sem tuda; o eszményt horda magában , melly 
egész lelkét elfoglalá ’s mellytől magát odaadó kedélye 
meg nem válhatott.

IV.
F. grófi várában már korán reggel talpon volt min

denki; a’ számos tarka cselédség szolgai munkásságban 
nyakrafőre sürge. Udvartéren, melly mindkét oldalról 
hoszszu ’s legújabb stylben épített istálókkal volt körül
véve , hemzsege a’ sok vendég, ló és lovász. A’ vidéki 
meghitt nemesek a’ gróf tiszteletére gentlemanszerüleg ’s 
vadászosan rövid bársonyzekébe valának öltözve ’s azistá- 
lókbul kivezetett sok nemes és drága lovat vizsgálák. Az 
angol lovászok szétterpesztett lábakkal, öltönyzsebekbe 
dugott kezekkel állának ’s a’ német gentleman iránt nem 
épen nagy tiszteletet mutatva ’s értő arczczal szaporiták 
a’ szemlélők seregét. Távolabb a’ tüzes vadászlovak tom
bolának’s nyeritének lovászok által tartatva,kapu előtt pe
dig száznál több angol csiholó vonita , mellyeket alacsony, 
széles vállu jokey, ki tulajdonkép Angliából volt kutya
ügyelőnek kihiva, hoszszu karikással kormányza’s ve
lők épen néhány gyakorlatot tarta. Ekkor valamennyi 
vendég egy irány felé fordula. A’ pompás oszlopportál alatt 
a’ fiatal grnő jelent meg lovagöltözetben ; a’ kis kalapban 
hátravetett fátyollal csodaszép vala ; a’ barna bársony ama
zonöltöny karcsú termetén nagy redőkben hullámzott alá. 
Egy büszke , gazdagon fölszerelt ló vezetteték elő , a’ lo
vászmester nyeregbe emelé a’ grnőt, ki lovagveszszejé- 
vél röviden ’s kecsesen üdvözlé a’ vendégeket, a’ gr. pe
dig, kinek már néhány enbonpointje vala, még egyszer 
gondosan körülnéze mindent, aztán valamennyi vendé
gestül lóra kapott ’s a’ számos társaság fergetegként zu- 
hana ki a’ várkapun. Jó darabra előttök vadászatvagyva 
csiholt a’ kutyakar ; mögötte szürke poroszkán vágtatott 
a’ jokey ’s karikása csattogó jeleivel tarta subordinatio- 
ban a’ tüzes társaságot. A’ vadászat a’kis, két éves gr. 
tiszteletére, névnapján volt adva. Egyszersmind a’ néhány 
órányi távolban fekvő Annahegyen nagy búcsú vala s mi
vel e’ vallásos ünnepélyt a’ vidék közönyösbjei inkább bá- 
mészünnepek tekinték , ma vadaszat után a’ kolostor épü
letben pompás lakoma volt adatandó.

A’ róna vidéken több mföldnyire egyetlen hegy a’ 
tartomány e’ részében Annahegy. A’ rozzant kolostor , 
mellyhez szétmállott ’s kikoptatott széles palakőlépcső ve
zet , mitsem mutat a’ kolostorélet hajdani pompájából, 
csak a’ fekete istenanya templomban levő híres kegyképe 
kölcsönöz a’ helynek folyvásti tekintélyt; a’ meghatárzott 
napokon legtávolabb tartományokbul is számtalan so-
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kaság által keresztyén készséggel látogattatik és csoda
tevő ereje iránt jámbor hitben tisztelteik. A’ hegyről 
kecses a’ kilátás. A' fris bokrokkal beültetett hegyoldal
ban , melly kis , festői erdőrészekben vész e l , számos 
kis kápolna emelkedik a’csalitból, keresztutat képezve, 
melly a’ sz. kalváriahegy mintájára van készitve ; távo
labb sötét erdődarabok hullámzó szántóföldek közt nyúl
nak el és számos falu ’s major, füstölgő hámorok ’s hu
ták terjednek a’ láthatárig, mellyeta’ ragadó Odera nagy 
kanyarulatokban szakit meg; fejér , napsütötte árboczok 
büszkén ’s lassan úsznak rajta tova’s a’ szemnek aligki- 
vehetőleg tűnnek el a’ távolban.

Ma a’ vidék ősz piros szinpompájába vala öltve , a 
medréből kicsapott folyam széles víztükre csillogott a’ 
napsugároktul, sok ezer jámbor zarándok jőve a’külön
féle ország- ’s gyalogutakon , többnyire egyes csapatok
ban, mellyeket papok vezérlének és fejérbe öltözött, vi
rágokkal földiszített hölgyek , kik a’ csodatevő képet v. 
helységük védszentételőlvivék. A’ bucsűsok egész , sok
szor meszsze utjokban istenes énekeket éneklének ’s a’ 
falu vénei énekeskönyvekből mondák fel az egyes vers- 
szakokat , mellyeket aztán az egész csapat ismételt. Ká
polnák vagy szentek képei mellett áhitatos imádkozok 
egyes csoportulatai nyugvónak , kik térdelve ’s hoszszu 
vándorbotokra támaszkodva keresztyén alázattal végzék 

v buzgólkodásukat, egyes állomásokon pedig keresztutnál 
a’ papok ihletdús beszédeket tartónak községeikhez. Lát
ni lehete nyomoru betegeket ’s bénákat, kik szilárd hi
tüknél fogva fáradságosan másznak vagy vitetik magokat 
fölfelé a’ hegynek.

De a’ hegy tövében, a’ bükkerdőcskében , csend 
vala; csak egyes vándorok időzének benne; ott egy kis 
madonnakép elő tt, árnyas bükk tövében , buzgó imába 
merült hölgy térdele , ki öszszekulcsolt kezeit kebléhez 
nyomva könynedves szemeit jámbor vágygyal emelé a’ 
szentnő felé. Arczában szép lélek biíja ’s esengő kinyo
mata fekvék. Mária vala, ki fájdalomizgatta kedélyétől 
ösztönöztetve a’ zajgó sokaságtól elvonula. Második aty
ja ,  a’ jó pap , annyira megbetegült, hogy ma történt el
ső ízben, miszerint a’ bucsujárdalatban részt nem vehe- 
te ; gyónói a’ tisztelt ősz háza elibe jövének , magokat 
általa megáldatandók , Máriát pedig arra kéré , zárná őt 
imájába. De Mária gondolatai kedves gyámtestvére sor
sával is bensőlegfoglalkodának, ki hoszszabb idő ótahonn 
vala , de arczvonataiban ifjú vidorság többé nem mulata. 
Legtöbb i d e j é t  R ó b e r t  szobájában elmélyedve 
tölté vagy egész napokon át legroszabb időben is er
dőben csatangolt. O folyvást Mária oktatásával foglalko- 
dék , ki mindig figyelmes tanulónő vala , de Róbert ke
délyére komor árnyak terűiének , néha a’ hölgy kezét 
szenvedélyesen nyomó szivéhez, mintegy könnyíteni 
akarván a’ súlyon, melly lelkére nehezült. Mária nem 
tudó, hogy Róbert, mint törvényelleni társulatok része
se , vizsgálat alatt volt, mi őt hivatása gyakorlatában gá
toló; a’ hölgy nem tudó, hogy Róbert sok fiatal, sza
badságról ábrándozó lengyellel megismérkedvén, azok
kal némi időre tulajdonképeni honába ment ’s ott annak * V

sorsán megilletődve az elégületlenekhez csatlakozók, kik 
terveik kivitelében csak kedvező pillanatra vártak’s hogy 
e’ folyvásti ingerültség miatt nyugalma egy részét elve- 
szité. Midőn Mária fölkele, Ferenczet pillantó m ega’ 
közel fához támaszkodva , ki bevárva imáját a’ lyányhoz 
küzelíte : ,fölkeresélek , Mária !4 szóla ’s vele ment szü
net múlva élénkül ragadó meg kezét: ,Mária, ma ismét 
kereszt felmagasztaltatása ünnepe van ’s megigéréd, hogy 
végre eltökéled magad , hasztalan akarsz é tovább is vá
ratni hú szerelmem jutalma után ? Mária , ne légy tovább 
ellenem , hiszen okát nem adhatod magad viseletének.4 
Tovább is faggatá a’ lyányt, ki némán ’s lesütött sze
mekkel halada mellette ’s ajkairól sorsa fölötti határzatot 
hallhatni vélt. Végre feléje fordula a’ lyány’s megillető- 
dötten pillantva szemeibe szóla: ,,kedves Ferencz ? miért 
kinzasz engem is magad is hasztalanul, nekem fáj téged 
megszomoritanom, de tudod mennyire szeretlek, nőd 
azonban nem lehetek44; aztán melegen megszoritá ke
zeit ’s elvegyüle a’ népsokaságban, melly a’ bódék körül 
álla , hol szentelt templomi ajándékokat ’s egyéb szereket 
árulónak. —

A’ kolostor refectoriumában szerzetesek korában 
ollyan vigság, mint ma, soha nem uralkodók ; a’ feke- 
tés goth terem, mellynek falain néhány szerzetes poros 
képe függe még, annyira hangzók a’ grófi asztal nyers 
falusi nemesei toastjaitól, hogy a’ kis , ónba foglalt ’s 
már megtágult ablaktáblák rezgének. K. gr. maga is ba
rátja volt az asztali örömeknek, a’ tajtékzó pezsgő fel
szabadító a’ nyelveket ’s csak a’ grnő jelenléte tartó kor
látok közt a’ fölhevült vendégeket. Az étterem nyílt elő
csarnokában imádkozókat lehete látn i, kik egy hires 
kőfeszület lábaihoz tolongának, azokat hivő magokat 
odaadással csókolandók. A’ szegény zarándokok , kik 
közül sokan mezítláb valónak ’s azon nap még nem evé
nek, élénk ellenkezetet képezének a’ teremben dőzsölő 
vadásztársaság ellenében. A’ grnő részvétlenül ült az asz
talfőnél. Ámbár megtanult arezvonatain a’ körülmények 
szerint uralkodni ’s bármi látszatos figyelemmel ’s vidám
sággal tudá néhány előkelő idegennel, kik mellette va- 
lának, folytatni a’ beszédet, a’figyelő előtt még sem ma- 
rada elrejtve a’ búnak egy titkos vonása ’s az öszszenyo- 
mott ajkak , mellyek nem egyszer kebelbe tolók viszsza 
a’ sóhajtást. A’ grnő fölkelvén az asztaltól férje- és a’ 
szolgáknak jelt ada ’s meghajtván magát a’ társaságnak 
távozók a’ teremből , vendégeit háboritlanul hagyandó 
asztali örömeik k ö z t .  De az előcsarnokban a’ térdelő 
imádkozok mellett mene e l; köztük Mária is vala, ki 
ahitatos gondolatokba merülve a’ kilépőt észre nem vé
vé ; a’ grnő gazdag ajándékokat osztogatott a’ szegények 
közt’s láthatólag megindultnak tetszék. de midőn Mária fe
jét fölemelé ’s a’ két hölgy egymás szemébe hoszszasan né- 
ze , e’ szemléletben különös eszmetársulat ’s érzeményeik 
öntudatlan megértése látszék nyilatkozni. A’ grnő leeresz
kedő jósággal közelit« Máriához , arczonczirógatá a’ szép 
lyányt, ki különös figyelmét vonó magára’s bizonyos mo
hósággal távozók a’ kolostor komor s omladó falai kö
zül. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatia T r  a t t  n e r -K á r  o ly  i uri-utcza 453.
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Ki sdedovás i  ügy.
A’ kisdedovó i. M. térj. egyesület alapszabályai 8dik 

pontjának értelmében f. é. február 12kén ’s folytatva l ü 
kén t. n. Pestmegye kisebb teremében egyesületi alelnök 
Szentkirályi Móricz ur előlülése alatt közgyűlést tart
ván , alelnök ur szives üdvözlete után , I) Olvastatott a’ 
közp. választottság múlt évi munkálatinak eredvényiről , 
’s a’ kisdedovás ügyében közbe jöttékről kelt jelentése 
mint következik: „Midőn a’ kisdedovó i. M.t. egyesület 
ügyeinek kormányát a’ jelentő választottság most egy éve 
elvállalni szerencsés vala, félig csüggedten de nem minden 
remény nélkül lépett a’ síkra , férfiasán megküzdeni az 
akadályokkal, mellyek egyesületünket vészszel fenyege- 
ték; ’s vagy diadallal víni ki az egyesület életben tartatá
sát, vagy engedve a’ lehetetlenségnek, a’ kisdedovás 
ügyét boldogabb jövendőnek hagyományozni. Az IS36. 
és 1837dikévi, számszerint mintegy 200 részvény aláí
rás kötelező ereje kitelvén, mindenek előtt oda kelle igye
kezeteit központosítani a’ választottságnak , hogy ezek 
legalább részben ujittassanak meg , vagy az elmaradt ügy
felek másokkal pótoltassanak. E’ végre az érintett két év
beli aláírók levél által egyenkint megkérettek, részvény
kötelezéseik szives megújítására, azonfelül a’ két test
vér haza majd minden megyéjében választatott egy vagy 
több képviselő olly felszólítással, hogy az egyesületet , 
nj tagtársak szerzésivel az eloszlástól megmenteni legye
nek buzgók. ’S ime a’ csillogó remény, melly a’ m. é. no
vemberi közgyűlésen már utolsó sugaraival melegite csak , 
nem hiúsult meg. A’ 200 részvényből mai napig mint
egy 78 részint örökre meg van alapítva , részint újabb 
hat évre kötelezve. Jelesen azon teljes ez. hazafiak ’s hon
lyányokon kívül, kik a’ múlt évi téli közgyűlésen mint 
uj alapítók jelentettek be, egyesületi alelnök Szentkirá
lyi Móricz ur közbenjártára: Ágoston József h. ügyvéd, 
Eckstein Rudolfpestmegyei fősz.biró , Ullmann Móricz tb., 
Zsedényi Edvárd kir. helytartósági tanácsos , és Zsivora 
György h. ügyvéd ’s tb. urak a’ részvényeiknek megfelelő 
tőkét 100 p.fttal örökre megalapiták; fiók-választmányi 
elnök BezerédjIstván urnái: Amadé Victor g r., Andrá- 
sy György gr. sárosmegyei főispán, Csapó Dániel tb. , 
Dessewífy Emil gr., PulszkyFerencztb., \tyenkheim Bé
la b. urak szinte szívesek valának a’ részvénytőkét, örök
re megalapítani; Császár Sándor k. tanácsos ur pedig 200 
pft. alapított. Egyesületi pénztárnok Antal Mihály urnái 
hatéves részvény-segélyt kötelezének: Aigner Ferencz 
pesti polgár, Bittó István h. ügyv., Dercsényi János kö- 
zöns. udv. kamarai előadó tanácsnok , Kacskovics Sándor 
h.ügyv., Kaján Sándor h. ügy., Keblovszky Lajos h.ügyv., 
Ragályi Ferdinand tb., Tasner Antal tb., Uzovics János 
septemvir ’s Esztergommegye főispáni helytartója, Mühr 
Antal és Pomikalko Kár. h. ügyv. urak pedig külön 100 
p.ftot alapitának. Egyesületi ügyész Simon Florent urnái: 
gr. Brunszvik Julianna özv. b. Forray Andrásné és Jósi
ka Miklós b ., a’ titoknoknál: Fejér Benjamin kir. igaz

gatósági ügyész , Markos Mihály tb., R á c z Mária özv. 
Gorove Lászlóne aszsz., és Tóth Mih. professor és leik. 
ur előbbeni reszveny-kötelezéseiket ujiták ; továbbá Gö
rög Imre abonyi kisdedovó, Puky Francziska Kóczán 
Jozsefne aszsz. es Székács József lelkész’s m. akadémiai 
1. tag ur mint uj tagok kötelezék hat éves részvényeiket. 
A valasztottsagi tagok közül Hajnik Pál ur sajátrészvény 
aláírásának újítása mellett viszszaszerzé Hajnik Fran
cziska özv. Sziklayné aszszonyt; — Kiss Károly urköz- 
benjartara pedig Szűcs Jozefa László Ferenczné aszsz. 
ujitá meg részvény-aláírását; Kossuth Lajos urnái Jóny 
Tivadar h. ü. ur ^00 p.ftot, Ferenczy Lajos h. ügyv. ur 
pedig egy részvényt kötelezett. Márton József urnái Bar- 
takovics Marianna özv. Majthényi Imréné aszsz. és Be- 
niczky Mária özv. Majthényi Pálné aszsz. külön lOOpftot 
valának szívesek alapítani; Forinyák János h. ügyv. ur 
részvény-aláirását megujitá, gr. De la Motte Izabella 
Csernus Emanuelné aszsz. pedig és Kovács Pál k. tanul
mányi ’s könyvvizsgáló bizottsági ülnök ur mint uj tagok 
kötelezének egyegy részvényt.

A’ képviselők közül Dengeleghy Károly ur saját 
részvény-tőkéjét örökre alapitá, sőt annak nagy részét 
már be is fizette , Horváth Mihály nevelő ’s akad. r. tag 
ur közbenjártára Erdődy Eugenia, Francziska ’s Karo
lina grófnők egyenkint, ’s HomokyElek jószág-igazgató 
ur mint uj r. tagok szíveskedtek az egyesületbe lépni. — 
Kosztolányi Péter ur indítványára nemes Barsmegye ren
déi egy ’s a’ tisztelt megye első alispánja Balogh János ur 
szinte egy részvénynyel méltóztattak az egyesület értékét 
gyarapítani. Szentimrey György ur ivén Richter Alajos 
jászai prépost, Semsey Albert tb. urak, továbbá Szent-Im- 
rey Ludovika, özv. Melczer Alajosné aszsz. mint uj ta
gok valának szívesek magokat aláírni. Végül kir. tan. 
Zeyk Dániel ur szives közbenjártára Borbély Lajos tb. , 
özv. gr.Kendeífy Adámné , Mészáros Johanna özv. gr. Te
leki Lászlóné ’s gr. Teleki József Erdélyország kormány
zója ő excell, mint uj tagok kegyeskedtek részvényeiket 
Teleki Sámuel gr. pedig az ennek megfelelő tőkét alapi- 
tólag kötelezni. — Édes kötelességének érzi a választott
ság megemlíteni t.Hrabovszky David ur hazafiui részvé
telét, miszerint a’ t.egyesület tőke-értékének öregbítéséül 
bizonyos 200 pftnyi követelést vala szives engedvényez- 
ni , mellynek behajtását maga Ígéri eszközölni.

Ennyi siker után , habár az egyesület fenmaradása 
örökre biztosítva nincs is , örömmel üdvözölhetni legalább 
annak újjászületését, sőt ha tekintjük, mikép az elsorolt 
uj részvények jobbadán örökre alapítvák , a’ hat évesek 
aláiróji pedig egytől egyig olly tisztes hazafiak , s hon
lyányok, kik minden mellékes tekintetekből kiemelkedve 
egyedül az ügyért ujiták vagy kötelezék részvénysegé- 
lyöket: most már bátrabban nézhetünk a’ jövendő elebe. 
’S miután ekkép a’ részvények száma 300at betölte, s 
ezenfelül az egyesület pénzbeli értéke (ide nem értve a 
tolnai képezőintézet épületeit) az örökre megalapított rész
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vénytőkékkel együtt mainapig 15,025pftra növekedett, 
ügyünk felvirágzását annyival inkább reméllhetjük; mert 
azon lelkes hazafiak , kik a’ képviselőséget elvállalni szí
vesek valának , feljogositák a’választottságot erősen hin
ni : hogy szavokat beváltandják, ’s íveiket üresen nem 
fogják viszszaküldeni, valamint hogy azok, kik a’ vá- 
lasztottság bizodalmas megkeresésére még nem válaszol
tak , annál több sikerrel fogják annak idején meglepni 
az egyesületet. íme a’ megkeresettek tisztes névjegyzéke 
alá rekesztve, kik közül a’ csillaggal jelöltek szives vála
szaikkal már megörvendezteték a’ választottságot.

Az alapítványok ’s hat éves részvények gyarapítá
sára munkálkodólag arról is rendelkezett a’ választottság 
hogy a’ hazában már létező kisdedovó-intézetek történe
teit ’s jelen állapotát hiteles adatok szerint megtudhassa , 
minek eredvényét az egyesületnek még e’ hét folytában 
megjelenendő ,,Evlapjai“ fogják részletesebben közleni, 
miszerint a’ két testvér hazában a’ kisdedovó-intézetek 
1829dik év óta már 34re szaporodtak, ’s ezek közül je
lesen a’ lefolyt évnek 8 köszöni létét u. m. az abonyi, al- 
mási, aradi, fiumei, miskolczi, pesti, józsefvárosi, vas- 
dinyei és zilahi. Nem alaptalanul reméllhetni, mikép tán 
még e’ folyó évben következő helyeken fognak keletkez
ni uj kisdedovó-intézetek : u. m. Debreczenben , Yay 
Miklós b. septeinvir ’s főispáni helytartó ur buzdítására, 
Egerben Joó János ur lelkes igyekezetei után a’ m. évben 
keletkezett polgári egyesületáltal, Eperjesen a’nemes vá
rosi tanács határzatából, Ersekujvárott főbiró Fogd Já
nos ur buzdítására keletkezett egyesület által, Hunyad vár
megyében a’ megye lelkes rendei által, továbbá Ikervá- 
rott gr. Zichy Antónia gr. Batthyány Lajosné kegyessé
géből, Kassán a’ belvárosban a’ polgárság növekedő rész
véte után , Losonczon némelly lelkesb hazafiak igyeke- 
zetinek eredvényeül, Nyíregyházán a’ város lelkesbjei- 
nek határzatából; Pápán a’ ns Veszprémmegye rendei 
pártfogása alatt keletkezett egyesület á lta l, Reidingben 
(Sopronymegyében) Liszt Ferencz hazánkfia’s zongora
virtuóz bőkezüségébül, és szülőhelye iránti hálás érzeté
ből, Szegeden a’ ns tanács és casino közremunkálta kö
vetkeztében , Sz. Mártonban (Győrmegyében) az olvasó
társaság által, Temesvárott a’ Csanádi püspök Lonovics 
József ur ő ex cell, pártfogása alatt keletkezett egyesület 
által mint megyei példány, Téten t.cz.Bésán Gusztáv ur 
által, T. Varsányban t. Rácz Mária özv. Gorove László- 
né aszsz. által, Torontál megyében Karácsonyi László al
ispán ur buzdítása következtében, Yáczott és Veszprém
ben a’ helybeli egyesületek által, ’s ekkor a’ magyar és 
erdélyországi kisdedovó-intézeteköszszes száma megfog
ja haladni az 50et, mi annyi akadály ellenében 15 évalatt 
nem megvetendő siker. Minél inkább fog pedig növeked
ni a’ kisdedovó-intézetek száma hazánkban, annál köze
lebb jutand czéljához a’ t. egyesület; mert a’ létező inté
zetek legsikeresb eszközül szolgálnak arra,hogy a’ szom
széd vidéki lakosok megbarátkozván az eszmével, azt 
hatáskörükben valósítsák, mi által az intézetek mindig nö
vekedő arányban fognak terjedni.

E’ czélja az egyesületnek leghamarább fogna köze- 
littetni az által, ha a’ képező és példányintézet a’ múlt no

vemberi közgyűlés határzata következtében, Tolnáról 
O-Budára tétetnék által, mire nézve a’ múlt novemberi 
határzatát oda javasolja terjesztetni a’ választottság, hogy 
annak mulhatlan teljesítéséül f. e. sz.mihály napja mint 
zárnap tűzessék k i , mert a’ választottság mind inkább 
me£gy^ződik: mikép az mostani helyén sem részvét-buzdí
tás , sem elég alkalmas kisdedovók évenkinti kiképzése 
tekinteteből nem foga’ czélnak teljesen megfelelhetni; ’s 
hogy általa annyi költséggel, mennyibe annak fentartása 
évenkint kerül, Pesten több sikert lehetne kifejteni. A’ 
fiók-választmány e’ javaslatot' ellenző terjesztvényét alá 
rekesztve mutatja be a’ választottság.

Egyébiránt a’ többször érintett képező intézet jóté
konyságát múlt évben 8 rendes , 2 rendkívüli segélydí
jas, 3 magánysegélydijas (1 gr. Csáky György költsé
gén , 2 pedig a’ kiskun-halasi ekklézsiáén) ’s egy önkén
tes, öszszesen 14 ifjú élvezé ; kik közül hatan nyertek al
kalmaztatást u. m. az abonyi, almási, miskolczi, szom
bathelyi , vasdinyei és zilahi kisdedovó , hárman tanitó- 
székeikre tértek viszsza , jelenleg pedig 4 segélydíjas vár 
alkalmaztatási nyilást.

Az illető bizottságnak a’ főpénztárnok múlt évi ’s a’ 
liókpénztárnok 1840.1841. és 184-2diki számadásai vizs
gálatáról kelt jelentését a’ t. egyesületnek e’ gyűlés foly
tában az idei költségvetéssel együtt bemutatandó , mie
lőtt diszes tisztéről leköszönne, hála-érzettel ujitjameg a’ 
választottság a’ múlt évben elhunyt tagtársak emlékét ’s 
jelesen Kolosváry Sándor veszp. kanonok ’s m. akad. t. 
tag; Lóstáiner Julianna özv. StroblMártonné, Sréter Já
nos Nógrádmegye néhai fáradhatlan buzgalmu lelkes al
ispánja , Szegedy Antónia Bezerédj Györgyné és Tükö- 
ry József hamvainak örök békét óhajtva , az élőket ha- 
zafiulag esdekelve kéri: ne engedjék kebleikből kihalni 
a’ részvétet, mellyet a’ kisdedovás szent ügye minden 
igaz hazafitól naponkint sürgetőbbleg követel.

Kelt Pesten a’kisdedovó i. M. t. egyesület közp. vá- 
lasztottságának 1843dik évi február 11 kén tartott ülé
séből. —

Ennek folytában azon tisztelt hazafiaknak , kik a’ 
fentebb elsorolt részvény- ’s alapítványi aláírások szerzé
siben munkás részt vettek, az egyesület szives köszö
neté jelentetik k i, valamint azoknak is, k ika’ képviselő
ségét , elvállalók. A’ választottság ugyanis a’ következő 
t. ez. hazafiakat kéré meg a’ képviselőség iránt, kik kö
zül a’ *jegygyel jeleltek szívesek valának azt elvállalni: 
AlmásyPál tb. Hevesben, Augusz Antal tb. Tolnában, 
* Antal Mihályn.casinói könyvtárnok Budapesten, Ada
movich János tb. Yerőczében, Biró Imre főügyész Csa- 
nádban, Besze János h. ügyv. Esztergomban, Bruckenthal 
Mihály b. Krassóban, Beöthy Ödön e. alisp. Biharban, 
Bertha Antal tb. Yasban, Beöthy Zsigmond ügyv. Komá
romban, Bezerédj László főjegyző Yasban , Bánhidy Al
bert tb.Csanádban, Botka Péter tb. Barsban, BarcsikMár- 
ton aljegyző Kunságban, Bónis Sámuel tb. Szabolcsban, 
*Boronkay Lajos főjegyző Hontban , Bntykay Menyhért 
alisp. Ugocsában, ^Balassa Antal b. Nógrádban, ^Balázs 
Béla h. ügyv. Aradban, Bohus János tb. Aradban , Bar- 
kassy Imre m. k. udv. kancell. ügyviselő Bécsben, Bán-
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ffy Pál b. Hevesben , Beniczky Lajos alisp. Zólyomban , 
Bozeredj István tb. Tolnában, Csapó József aljegyző Fe
jérben, Csányi László tb. Zalában, Cziruly József tb. 
’s ügyész Árvában , Darvay Ferencz tb. Szatmárban , Do- 
bozy Mihály tb. Biharban , *Dobák Antal főügyész Lip- 
tóban, *Dengeleghy Károly tb. ’s ur. ügyész Beregben , 
Elek Mihály alisp. Szabolcsban , Fiáth István tb. Fejér
ben , Fogthüy Gábor főjegyző Hajdúkerületben, Fejér- 
váry Miklós tb. Honiban, Fábián Gábor tb. Aradban, 
Freyseisen Keresztély tanácsnok Körmöczbányán , *Fad- 
gyas Pál tb. Csongrádban , Gorove István tb. Temesben, 
Görögh Imre abonyi kisdedovó Pestben, ^Horváth Mi
hály m. acad. r.tag Bécsben, Huszár Zsigmond főjegyző 
Esztergomban, ^Hajnik Pál tb .’s h.ügyv. Budapesten , 
Hengelmüller Mihály h. ügyv. ’s váltójegyző Budapesten, 
Jankó Mihály alisp. Pozsonyban , dr. Kovács Pál Győr
ben , ^Kossuth Lajos tb. Budapesten, *Keblovszky La
jos h. ügyv. Gömörben, ^Klauzál Gábor tb. Csongrád
ban , Konkoly Elek h. ügyv. Komáromban , Kovács Már
ton fősz.biró Győrben , ^Kosztolányi Péter főügyész Bars- 
ban, Laky János alesperes Nógrádban,László Ferencz Ko
lozsvárott, ^Lovász Miklós főszb. Tornában , Ludvigh Ig- 
nácz főjegyző Körmöczbányán, MeszlényiRudolf Fejér
ben , Móricz Katalin Székely Albertné Mármarosban, 
Major Pál ügyész Mosonyban , Márton József h. ügyvéd 
Budapesten , ifj. Majláth György e. alispán Baranyában , 
Ney Ferencz h. ügyvéd Pesten, Nyéky Antal főjegyző 
Csanádban , Nagy Gedeon tb. Borsodban , Osztroluczky 
Gusztáv tb. Trencsényben , O r m ó s  Zsigmond aljegyző 
Temesben, Ordögh József Jászkunságban , ifj. Pázmán- 
dy Dénes főjegyző Komáromban , Szoboszlai Pap István 
super. Debreczenben ,Pulszky Ferencz tb. Sárosban , Pe- 
tőcz György tb. Pozsonyban , Pilaszanovics Antal táblab. 
Bácsban , Prónay Gábor b. Thuróczban , Pribék Antal al
isp. Ungban, Peregrini Elek Budapesten , Pencz Károly 
tb. Barsban , ^Puskás Tivadar főbíró Felsőbányán, Pa- 
tay József tb. Pestben , Reviczky Pál főügyész Eszter
gomban , Ragályi Ferdinand tb. Gömörben , Rohonczy Ig- 
nácz e. alispán Sopronyban , Rába István tb. Szatmárban, 
Révay Gusztáv aljegyző Zólyomban, Schuszter Károly 
Nagy-Szombatban, Szemere Bertalan fősz.biró Borsodban, 
Simon János főjegyző Sopronyban, Szőllősy Balázs Mar
marosban, Schnee Pál tb. Hevesben, Szőgyényi Antónia 
Bohus Jánosné Aradban , Szathmáry Király József e. al
isp. Borsodban, *Simon Florent h. ügyv. ’s váltójegyző 
Budapesten, Szemere Miklós tb. Zemplényben, *Sey Jó
zsef főszb. Baranyában, ^Szentkirályi Móricz alisp. Pest
ben, Tomcsányi József szlb. Békésben, *Thurzó Ignacz 
szlb. Biharban, Tóth Mihály professor Nógrádban, Ull- 
mann László főadószedő Trencsényben, Vécsey Pál b. 
Zemplényben,Vermes Illés tb. ’s ügy. Veszprémben, Wenk- 
heim József gr. Békésben , Vargha István képző intézeti 
igazgató Tolnában , Záborszky Alajos tb. Somogybán, 
*Zeyk Dániel kir. tanácsos Erdélyben , ^Zsoldos Ignacz 
főjegyző Veszprémben, *Zsolnay Dávid Endre tb. Zem
plényben. Kacskovics Lajos egyesületi titoknok.

(Folyt, äoü.)

W a r ii o w s k y.
IV.

(Folytatás.)

Az esti nap már az erdei fatörzsekre sütött ’s a’ lom
bok árnyai a’ verőfény-piros földön játszának. A’ szél 
hordá a fákról hullo őszi leveleket és zúgott az agg bük- 
kek s fenyvek csúcsain. K. grnő lovászmesterével egy 
széles erdei utón vágtatva jőve. Egy ösvénynél, melly 
az erdőn át József atya lakához vezete , megállának , a’ 
grnő leszállván lovát a’ lovászmesternek átadá , lovagru
háját övéhez felköté ’s egyedül mene a’ neki isméretes ös
vényen , ő a’ jámbor papot isinéré ’s tiszteié. Midőn szi
ve telve volt, midőn minden pompa, minden gazdagság 
mellett szükelmü , szerelemszegény férje oldalánál magát 
elhagyottnak , meg nem értettnek érzé , a’ nemes őszhöz 
siete , enyhülést lelve bölcs vigaszszavaiban.

Hol az ösvény szabad térré nyílik , egy fához tá
maszkodott vadász mély gondolatokba merülve ült; fegy
vere ölében fekvék, fejét hanyagul hajtá kezére; nem 
messze zörejt, vad könnyű léptéhez hasonlót hall,felugrik , 
felhúzza a’ sárkányt ’s lövéskészen előlép. De midőn a’ zö
rejlő tárgy bokrok közt hajlong , meszsze veti magától 
fegyverét, melly esése közben elsiile. A’ lövést sikoltás 
követi ’s a’ megrémült, csaknem elájult grnő a’ vadásztól 
látja magát gyámolittatni. Nem sokára magához jőve ’s 
karját nyujtá a’ szintén csodálkozó fiatal férfinak. ,War- 
nowsky ur , szelíden ’s kérve szóla, ön , mint tudom , 
hoszszabb idő óta mulat tájunkon , miért kerüli , mint
egy szándékosan, várunkat?4 Róbert láthatólag vala meg
indulva a’ nem várt megszólítás miatt. A’ grnő kórtéré 
elbeszélé aztán elválásuk ótai történeteit; bizodalmas be
szélgetés ’s múltra emlékezés közben közlék egymással 
gondolataikat. De beszéd közben mellékutra tértek , melly 
túl az erdőn a’ kis folyóig ’s azon gátat képező dombig 
vezet, melly a’ sokszor kiáradó folyó pusztításai ellen 
volt építve. A’ dombon nyirágakból pad vala fáradt ván
dorok számára , ott ülének le , élvezve a’ nagyszerű lát
ványt , mellyet egy oldalról a’ kiáradott folyó nyujta , ösz- 
szeolvadva Oderával és széles , beláthatlan víztükröt ké
pezve. A’ tóduló víztömeg meszsze nyúló habokba torló
dók öszsze ’s ádáz hullámzattal csapódék a’ gáthoz.

Kölcsönös részvéttel annyira elmerülenek fiatalaink 
a’ bizodalmas beszélgetésbe , hogy az alattok felzudult 
elem moraját’s dühöngését nem hallák; ingott alattok a’ 
föld erős csapásaitól a’ rombolo haboknak, mellyek az 
egész széles síkon a’ leszálló nap bíborába valanak me
rülve. A’ távolbul mintegy tompa esést hallának ’s az erős 
megrázkodás lábaik alatt most már Róbert előtt vészho
zónak látszék ; eltökélék magokban a’ beteg barátot meg
látogatni az erdőben; de midőn más oldalra , erdő felé 
fordulónak, csodálkozó szemeik látványnyal találkoza- 
nak , melly a’ legbátrabbat is megdöbbentheté , mert há' 
tok mögött az egész síkság vízzel volt elborítva, tőlük 
némi távolságra mindkét oldalon utat tört magának a 
dühöngő elem , a’ toriadó habok áttöréka’ védgátat, mo
hón tulözönlének rajta ’s elboriták a’ tért egészen a’ ma
gasan fekvő erdőkig. A’ grnő e’ veszélyes látványtoli ijed
tében megmerevülve hanyatlott ülésére viszsza; Róbert át-



látá a’ nagy veszélyt, mellyben lebegének , mert az alat- 
tok ingott földet minden perczben elsodorhatá a’ viz. Azon 
oldalon pedig , merre a’ gát Annahegy felé volt épitve , 
a’ sekélynél csolnak hányaték fel ’s a lá, de Róbert nem 
tudott úgy úszni, hogy azt elérheté vala ’s az egész já 
ratlan vidéken egy szabaditó lélek sem mutatkozék. Több
ször süté el fegyverét, de lövéseit a’ távol fekvő lakott 
tájon hallani nem lehete; de onnan is tompa taraczklövé- 
sek , a’ körösleg levő faluknak a’ vizveszélyt jelentők, 
hangzának. Már sötétedni kezde, szabadulás gyámolta
lan helyzetükből még sem mutatkozék; Róbert bátoritá a’ 
vigasztalatlan grnőt, ámbár a’ víztömeg mindig pusztitób- 
ban nyomult a’ rézsekbe — ekkor a’ távolból nőalakot lát 
sietni, ki part-hoszszában a’sekélyig megkettőztetett lép
tekkel igyekvék ; Mária vala , ki a’ kolostoriíton jőve ; 
mindkettejöket a’ dombon világos veszélyben látja ’s ré
mülten Róbertre ismér ; ekkor perczet sem mulaszt, a’ 
hánykodó csolnakot leoldja a’ sekélyről, bele ugrik , meg
fogja az evezőt ’s keresztülvág a’ folyón , melly őt elra
gadó a’parttól; Róbert hasztalan kiálta feléje, aggodal
mas intését ő nem hallá ’s csupán megszabadítására gon
dola ; a’ nagy erőködés miatt ereje már elhagyá, midőn 
egy hatalmas hullám a’ dombhoz sujtá a’ csolnakot, de 
a’ lökés olly nagy vala , hogy az evező darabokra tö r t, 
Mária pedig legott a’ csolnakba hanyatlók; azonban ösz- 
szeszedközvén a’ kötelet kiveté Róbertnek , ki szabaditó 
angyalát most csak hálapillanattal jutalmazható. A’ holt
halvány grnőt Róbert csolnakba emelé *s az evezőmarad
ványnyal a’ hatalmas folyó ellen partot érni törekvék. 
Azalatt Ferencz is , ki az újra megcsalatkozott remény 
okozta fájdalmában Máriát távolról kiséré, a’ sekélyhez 
ere ; látá a’ dühöngő hullámok mint viszik a’ drága lyányt 
’s Róbert mi hasztalan küzd a’ folyó mindig nagyobbodó 
ereje ellen. Irtózva gondolá meg, hogy a’ mélyezet egé
szen a’ közel malomig vezet ’s átlátá, hogy tovább ra
gadtatva bizonyosan vizgátra fognak hajtatni ’s a’ malom
kerekek közt szabadithatlanul elveszni. Ekkor eltökélé 
magában őket élte veszélyeztetésével megszabadítani. Me
rész úszó lévén beugrók a’ folyóba, izmos karral szelve a’ 
habokat, mig a’ csolnakhoz éré, azután elibe veté ma
gát ’s azt majd erejével , majd egyes erős lökésekkel part
hoz hajtani törekvék ’s ahoz közelebb is juta már, mi
dőn a’ szerfölötti erőködéstől ereje hanyatlani kezde ; a’ 
grnő eszméletlenül fekvék a’ csolnakban ; Mária csendes 
fohászokat külde ég felé; Róbert a’ nemes szabaditóval 
egyesülve dolgozók ; midőn társa erejét egészen fogyni 
szemléié, maga-kimélésre inté őt; Ferencz néhányszor 
elmerült m ár, de ismét felbukott; most egy kétségbe
esett lökés parthoz vivé a’ csolnakot; Róbert egy kinyú
ló fűzághoz kapaszkodók, de Ferencz a’ dühös folyó ál
tal tovaragadtaték, még egyszer felbukott ’s a’ csolna
kot szerencsésen partnál látá: ,Mária!4 gyönge felkiál
tással elmerülve, a’ viz öszszecsapódék fölötte ’s elteme
tő az egész vidék legjelesb ifját. Mária ’s Róbert nevét 
remegve kiáltozák — ő oda vala. Merevenen ’s mozdulat
lanul nézőnek a’ pontra, hol Ferencz elmerült, Mária

pedig aztán fájdalmas könyekre fakadt’s vigasztalatlan 
borult Róbert keblére.

A’ megszabadultak túl lévén minden veszélyen , 
viszszapillantának a’ vész helyére , de a’ domb eltűnt, az 
elem borzasztó hatalma elsodrá az egész gátat ’s csak né
hány kidöntött nyír csúcsa, mellyek a’ padot árnyazák , 
emelkedők még a’ viz tükrén fölül. A’ grnő , ki ijedtéből 
föleszméle , a kettő közt gondolkodva haladt az erdő
ben. Közeledve a’ helyhez, hol őt a’ lovak várók, őszin
te melegen fogó meg Mária kezét; ő mélyen pillantott a’ 
nemes , dicső lyány szivébe ’s lelke határzatot érlelni lát- 
szék; megcsókolván Máriát kóré őt, legyen barátnője ; 
érzeménytolulás közt némán váltak el, a’ grnő lóra ka
pott ’s elérzékenyült szemekkel még egyszer pillantott a’ 
két barát felé. Ezek pedig a’ faluba sietve, mindent elkö- 
vetének szerencsétlen barátjok nefaláni megszabadítása 
végett, de minden fáradozásuk hasztalan vala. Csak más 
nap, midőn a’ viz leapada , malma kerekei közt lelék 
meg a’ szegény Ferencz testét. A’ fiatal férfi szép tette 
elhirült az egész vidéken ’s emlékezetére a’ grnő kegyes 
alapítványt tőn örök időre. — A’ közösen szeretett ifjú 
ünnepélyes eltakarittatása napján a’ grnő pompás kocsija 
a’ kis iskolaépület előtt álla meg. A’ hölgy némi időig a’ 
házban mulata, aztán Máriát kézen vezetve kijőve, a’ 
lyányt magával vivé a’ kocsiba. Róbert ’s az iskolatanitó- 
nő kísérők őket; amannak a’ kocsiajtóbul kezét nyújtva 
csókolásul a’ grnő e’ szavakkal: ,Warnowsky u r , most 
már váramat többé csak nem kerülendi?4 gyorsan elrobo- 
gának. —  Az agg iskolatanitónő örömkönyeket sirt a’ 
nagy tisztelet miatt, mellyben gyermeke részesüle , mert 
a’ fiatal grnő Máriát testvéreként akaró tekinteni’s nála 
vala maradandó.

Róbert szivében a’ legellenkezőbb érzemények har- 
czolának; eddig ovakodék megvallani Mária iránti sze
relmét , ne hogy a’ derék lyányban felköltse a’ szender
gő szenvedélyt; a’ lyány pedig testvérként szerető ő t ’s 
leendő papot tisztele benne; de a’mint viszonyai gátolák 
őt lépni a’ papi rendbe , úgy csökkent ahozi hajlama is ’s 
ámbár az ősz Staniek feloldá őt ígérete alól, benne mégis 
határtalan tettvágy éle, mellyetfolytatott titkos politikai 
öszszeköttetései még inkább ingerlének ’s belösztönének 
megfelelő hatáskör után vágyott. Allapotja , bár mi fej- 
lődheték is belőle , folyvást vészszel fenyegető vala ’s e’ 
miatt semmi áron sem kívánható sorsa örvényébe sodra- 
ni a’ nemes, mély érzésű lyányt. K.grnő a’ bőség élve
zetében is alaptalannak találá nem sokára, hogy a’ szív
nek csupán külső fényes viszonyait kellene kielégíteni ; 
férjével szeretett üres társalgásában kárpótlást nem lelve, 
részvevő , szives kedély után ohajtozek ’s Mariaban oly- 
lyat talált. A’ nemes szivü lyány valódi odaadással csatla
kozók a’ nemes nőhöz , ez pedig legnagyobb örömet lelt 
Máriának magasb társalgási gyors kiképződésében. Most 
már Róbert gyakran jőve a’ várba ’s midőn elhangzók a 
társaság zűrmoraja, midőn el volt dobva azilledek kény
szere , ők csak akkor ünnepelék a’ kölcsönös egymástér- 
tés szent óráit. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr at tn er-Kár o l y i  uri-utcza 453.
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A’ pesti kerületi börtönről.
Nemcsak Európában, sőt még Éjszakamerikában 

sincs rá példa, hogy valamelly status magányos ember 
tervezetét általányosan ’s országosnak elfogadta volna. 
Miből épen nem következik sem az, hogy tehát jobbat vá
lasztott, sem az, hogy az eleibe adott tervezetet mindenkor 
javitva tette volna sajátjává. Bizonyítja ezt az élet ’s a’ tör
ténet. Nem is kívánnék e’ tárgyban többé szólani, — ha 
csak olly mystilicatiókat akarnék mondani, miket né- 
melly iró más irókbul mint uj leleményeket szokott újra 
mondani: ha v é l e m é n y e m b e n  a’ büntetésmód javí
tása iránt, erről uj értekezéstnem Ígértem; végre volna ha 
íiem volnék meggyőződve, hogy a’ mit tervezek, azaz 
életből ’s tapasztalásból merített egyszerűség , és'j ö v e- 
d e l m e z ő b b  mindazoknál, mik eddig tudtomra próbál
ta lak . Jövedelmezőbb é s p e d i g  a’ m a g á n y - r e n d 
szerhez alkalmazva, miután a’természet maga kimutatja, 
hogy mivel a’ javulásnak első és legfőbb föltétele az óvás, 
az auburni rendszernél pedig a’ hallgattatás nem egyéb 
mint tapasztalatlanok ’s énzők előtt játszott és általok meg
tapsolt comoedia — a’ raboknak bárminő együttléte a’ fő 
czélt alapban rázkodtafja meg.

Reméllem , nem fog megütközni benne senki, mi
dőn a’ börtön lehető legnagyobb jovedelmeztetését hozom 
föl tervezetem érdeméül, mert valamint értem , hogy egy 
statusnak sem lehet fő czélja a’ büntetésnél a’jövedelem , 
hanem a’ javulás : szinte úgy tudom, hogy ha politikai
lag állítjuk ez eszmét a’piaczra , nem lehet a’világon olly 
status , melly jövedelemmel inkább meg ne vegye , mint 
a’ nélkül. És kivált m i, kiknek m i n d e n r e  van szüksé
günk, de nincs pénzünk ; kiknek hongazdaságunk éven- 
kint kénytelen banquerottirozni. — Kérem jól megfontol- 
tatn i! hogy a’ melly ország gazdasága évenkint tönkre 
ju t , annak boldogulásán nem segíthet sem bank, sem köl
csön, sem kereskedés, sem ipar , sem vasút, sem nép
növelés , sem arany szabadság,csak a’nagy isten. — Mind 
ez igen is csak a’ t e n g ő d é s t  enyhítheti, de k ö z j ó 
l é t e t  nem eszközölhet ’s nem szilárdithat. ’S lesz idő , 
midőn állításaim valóságát be fogom bizonyítani; midőn 
tagadhatatlanná leend , mennyire szükséges nekünk még 
a’ filléreket is zsugorgatnunk. Igenis, ez nekünk legfőbb 
kötelességünk ; mert szegények vagyunk , mert hazánk 
csupán termesztő ország ,’s ha ennek gazdasága évenkint 
tönkre ju t , mink van azon nagy szerencsén kívül, hogy 
tengődhetünk?! — Hisz az országgazdaság minden magá
nyos gazdáinkból áll , ’s nem egyéb mint ezeknek ösz- 
szege. ’S kik ezek a’ gazdák ? néhányat kivéve roppant 
territóriummal, nyomorult szegények. De ne mondjátok 
szobatudósok ’s külföld bölcsei! hogy azért nyomorul
tak , mert nem értik a’ gazdaságot ügy , mint a’ legmivel- 
tebb nemzetek , mert lusták, mert—  mert ’stb. — Nem, 
— más itt a’ baj , de-ti nem értitek, és mégis olly ügy
ben mertek ítélni, inellynek okleveleit nem láttátok ; és 
ti mégis légből szedett tanácsadásokkal boszantjátok a’

tapasztalást, ’s a’ Duna forrását nem német birodalomban 
akarjatok bedugni, hanem Buda alatt elgátolni. Magya
rázzatok meg inkább : mi annak oka , hogy a’ német biro
dalomban, Angol, Holland- ’s több országban könnye
dén ’s uriasan él 130 — 150 ’s több száztóli jövedelem- 
adó mellett az, kinek 2 — 3 száz hold földje van, és a’ 
magyar két annyi birtoka mellett jövedelmi adó nélkül jó 
formán nem é l, csak tengődik ?! — ’S ha erre úgy felel
tek, mint kell , ’s ha aztán be is dugjátok a’ forrást, melly- 
ből e’ catastropha ömlik , azonnaltudand ez ország, min
den szükségein segiteni.’S nem lesz szükség rettegnetek, 
hogy Éjszak vas karjai a’politikából kivénült Nyűgöt el
lenében , Danzigtól az Adriáig ’s innen tovább köve- 
telendi és szabandja ma holnap, előre megkészitett hatá
rait. — De mindaddig mig országos gazdaságunk e’ szo
morú helyzete in statu quo marad , mig mi a’ filléreket 
zsugorgatjuk , ’s aranyainkat más számlálgatja, addig 
csak mannán tengődünk a’ pusztában ’s közjólétről szó 
sem lehet. Mindaddig néma’jövedelmet de a’jövedelmecs- 
két is tanácsos lesz félre nem rugdosnunk, mert az or
szágos tetemes költségek csak szegényitik a’ szegényt, 
’s az elszegényített szegény csak szaporítja a’ bűnöket ak
kor , midőn azoknak kevesbitése a’ főczél. Véleményem 
szerint tehát minden börtönnél mind építtetésekor , mind 
kivált és kiváltképen annak munkálkodtatásánál, mint
hogy ez évenkinti, a’ kiadás lehetőleg kímélendő , a’ czél- 
szerü jövedelmeztetés pedig követelendő. — Illy jövedel- 
meztető mód iránt terjesztem elő véleményem a’ pesti ke
rületi börtönrül. Jövendő szerencséjével nem sokat törő
döm, jobbra vagy balra, nem az én gondom; de legszi- 
vesb köszönetem nyilványitom előre is azon czélszerü bí
rálatért, mellynek joga leend tőlem feleletet követelni.

Az ország különböző vidékein vannak olly helybeli 
’s táji szükségek , mellyeknek kielégítése, a’ több szük
ségéhez képest a r á n y l a g  legkapósb’s jövedelmezőbb; 
mellyek ha nem divat szüleményei, hanem a’ közjó kel
lékeiből eredendők ’s folytonos tartósságuk a’ helyzet 
körülményei által biztosíttatott, ezeknek betöltésük leg- 
czélszerűbb is. Illy legjövedelmezőbb és czélszerűbb szük
ségnek vélem, sőt állítom Budapesten és vidékein a’jár
da- és koczkakövek faragását ’s a’ kőhulladék utteri- 
tését. Mire nézve szólandok : 1) A’ jarda- és koczkakö
vek szükséges létéről. 2) A börtön helyéről és szerkeze
téről. 3) A’ kőfaragásnak a’ kerületi börtönben lehető olly 
üzetéséről, m e l l y  a’ magány-rendszer szerint eszkö
zölhető. 4-) A’ kőfaragási költségekről és jövedelemről.

1. §. A’ j á r d  a- ’s k o c z k a k ö v e k  s z ü k s é 
g e s  l é t é r ő l .  Tapasztalás bizonyítja , hogy az utcza- 
kövezet, melly paíakkövekből készíttetik, mind készí
tésre mind használatra nézve sokkal károsabb , mint a’ 
faragott koczkakövekkeli kirakás. Kijavítása t. i. kétszer 
kívántatik addig, mig a’ koczkakövezeté egyszer.Oka ez 
kijavítási szükségnek , mellyen csak uj kövezéssel s 
hetni , az , hogy a’ patak-kövek különböző nagys'
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’s domboruságuak lévén , mind földben , mind földszint 
egyenetlenül állanak, miből természetesen következik , 
hogy midőn kerék által nyomatnak , egyenetlenül enged
nek a’ terehnyomásnak , minthogy a’kisebb’s hegyesebb 
kő sülyed , a’ nagyobb pedig fenmarad ’s kész a’ gödrös 
utcza , mellyet még a’ kocsizók átka sem tölthet be mind 
addig, mig ujontan nem rakatnak le ismét ugyanazon kö
vek. A’ mi igen természetes, mert esős időben az illy 
patakkövek közül sok hézagot hagyván magok közt, fel
nyomul az alattok levő föld ’s lesz belőle sár, ha pedig 
megszárad: por. Tisztítani kell tehát, vagyis azon föl
det , melly mint szükséges alája terittetett a’ köveknek, 
el kell hordatni. Mostmár minden nagyobb kő mellett egy 
egy gödör, egyegy keréktörő ; rengenek kivált szőkébb 
utczákban az épületek , ’s a’ kocsik romlása bizonyos 

• mig a’ rázkódó épületeknek a’ rengés bizonyosan nem hasz
nál. Mindezekhez járul még a’ g y a k o r i  kijavítások
nál, mellyek többnyire ujontani egész kevezésekből áll
nak , az utczáknak elfoglaltatása ’s a’ szabad járhatás 
akadályoztatása, melly kivált népes és kereskedőváros
ban nem kis tekintetet érdemel.

Mind ez a’koczkakövezetű utczákon felényire is alig 
érezhető. Ugyanis tudva van, hogy a’ patakkőveli köve
zésnél 3 évig tartozik jótállni a’ kövezőmester , a’ kocz- 
kakővelinél pedig 6 évig kezeskedik. Yaló tehat, hogy 
amaz kétszer javittatik , mig imez ugyanazon idő alatt 
egyszer. De való az is, hogy midőn a’ patakkövezés a’ko
csi zökkenései által zuzatik is , imez zökkenések miatt 
kevés kárt szenved ,’s az épületeket sem rengeti, és a ko
csikat sem pusztítja , ’s ha megforgatják a’ hoszszas kopás 
után, ismét uj a’ kövezet. Jól látták mind ezt a’ nagy vá
rosokban , ’s azon veszteséget, mennyivel a’ koczkakő 
drágább, öszszehasonlitván amannak gyakoribb javításai
val ’s káros szolgálatával, a’ lehetőséghez képest el
hagyják a’ patakköveket, ’s használják a’ koczkaköveket.

Pestváros szolgálhat itt jeles például, melly 182Sd. 
év óta tetemes javításokat tett utczáin a’ járda- ’s kocz- 
kakövek behozásával. De ezen javításnál bizonyosan na
gyobbakat' vala teendő , ha az illy kövek hijányanem gá- 
tolá. Először ugyanis járdaköveit Ausztriából hozatá ’s 
pedig darabját 20 ezüst krajczárjával. Később ez irtóz- 
tató kiadásokat azzal szelidité , hogy a’ pozsonyi, vise
grádi ’s marosi kőbányákból sokkal olcsóbb áron hordat- 
ta a’ köveket, ’s ez évben is már 400 koczkaölre kötött 
szerződést 50, 70, ’s 7 5 ftval és épen nem vagyok tán ha
mis propheta , ha kimondom, hogy a’ pozsonyi és vise- 
grád-marosi kőbányák ennyit előteremteni ez évben nem 
lesznek képesek. Adja isten!hogy csalatkozzam, de nem 
hiszem. — Nézzük meg Pest utczájinak téréit s alkal
masint nincs még huszadrésze betöltve annak, mit betöl
teni a’ lehetőséghez képest szándék. Mérnökileg kivethet
n i , ’s alkalmasint kevésnek fog találtatni, ha Pestváros 
évenkinti szüksége 500 öl járda-’s koczkakőre tétetik; 
számba vevén jövendő terjedését, szinte mint azt is , hogy 
nemcsak magának van Pestvárosnak illy kövekre szüksé
ge , hanem házbirtokos lakosainak is , kik közül már ed
dig is , igen sokan illy módon köveztették ki házaik ka
pualjait ’s udvarait.

Kérdés csak az : l e s z  é é v e n k i n t  ’s fo l y t o-  
n o s a n  i l l y  n a g y  j a v i t á s h o z  s z ü k s é g e s  
p énz? — Igenis lesz. Pestváros eddig is folyvást 60 — 
70—80 ezer vft adott ki évenkint utczakövezetre : ’s ezt 
tehette s ezután még többet tehet. Ugyanis Pestváros
nak eddigi kövezetvámaért közelebb múlt években fizettek 
75,000 v. for. évi arendát; most e’ kövezetvám fölebb 
rugtattatott 50—60 prcttel: következőleg 112,500 váltó 
vagyis 45 ezerp.ftra rúg az árenda. Megjegyezvén, hogy 
e’ közt a’ szeszes italok várna is foglaltatik , melly egy 
évet másra vevén 5000 p.ftra tehető. E’ szerint tehát 
magát a’ kövezetvámot 40 ezer p.ftra bátran számíthatni. 
’S ezzel Pestvárosnak kövezetért adózik az ország, hogy 
utczájin járhasson.A’ dolog természetéből ’s a’ törvény lei
kéből világos , hogy szárazvámmal csak azok bírhatnak , 
kik a’ gátokat ’s utakat jó karban tartják ,’s hogy a’ szá
raz vámok meghatározásánál időrül időre , a’ gátok ’s utak 
fentartására kivántató költségek vétethetnek ’s tartoznak 
is vétetni szorosan alapul: következőleg állnia kell an
nak, hogy a’ száraz vámmal bírók jövedelme, a’ gátok
ra ’s utakra egészen rá fordittassék. Mivel kövezetvám
nak a törvényben aligha van nyoma, igen természetes , 
hogy ez a’ teloniumhoz , vagy ha nem ehhez , semmihez 
sem tartozik. Legyen akármint, annyi bizonyos: hogy a’ 
fizető ország akármelly köv ezetvámot szedő váróstul meg
kívánhatja, hogy ebbeli adóját köv ezetre fordítsa. Pest
város, úgy látszik, ebbeli kötelességén felül is tett , mert 
kövezetváma (kivonván a’szeszes itali vámot)csak 62,500 
v.ftot hozott be eddig , ’s mégis a’ kövezésre 70— S0 ez
ret adott ki ’s igy 10— 15 ezerrel többet, mint bevett. 
Ez azonban épen nem sok , ha megfontoljuk a’ többek közt 
csak azt, hogy mig egy nem pestbudai kocsit látunk az 
utczákon, egész évet ’s várost általányosan véve, min
den bizonnyal látunk 5 pesti kocsit, ha nem többet : és Íme 
meg van fordítva a’ számítás. Pest t.i. még ötödrészben 
koptatja utczájit, és csak egy ötöd részt fizet a’ kövezés
re , ’s a’ többit az egy ötöd részszel készítteti. Azonban 
én mind erre Ament mondok ’s beelégszem vele , ha kö- 
vezetvámát mindenkor kövezetre forditandja, a’ mit tőle 
az ország méltán megkívánhat, ’s a’ mitPestváros meg is 
teend , s z i n t e  m i n t  n é h á n y  év óta nem késett meg
tenni.

Ha most már egy koczkaöl járda- ’s koczkakövek 
árát egyre másra 6 0 ftra ’s a’ kövezés diját 12 ftra tesz- 
szük ezüstben, — minden évben felmunkáltathat a’ város 
555 koczkaöl kő körül. — Ebből ha 105 koczkaöl kő 
árát kivonjuk , melly 7 ezer p. ft. körül lesz ; ’s ehhez 
hozzátétetik nem több csak még annyi, lesz 14 ezer p. 
vagy 35 ezer v.ft. És ezen summa bizonyosan elég azon 
reparatiókra , mellyek Pestváros utczájin év enkint kiván- 
tatnak. D e  t o v á b b  m e g y e k ,  ’s nem is kétkedem 
hogy 7 ezer p.ft. évenkinti kiadást kétszeresen sem so
kai! maga Pestvárosa’ maga részéről. ’S e’szerint 7— 8 
ezer p.ft. áru utat évenkint készíttethet még az üllői or
szágúton is , melly annyira elvan most hanyagolva , hogy 
a’ vámvonalig egy negyede roppant homok, más negyede 
kocsi-sülyesztő ’s barom-kínzó sár. A’vámház előtt tél
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ben nyárban az útban fekszik egy tó*) , melly fagyos idő
ben az igás barmok lábait vérig vagdalja y holott 5 ftba 
nem kerülne lecsapoltatása: a’ vámháztul a’ lőrinczi csár
dáig, a’ sok százezer kerékvágány roszszabb a’ nem- 
utnál kivált sötétben, minthogy a’ kocsikat mindenütt a’ 
nagy szerencse kisérgeti a’ felfordulástól. ’S 7— 8 ezer 
forintért bizony jó darabokat lehet belőle évenkint úttá 
formáltatni ’s néhány érv alatt egészen is elkészíttetni. 
Mihezképest Pest város évenkint kövezetvámából 450 
koczkaöl követ csakugyan mindenkor vehet ’s ennyire 
folytonosait szüksége is leend; ’s ha még mind ehhez 
teszsziik a’ magányos lakosak szükségét is ,  ez is üt al
kalmasint leg és legalább 50 koczkaölre , ’sekkint ma
gában csak Pestben az évenkinti szükséget 500 k. ölre 
tehetjük.

De hátra van még Buda hol, a’ kövezetvám nemkü
lönben karó- ’s helypénz és mértékek taksájának éven
kinti árendája most 33,100 v.for. E’ közt a’ szárazvám 
árendáját alkalmasint lehet 8 ezer p.ftra tenni, melly 
summán az 50 forintos koczkakőbül hozzávevén 12 p.ft. 
kövezési bért, —  évenkint 70 sőt 100 k.ölkövet vagyis 
700— 1000 koczkaöl kövezést űzethetni’s egy harmada 
reparatiókra még megmarad , mellyhez ha magányos la
kosai is fizetnek, a’ városon kívül utfoltozásokra is ele
gendő pénz számítható. Hátra van annak a sz. gellérti 
vámháztól az O-budáig nyúló rettenetes patak-kövezete. 
Van é ember , ki a’ császár-fürdőbe kocsizott, ’s kinek 
gyakran eszébe nem jutott volna ,,jobb a' boldog gyalog
lás mint a’ boldogtalan kocsizás.“ iNekem nincs semmi két
ségem , hogy mihelyt a’ lánczhid elkészülendett, Buda- 
város koczkakövekkel térítteti meg legalább ez iszonyú 
hoszu fő utczáját, ’s nem nagyítom a’ dolgot , ha ebbeli 
szükségét évenkint és folytonosan 7 0 k. ölre teszem. Ezek 
szerint a’ magányos lakosak szükségein kívül , Budapest 
város évenkint vehet az ország lakosai által fizetendő kö
vezetvámból legalább 500 koczkaöl követ s ennyit ok
vetlen fel is használhat. Mindez csak helybeli szükség. 
De vannak vidéki szükségek is. Csak föl nem tehetjük, 
hogy legalább kedvezőbb helyeken fekvő kereskedő va
rosaink idővel gyarapulván , kövezetjavitásra gondot ne 
fordítsanak ’s 4iogy előbb utóbb, a’ dunaparton fekvő 
Győr, Komárom, Baja, a’ csatorna melletti Zombor, a’ 
Drávaparton levő Eszék, ’s a’ Tisza-Maros partjait éke
sítő Szeged városoknak is illy járda- ’s koczkakövekre 
szükségök ne lenne.

Kérdés csak az : hol fognak legalkalmasb ’s leg
olcsóbb illy köveket kapni? mert hisz alkalmasint mind
egyiknek van kövezetváma ’s igy fizethet. — E’ kérdés
re igen könnyű a’ felelet.

Legelső járdaköveit Pestnek Ausztriából hordattak , 
azon okbul is , mert közönségesen erősbnek állíttatott 
a’ gránitkő, mintsem a’ visegrádi vagy a’ marosi bazalt 
kő. Ez állításban van is valami, de koránsem olly nagy 
különbség , millyet a’ mineralogusok állitának. A’ füvek 
hasznos táplálékonyságának ugyanis nem a’ füvész legil- 
letékesb bírája, hanem a’ barom, melly azt kiválasztja

a’ többi közül. így vagyunk a’ kövek tartóssága bírálásá
val is , hogy azok tartósságát nem annyira a’ mineralo- 
gus mondja meg , mint a’ használat. Pesten a’főuteza vé
gén az Ürményiház és zsidó-kávéház között, pozsonyi 
gránit és visegrádi bazalt (vasanyagos) kövekkel úgy 
van kirakva egy jó darab utcza, hogy az Ürményiház 
felől az utcza közepéig visegrádi, másik félen pozsonyi 
köbül van a kövezet ’s ezelőtt 3 évvel ugyanazonegy 
időben keszitve. És ha megnézzük, a’ visegrádi köve
zet még csaknem a’ maga épségében van, midőn a’ po
zsonyi gránitkövek már nagy és sűrű csorbulásokat szen
vedtek. Most már azon ellenvetésre, hogy a’ gránitkö
ves utcza oldalán több kocsi járt mint a’bazalt, kövesen, 
’s azért romlott meg, csak azt felelem , hogy, ugyanezen 
utczának a’ bécsi-utcza déli végétől kezdve , a’ Dunáig 
mind a’ két oldala gránit, és mind a’ két oldala sokkal 
romlottahb mint a’ bazaltkő, mellyel ugyanazon oldalon 
ugyanazon utcza van terítve. Mihezképest a’ tapasztalás 
bizonyítja , hogy ha nem jobb , bizonyára nem alábbva- 
ló kocsiutra a’ bazalt mint a’ gránit. — Es mégis oda ju
tánk némelly nyerészkedők tanácslása után , hogy a’ vi
segrádi kő , nemis hasonlítható az ausztriai ’s pozsonyi 
gránithoz, inellyek egymással öszszeküftetésben vannak; 
’s ezt szeretik hinni ’s terjeszteni kivált azok , kik eb
ből hasznot húznak.

Mi azonban olly véleményben vagyunk itt, hogy 
mivel a’ kőnek szintúgy van élete mint a’ növénynek ; 
mind egyik mind másik b á n y á b a n vannak kőrétegek, 
életidejükhöz képest korhadtabbak vagy keményebbek.’S 
e’ szerint egyik bányából úgy kerülhet lágyabb és kemé
nyebb kő mint a’másikból. ’S ha erre tekintet nincs, a’ 
pozsonyi gránit közül csak olly lágy kövek vágathatnak , 
mint a’ visegrádi vasanyagos bazalt-kövek közül, mi
után a’ használat bebizonyitá , hogy a’ bazaltkő , tartós
ságában ’s használatban semmit sem enged a’ gránitnak. 
Fő feltétel csak az, hogy a’ bányából kiszaggatott kő ne 
mind fordittassék használatra, hanem válogattassék meg, 
’s a’ korát még el nem ért vagy leélt kő fordittassék más 
végekre. — De vannak , minta’ székesfejérvári kőbányá
ban olly gránitkövek mint Ausztriában ’s a’Karpátokban , 
mellyeket a’ hajózhatófolyamoktuli távolságuk miatt csak 
helyben használhatni. Vannak tehátPestközelében alkal
mas és kifogyhatlan kőbányáink , és pedig fuvarra néz
ve a’ Duna által vele öszszekötve, mellyekből miképen le
hessen legolcsóbb áron kőhöz jutni? arról a 4. §.fog szólani.

CVege következik.)

A’ kisdedovó i. M. t. egyesület f.é. február 12kén ’s lökén 
tartott közgyűlésének eredvényei.

(Folytatása’s vege)

A’ tolnai képző-intézet áthozatalát illetőleg, miután 
a’ közgyűlés az előadottakból — nem mellőzve a’ fiók-va- 
lasztmány ellenkező nézeteit is — annak szükségéről még 
inkább meggy őződék ; ’s mi u t á n  azon körülmények, 
mellyek a’ képző-intézet Ó-Budára telepítését ajánlják, 
megváltoztak: a’ választottság javaslata elfogadtatván ha- 
tárzattálőn: miszerint a’ választottság igyekezzék azt f.*) E’ tő most töltetett be.
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é. sz.Mihály napjáig végrehajtani, ’s a’ többször említett 
képző-intézetet Pesten egy arra alkalmas épületben meg
nyitni. Az egyesület remélli, mikép sz. kir. Pest város
t. tanácsa és polgári községe annyival őszintébb rokon
érzettel fogja elősegíteni az egyesület ime határzatának 
teljesedését, mert az áthozandó képző-és példány-intézet 
kedvező körülmények közt n e m z e t i v é  fejlődhetend- 
vén, valamint anyagi úgy szellemi gyümölcseiből is köz
vetlen legtöbbet fog árasztani az iker főváros lakosira.

II. A’ főpénztári számadások vizsgálására megbi- 
zott küldöttség jelentése következtében egyesületi pénz
tárnok Antal Mihály ur , múlt évi számadásaira nézve , 
a’ felelet terhe alól feloldoztatván , neki a’ pénztár keze
lésében kitüntetett hűségéért, szorgalmáért és pontos
ságáért köszönet szavaztatott. íme a’ megvizsgált 1842ki 
számadások kivonata : A) B e v é t e l :  a) Pénztármaradék 
1841dik évről 850 ft. 12 k r., b) 1836 — 1841dikitar
tozék-részvények után 831 ft., c) 1842diki folyó rész
vények után 624 ft., d) előrefizetett 13 részvény 78 ft., 
e) kamatokbul 823 ft. 22V2 kr., f) lefizetett alapitvá- 
nyokbul 2 7 5 ft., g) adakozásokbul 41 ft., öszszesen 
3522 ft. 34 kr. B) K i a d á s o k :  a) Központi tisztvise
lők évdijai 300 f t . , b) irnok évdija 40 ft., c) bemondó 
bére 50 ft. , d) 1841 ki névkönyv nyomatási költségei 
83 ft. 22 kr., e) könyvtár gyarapítására 68 ft. 58 kr., f) 
nyomtatványokra 31 ft. 48 kr., g) levelezésre 26 ft. 17 
kr., h) Pesten kifizetett alkalmazási segélydrjakra 55 ft.,
i) elegy költségek 1 7 ft. 11 kr., k) fiók-pénztárba a’ kép
ző-és példány-intézet költségeire küldetett 1836 ft. 12 
kr., 1) kamatra’s kölcsön adatott 2 50 ft., öszszesen 2758 
ft. 48 kr. —

III. Folyó lS43dik évre a’ költségvetés ekképálla
píttatott meg : A) Reméllhető jövedelmek : l ) Az  lS42ki 
pénztármaradék 763 ft. 46V2 kr., 2) részvények u t á n  
1746 ft., 3) tartozék-részvények után 3714 ft., 4) ala
pítványok kamatiból 594 ft., 5) részvény-alapítványok 
után 366 ft., 6) hitelezvények után 229 ft. 30 kr., 7) 
tandíjakból 20 ft., öszszesen 7433 ft. l ö ’Akr. p. p. B) 
Kiadások : 1) Központi tisztviselők u.m. titoknok és pénz
tárnok évdijai 300 ft., 2) irnoki évdij 40ft., 3) bemon
dó ’s beszedő bére 50 ft., 4) évlapok kiadási költségei 
95 ft., 5) levelezésre 50 ft., 6) nyomtatásokra 30 ft., 7) 
képző-’s példány-intézeti költségek : a) Int. igazgató év
díja 800 ft., b) fiók-pénztárnoké 30 ft., c) hegedűmes
teré 24 ft., d) 4 rendes segélydíj 384 ft., e) 4 rendkí
vüli segélydíj 64 ft., f) dajkabér 72 ft., g) udvarosé 35 
ft. 12 kr., h) a’ képző- és példány-intézet fűtésére szük
séges tűzi fa ára 150 ft., i) épület tatarozására 40 ft., k) 
benső tisztogatásra 40 ft., 1) iromány és tanszerekre 30 
ft., m) hordozkodási költségek 200 ft., n) házbér f. e.sz. 
Mihálynaptól jövő évi Gyertyaszentelőig 80 ft., 8) előre 
nem látható szükségekre 2 00 ft.,öszszesen 2 704 ft. 12 kr.

kV. Miután az alapszabályok 7dik pontja módosítá
sával a’választottsági tagok száma 24ben állapíttatott meg, 
az egyesület ügyeinek kormányzásául titkos szavazás ut
ján következő választottság keletkezett: elnök : Feste

tics Leo gr. (alelnök, titoknok , pénztárnok ügyész ez 
idén nem kerülvén választás alá) választottsági tagok: 
Bánfty Pál b., Batthyány L a j o s  gr., Bezerédj István, 
Csanády Ferencz, Csapó Dániel, Fáy András, Fejér 
Benjamin, Fuchs Keresztély, Hajnik Pál, Havas Ig- 
nácz, Hollovich Boldizsár, Kendelényi Károly, Kiss 
Károly, Kossuth Lajos, Márton József, Mühr Antal, 
Nádosy István, Patay József, Rosti Albert, Schedel 
Ferencz, Szabó János, Tasner Antal, Wesselényi Mik
lós b., Zsedényi Eduárd urak.

Y. A’ gyűlés folytában következő uj tagok jelen
tettek be : Rock István h.ü., Tallián Károly tb., Zubeck 
Alajos orv. tr. urak.

VI. A’ fönebbi választottság az egyesület határzati- 
nak végrehajtására ’s ügyeinek a’ szabályok értelmében 
eszközlendő kormányára megbizatván, kötelességéül té
tetett, hogy a’ Pestre hozandó példányintézet felügyelé- 
sét illetőleg különösen kérje ki ’s használja a’ helyben 
lakó t. ez. nő-tagok, és hölgyek közremunkálkodó szives 
segélyét, mint kiknek a’ társas életben a’ természettől 
is legszebb hivatásul jutott anyai gyöngédséggel és sze
retettel ápolni ’s ébreszteni az ártatlan kisdedek szivében 
rejlő minden szép , jó , nemes és dicső iránti érzelmet. 
’S ezek után hálás köszönetét szavazván az egyesület Sző- 
gyényi Antónia, Bohus Jánosné ő ngnak szíves részvé
téért , ki e’ közgyűlést személyes jelenlétével diszesíteni 
méltóztatott; azon legédesb reményét rendelé nyilványit- 
tatni, miszerint hazánk hölgykoszorűja a’ kisdedovás ü- 
gyétől sem fogja megtagadni pártoló részvételét, melly 
egyéb hazai ügyek ápolásában olly lelkesitőleg működik. 
Kelt Pesten febr. 25kén 1843. JKacskovtcs Lajos egye
sületi titoknok.

T  á  r  c  z  a .
Valami a* cserkeszek  szokásai- és szertar

tása ik ró l (Folytatása.)
Rokon-gyilkos örökre becstelen; házasságtörési bünte

tés a’ férjtől függ. Szabadságában áll ennek illy esetben 
vagy véres boszut állani, nőjét megcsonkítani, ennek fü
leit felhasitni, haját lenyirni ’s igy szüléjihez viszsza- 
küldeni vagy a’ csábitótul nagy pénzöszszeget kicsikarni. 
Ritkaság, bármilly dühösségbe jőjön is a’ férj , hogy a’ csá
bitót megölje vagy nőjét magcsonkitsa; mert igazságos ha
ragja daczára is tartoznék a’ két vétkes legközelebb ro
koninak vérdijt fizetni, mégpedig nemcsak a’ halálért, ha
nem minden csonkított tagért is. Illy körülmények közt 
tehát alig lehet tanácsosb mód , mint a’ házi barátot jól 
megrántani; melly keresetmód miveltséget igénylő fér
fiak közt tán a’ föld más részén is talál vagy talált utánzók
ra. Vallásos tekintetben a’keresztyén , mohammed’s po
gány hit csodálatos zagyvalékar.a bukkanunk itt. A’ I I .  
’s 12d. században Tmutarakan orosz fejedelem ’s Geor
gia királyai keresztyén hitre tériték a’ cserkeszeket. A’ 
kabardi cserkeszek főnökei ’s ezek párthívei, kik a’ I 5d. 
század elején Krímből jöttek ’s a’ cserkesz föld egy ré
szét meghóditák, musulmannok voltak.

(Folyt, /ióc.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n er-K á r o ly i uri-utcza 453.



23. szám. Pest, martzius 23kán. 1843.

A’ pesti kerületi börtönről.
2. §. á’ börtön helyéről és szerkezetéről.

(Fotytatás.)

Mi a’ helyet illeti: itt tekintetbe veendő, hogy az
4 ) egészséges levegőü ’s 2) mennyire lehet bátorságosi- 
tott, 3) a’ benne készítendő kézmüveknek ’s felhaszná
landó tűzifának ’s egyébnek szállítására több tekintetben 
czélszerű legyen. Illy kellékekkel biró teleknek gondo- 

N lom, hiszem ’s állítom azon üres tért, melly Pest hatá
rában a’ megyei akasztófától néhány öllel innen van , ’s 
mellynek hoszsza a’ dunaparttól az országuttal épen ke
resztvonalban lenne hasítandó 4 00 , szélessége pedig 70 
ölnyire. a) Ezen telek olly magas dombon fekszik, melly- 
re az 483Sd. évi dunaár fel nem hágott, b) Legegészsé- 
gesb levegőü; mivel egyfelől a’ Duna másfelől a’ szé
les országút vannak , a’ hoszszaság 2 oldalán pedig ut- 
czák lennének hagyandók; következőleg a’ szabad lég
folyásnak mindenünnen kitéve, c) Közel lévén a’ Duná
hoz, ha kivált a’ terv szerint egy c s a t o r n a  huzatik 
az épület ’s kerítés közt levő udvarába, ezen nemcsak az 
épületi szereket, hanem a’ kivántató tűzifát, a’ faragni 
való ’s kifaragott köveket, e’ végre készült csigák se
gítsége által nem is várhatott csekély erővel lehetne ki- ’s 
beszállítani. Ezenkívül: d) ugyanezen dunai csatornából 
lehetne fürdő-helyeket oldalaslag nyittatni, melly a’ rabok 
egészsége fentartása által a’ gyógyszer árát kímélné, e) 
A’ budárok vagy árnyékszékek árkait legczélszerűbben vi
hetnék ki a’ Dunába; mégpedig mivel ezen teleknek va
lamivel alacsonyabb a’ Dunától elfordult része, igen köny- 
nyü volna az egész udvarba hullott esővizet, az udvar 
alacsonyabb részére ereszteni. Mellynek az a’ megköszön- 
hetetlen haszna is lenne , hogy igy , az esővíz az épületet 
egészen körülfolyván , az ottani csatornákat mind annyi
szor kitisztítaná, f) Szomszédjában lévén a’ tábori kór
háznak , azon esetben, ha netalán bármikor is segítség 
lenne szükséges, az udvari lármaharang meghuzatásaál
tal , azonnal lehetne segélyre számot tartani, mert ezen 
őrökkel békében katonasággal, háborúban pedig polgári 
kórház szokott elláttatni.

’S ennél több ’s czélszerűbb kellékkel biró tele
ke t, keresve keresés után sem lehet találni. M i i l l e t i  

'"’az é p ü l e t  s z e r k e z e t é t :  a’ kerítés hoszsza, melly 
a’ dunaparttól 5 ölnyi távolságra kezdődik 100, széles
ségepedig 70 ölnyi. Maga az épület köröskörül minde
nütt 3° távolságra van a’ kerítéstől, mellynek magassaga 
2 V2 ölnyi. Az épület egy emeletes, köröskörül szélessé
ge 4°. A’ külsőfal 3' , a’ szoba 9 ', a’ szoba szélessége 
5', a’ középfal 2' az előszoba 4 láb, előtte a’ folyósó ’s elő
fal 5 láb , a’ közfal 2'. Kapuja 2, a’ Duna’s országút fe
lől. Ezenkívül az udvar közepén a’ két oldalon közepeit 
egyegy kis ajtó. A’ kapukon kocsi is bemehet, a’ kis aj
tókon pedig vas rostély ajtó leend , hogy télben nyárban 
légfolyam lehessen ki az udvarból, ’s ez okbul a’ keríté
seken is lyukak fognak földszint készíttetni. Az épület

Duna felől eső déli sarkán leendenek a’ rabnők. A’ sar
kon alul nincs pincze , földszint férfi börtönök ’s raktár ; 
első emeleten pedig mosokonyha és rabnők osztálya. — 
Ezen sarok udvara del ’s nyugotnak állván alkalmas ru
haszárító. Másik oldalon vagy sarkon szinte nincs pincze, 
földszint raktar szinte mint felül is. A keleti vagy ország
út felől eső rész egészénél van látva fapinczékkel. A’ két 
sarkszoba 5 munkaügyelőnek lakásul. Az éjszak-keleti 
sarkon kezdve a’ Duna felé pinczebörtön néhány engedet
len rabnak zabolázására és favágó-pinczék. A’ homlokfal 
4ső emeletén, miveltebb rabok számára az egész sor. Az 
első emeleten kórszobák a’ sarkon ; a’ négy sarkon fűtő- 
pinczék. Lépcsők helyei. Yasut az udvarban , mellyen a’ 
csatornától mindenféle szert szét és viszsza lehet horda
ni : nevezetesen a’ köveket mindenik szoba eleibe ’s onnan 
el a’ vízre. Csatorna és fürdők. Az épület kerítésein kí
vül az országút felől, előépület ragasztatik a’ felvigyá
zók számára , mellynek mindenik oldala 40 öl. Ebben az 
első emeleten a’ börtönész, ennek segédéé ’s orvosé lak
helyül. Földszint a’ kapus , káplár, 4 2 őr, konyha, sza
kácsiak ’s étterem foglalnak helyet; az udvarán pedig 
jégverem , mellyeket egytül egyig elszámitani itt fölös
leg volna. —

3. §. A3 kőfaragásnak «’ magányrendszer szerint lehelő 
iizetéséről.

Minthogy számos rab közt számos beteg, ügyetlen 
’s betanuló fogna lenni, az előfordulandó szükséghez ké
pest ezen kerületi börtönben 500 rab közül elég 400 kő
faragó rabra, de biztosan számítani. Ha azonban 400ra
bot nem lenne czélszerű kőfaragással foglalkodtatni, e’ 
börtönépület a’ szükségnek minden fokozataihoz ’s minő
ségeire , és az itt űzhetendő minden munkanemű hasz
nálására fordithatandó. Például vegyük fel, hogy ha 2 50 
rab munkálkodik kőfaragással, akkor ezeknek szobáik 
mind földszint lehetnek, és mivel a’ szobák előtti folyosó 
egészen 8' széles, ezen sikátor minden szobafal irányá
ban közfalakkal elrekesztetik lígy, hogy mindenik bör
tönszoba elejéhez a’ folyosó szélességéből 5 lábnyi tér 
foglaltatik mintegy előszobául, 3 láb pedig folyosóulha- 
gyatik. Az előszoba ajtaja csak róstélyzatból álland hogy 
világos legyen. Reggel, mielőtt a’ rab kibocsáttatik bör
tönszobájából , a’ vasúton már oda szállíttatnak ’s kiosz
tatnak a’ faragandó kődarabok az előszobához. A’rabki- 
eresztetik az előszobába ’s a’ börtönajtó bezáratik . szin
te mint az előszoba róstélyajtaja is rá csukatik. O leül 
’s dolgozik. Délben csengetéskor a’ munka megszűnik, 
étele beadatik ’s evés után csengetéskor a’munka foly- 
tattatik egész estig. Ekkor mindenik rabtól számot kér
nek a’ kőfaragásról, mi megtörténvén előszobájából bör
tönébe záratik, hova magával bevinni az előszobából 
sem kést, sem kanalat, sem más vasból, köbül vagy 
kemény szerből készült eszközt vagy bármit is nem sza
bad. E’ munka tehát igy iizhetendő; azon rabok pedig,
kik kőfaragásra nem használhatandók , űzhetik az elejök-
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be szabandó börtönmunkákat. Mia’ rabnoketilleti: ezek 
közül, kik finomabb varrás és egyéb aszszonyi munkák 
által az intézet javára nem tudnának hasznosabban fogla
latoskodni , azok a’ börtön számára elkülönítve mosná
nak , ’s a’ kivántató börtön-ruhákat varrhatnák olly mó
don , hogy valamint a’ rabok a’ kiszabott kövek kifaragá
sa után magoknak dolgozhatnak , úgy a’ rabnők is bizo
nyos mennyiségű mosás vagy varráson felül magok javá
ra munkálkodhassanak, ’s ebbeli jövedelmeiket kiszaba
dulásuk után élvezhessék. Végre ha 400 rabot is lehetne 
kőfaragásra czélszerűleg fordítani, akkor azokra nézve 
is , kik az első emeleten leendnek zárva, könnyű a’ mun- 
kálkodtatás. —

Az udvar elég hoszszu és széles , ennek tehát hosz- 
szában még két sor munkaszobát kellene építtetni, min- 
denik sort t. i. háttal a’ vasútnak ’s még ekkor is marad
na a’ 2 sor közt 45 öl távolság. A’ mi ismét elegendő ar
ra, hogy az egyenruhás rabok a’róstélyajtókon által egy
mást soha meg ne ismérhessék. Midőn pedig lebocsáttat
nak az első emeletről, akkor a’ szobák sorba nyittatván , 
mindenik rab tartozik föltenni .a’ börtönszobában egy ál- 
orrt, ’s egymásután legalább 20 lépésre, lemegy az el
ső szobabeli rab a’ legtávolabbi munkaszobába ’s az 
utólsóbeli a’ legközelebbibe, és viszszamenetkor megfor
dítva. A’ kezelés tehát a’ hátralevő 150 rabra nézve is 
egyszerű ’s lehető. Az épület pedig, melly csak 7 lábnyi 
magos , falastul pedig 8 lábnyi széles és féltetejű lenne, 
csekélységbe kerülne ; mert egy szoba 10 — 12 forintnál 
többe nem jöhetne. Most már a’ tapasztalás és józan ész 
mutatja, hogy a’ büntetésnél csak remény a’javulás , de 
az ó v á s ,  melly a’ magányrendszerben fő lényeg, való
ság és bizonyosság. Lássuk tehát mikép ovathatnak meg 
itt és igy a’ rabok a’ társaságból eredhető romlástól. E’ 
börtönben ’s ennek előszobáiban a’ rabok szomszédjaikat 
sohasem láthatják ’s nem ismérhetik , annyival kevesbbé 
beszélhetnek egymással. Magában a’ börtönszobában ugyan 
is beszélni a’ szomszédhoz lehetetlen, az előszobák fo
lyosóján pedig , kivált munka idején az őrök sétálnak: ’s 
igy , kivált isméretlenekközt az öszszeszólalkozást, oly- 
lyatt. i. m e l l y n e k  a’ r a b  e r k ö l c s é r e  r ó s z  ha
t á s a  l e h e t n e ,  teljes képtelenségnek tartom. Továbbá 
lényeges hibául állittatik sok szobatudós által, hogy a’ 
magányrendszer börtöneiben s z á m t a l a n  r a b  megbo
londul. ’S e’ végre hoznak is fel példákat olly formában, 
mint azok, kik egy billiomadrész csep sárkányvérrel 100 
beteg közül 99 beteget szoktak statistice talpra állítani. 
— Kár volt azonban kérdésbe nem venni, ha vájjon a’ 
börtönszobák czélszerűtlen alkotásából eredtek é inkább 
és f ő 1 e g a’ bódulások, vagy a’ magányos elzáratásból. 
Annyi bizonyos , hogyha a’ börtönszoba világos ablak
kal ’s a’ rab munkával van ellátva , a’ tébolyodás igen 
ritka példa, ’s legfölebb is egykét érzelgősön történhe
tik ’s eképen számba sem vehető. Mellyik gyarló em
ber , mellyik gyarló emberből álló társaság hozott valaha 
olly törvényt, mellyet jó és rósz oldalról is ne lehetne vi
tatni? De azért állnia kell. Mind e’ mellett, hogy az illy 
lamentatiókra ’s gyermekes philantropismusokra, mely- 
lyek feledik, hogy ördögbül embert’s emberből istent

képtelen faragni, ’s hogy kiv ételnek mindenik törvény 
alól kell lennie —  keveset adtam ; ’s a’ nélkül, hogy a’ 
szellőző udvarokrul olvastam volna valamit, én ezeket 
minden rabra nézve szükségeseknek állítottam minden
kor , ’s pedig mondom nem tudtam elhitetni magammal, 
hogy érzelgőseken kívül, világos szobában ’s munkával 
megtébolyodhatnék a’ bűnös, mert egy ártatlan tébolyo- 
dásának nem a’ külön zárás, sem törvény , hanem biró 
az oka. Azonban találkozott olly utazó , ki ezen szellő
ző udvarkákat teljes gűnynyal promenadoknak nevezte , 
és pedig akkor , midőn már azon Craw forddal kibeszélte 
magát, ki ezen egyszerűséget, ezt, mit nem tudni a’ jó
zan ész tilt, mint mondják, 1839. évben nagy dicsőitte- 
tés közt képes volt felfödözni: következőleg 1838. év
ben még az utazóknak képtelen volt elmondhatni. Csak 
mégis különös lények a’ szobatudósok és jöttment utazók, 
kik azért éhesek , mert a’ más szájával nem lakhatni jól; 
’s azért tudnak mindentlegjobban , mert nem értik a’ mit 
tudnak. —

Itt mondom , a’ tébolyodási kérdés elő nem jöhet; 
mert azon rabnak , ki testét a’ kőfaragással egész nap gya
korolja mégpedig szabad levegőn , ki nappal az udvarra 
is nézhet, bár ott az őrökön kívül mást nem lát is , ki éj
jel más szobában ’s nappal ismét másban , de mindkét he
lyen egészséges levegőn érez változást, tébolyodás eszébe 
nem juthat, ’s ehhez képest a’ kőfaragás elenyésztetimég 
ama nehézséget is , mellyet a’ magányrendszer ellen leg
főbb erősségül tudtak némellyek a’ mystificatio tengeré
ből előhalászni. — B(ltt(l.

(Vege következik.)

P a n a s z * ) .
Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.

Tisztelt szerkesztő ű r ! Rég kellett volna megkö
szönnöm a’ Jelenkorba hon n i hirlapiságunkról küldött 
jegyzeteim’ béfogadását, de változása egésségemnek nem 
engedé. A’ kora tavasz’ álorczájába burkolt ez idei télnek 
alattomosan hideg-nedves csípőssége, különösen rosszul 
hatott a’ magam’ korának télére. Ennek szakában pedig 
könnyebb megbetegedni mint felépülni még akkor is , ha 
hogy a’ Geöthétől említett ismételt másod ifjúság (melly 
soha sem érhet fel az elsővel) jutott volna valakinek. Ke
gyed ugyan a’ Jelenkorba szánt dolgozatomat csak a’ 
Társalkodóba t. i . , csupán a’ mellék-lapba iktatá , de ne
kem, miként az egykori diák mondta: ,,ott is jó.“ Hi
szen éppen azért mert eléhb születtem másoknál, elébb 
kell náloknál elhagynom a’ közpálya’ magosabb téréit,’s 
erősebbeknek helyt adnom rajtok, kivált mikor azokon 
kilencz-karos Briareusok óriásilag megjelennek. Fogad
ja el hát Kegyed hálámnak igaz érzetét, melly igen sok 
taksásaink’ hálájához hasonlít, kik bármi nagy borrava
lót vegyenek , azt szokták mondani: ,,ezt is köszönöm.“ 
Annál inkább tartozom pedig köszönettel, mert kivévén 
egynéhány csupán kinyomatási hükkeket, minden cson
kítás , bénitás , és herélés nélkül, tetszett közleni gon-

*) A’ mélt. szerző kívánatéhoz képest kézirata szerint közöljük.
A’ s z e r k.
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dolatainiat ’s érzeteimet. — A’ V i 1 á g nem úgy cselekvék 
minapában. Egy kis sanyarral kezdé az új évet. Ennek 
kezdetére, a’magyar korona alatt élő külön ajkú népek
hez intézett versezetemet, olly igen szépitgetve közié, 
hogy atyai szívem magzatomra rá nem ismért. — Nem 
kétlem , simábra dörzsölő tiszta meztelenemet, de így az 
nem enyém többé , hanem övé , én pedig, ki gondosan 
szoktam folyvást ide haza füröszteni szülötteimet, nem 
mosóba küldtem ivadékomat Pestre, nem szárításul a’ 
V i l á g ’ napfényei alatt, mielőtt a’ köz Nap’ sugárai alá 
került légyen.

Tevék azóta panaszt a’ V i l á g ’ szerkesztőségénél. 
Emlékeztetém: miként annyival inkább tisztelem , szere
tem, óhajtom az akár tanulságos , akár bármi üres utáni- 
lagi cenzúrát, minél kevésbé barátkozhatom meg a’ meg
előzővel. Figyelmeztetőm a’ jelenlegi kor’ egyik literatú
rai nyavalyájára az egész világon, melly abban á l l : hogy 

• főleg versekben a’ tekhnika igen gyakran elöli a’ szelle- 
■ miséget, a’kettőnek harmóniája pedig (úgy mindazáltal 

miszerint amaz ennek legyen alárendelve) egyedül az , mi 
fülre , szívre , ’s észre hat egyszersmind. Eszébe jutta
tóm , miként hosszas életemben elég üdőt értem a’ ható 
írásbeli előadás’ feltételeinek megfontolására , de mind 
hasztalan! a’ V i l á g  stílusa egyszinüségének ürügye a- 
latt, mellőzteték el panaszom. - “ Eléggé világos, hogy 
a’ stílus’ egyszinüség’-elvétoly messzi kiterjeszteni, és 
még verseket is ezen iga alá hajtani! kivált a’ V i 1 á g 
czímmel , semmi módon meg nem fér. Az egysziniiséget 
nem kellene egyformaságig vinni. Ugyan mi válnék a' 
természetből, hahogy a’ pesti V i l á g ’ elvét követné ? és 
mivé törpülnének az irók ? minő életlenségre , unalmas- 
ságra kárhoztatnának a’ hírlapok az egyszinüség’ elvének 
ezen szoros értelemben vétele mellett ? — De a’pesti, e- 
gyébként sok Jót és Üdvöst tartalmazó V i l á g ,  nem 
akar szigorú elvétől elállani. Legközelebbről ismét elfe- 
lejthetetlen Aurél fiam’ sírjára irt atyai bús versezetem- 
ben e’ kitételt: ,,tenmagadat földrül az égbe ,,lökéd4Í , 
így változtató: „tenmagadat földrül az égbe ragadt.“ Nem 
lehet kinyomatási hiba ,1 ö k é d‘ helyett ,r a ga d t4 nyom
tatni. Az igazítás és eredeti közt, az a’ külömbség, hogy 
emez életteljes eleven mozgó kép, az igazítás pedig, ért- 
hetetlenségig javitá kitételemet. Aztán Írjunk, ügyekez- 
zünk bővíteni literaturánkat! mikor még a’ megelőző cen
zúra ellen oly közhelyben hagyással vívó iránt is, ez olly 
akaratosan gyakoroltatik !!

Kérem hát kegyedet, tessék irántam kegyelmesebb 
lenni, m inta’ V i l á g ,  melly ugyan minden alkalommal 
hízeleg nekem szóval, de tettel herélget dolgozataimon , 
és mivel óhajtásos új évi versezetemet nem akarta kérel
memre csupasságában újra közzé tenni, méltóztassék azt, 
a’ viszonos türelem’ szép és üdvös példája gyanánt, a’ 
Marczel fiamtól átadandó kézirat után, azóta még egy 
pár strófával bővítve, pontosan a’ J e l e n k o r b a  kinyo
matni *)

Hisz egy Atyus alatt éltek 
Egymás’ hű testvérei.

Hát csak mindég színre szívre 
Tarkák, fel nem vergődni,

Hanem egymás’ gyengiiltére 
Felmorzsolva tengődni

Sovárogtok? ! ellenségink’ 
Legnagyobb őrömére,

Úgy mint annyi fris reményink’ 
Elébb utóbb vesztére?

Folyvást tetszik szép nyelvével 
Rómának, nektek élni,

’S ellenkezőleg elvével
Nyelvén csúful beszélni ?

Hát tovább is akarnátok
Kis zagyva nép maradni?

Nagy holt szárnnyal új nagyságtok 
Röptének lökést adni?

Hát köz-nyelv ’s köz-lélek közti 
Testvérség, titok nektek?

Köz-javunk hát tán nem a’ Ti 
Dísszel rakott érdektek?

Sok örömet ’s hajdan sok bút,
Üdő folytán együtt hát,

Dalról, jobbrul, bár nagy szél fút’ , 
Nem veletek éltünk át?

Magyar Király alatt válni
Magyarokká, ’s várképpen

Mint egy test őt körül—ál'ni
Héj! mit késtek, most éppen?

Mikor együtt kéne szállni, 
Yénségből felifjodni.

Összeforrva eggyé válni,
Erőre korosodni.

Hogy majd hazát ’s Fejedelmet , 
Vihar akárhonnan fú ,

Mint szüntleni köz Szerelmet s 
Soha ne érhessen bú.

Hát ha mint Kadmosztul vetett 
Iíigyófogak’ nemzése’,

Viszont a ’ közvérbe döfett 
Egymásra emelt kése,

Szép honnotok’ kék egére 
Párlogtat majd felleget ?

Mennykő szórót mindenkire, 
Áldhattok e majd eget?

így szabadúl é földetek ?
’S annak minden lakója

Hogy biztosan mindenetek’
Birtát, személyét ójja?

És a’ nemes’ szabadsága
Szét ’s alá is terjedjen?

E’ föld’ egyik szép országa 
Mással versenyt eredjen?

Magyar , Oláh , Ném et, Rácz , T ót, 
Napfény alatt ne légy v a k ,

Ne késleltess, siess itt ott
Követ hordni, hágj köz lak!

Nem csont-törő tág mély árkok’
Híd nélkül átszöktivel,

Ha’ körülmény ’s fontos okok’
Vállán, népek’ léptivei

# )  A’ magyar korona alatt élő többféle ajkú népekhez, új évi óhajtás gya
nánt. Szent-Mihálytt Szabolcs vármegyében. Dec. 31kén 1842.

Miért dúltok, mit vesződtek ,
Azon egy Úr’ népei ?

Legyen külön viszonyiban
Ki mit tart, (tompulj agyar) 

Magyar Király biralmiban, 
Közéletben csak Magyar.



Én minden hírlapjainkat tisztelem, becsülöm , for- 
gatgatom. A’ Kegyedére minap , óhajtásomra fiam Emil 
előfizetett. Csak akkor nyerendünk figyelmet gerjeszthe
tő élet-gyakorlatos mind politikai, mind tudományos , 
mind eszthetikai literaturát, ha elveinkkel ellenkező vé
leményeket is tűrni, méltánylani, megszokjuk , azok’ 
megfontolása által, vagy a’ magunk' elveiben még inkább 
megerősödni, vagy azokban igazulni ’s módosulni meg
tanulunk. A’ politikai nevelés’ korszakába léptünk , melly- 
ben, (a’ pesti Y i l á g  által legalább) az , ki a’ vissza- 
hivhatatlan Aurélt nevelte, nem fog talán egészen kon- 
társággal vádoltathatni.

Reméllem nem fog rám szabadlelküségemért a’ pes
ti Y i l á g  neheztelni. Soká várakoztam, miglen e’ lé
pésre kénszerite , mellyet Kegyed főképp , ki engem oly 
rég óta ismer, bizonyosan irói hiúságnak nem veend. Hi
szen korom tűl-emel az ilyféle gyanún , mert a’ sír’ 
szélén — honnan mintegy hátratekintve, búcsúzóul ,I s 
t e n  á l d j o n t c-t mondunk a’hátrahagyandó napról nap
ra szerencsésebb kifejlés- ’s érettségre serdülő lélek-dús 
és remény-teljes magyar ifjúságnak — nem csiklándoz- 
tathat többé a’ hiúság’ viszketege. Elhiheti Kegyed ne
kem , hogy valamint a’ sorstul rám mért búk’ kereszté
nyi ’s férfias eltűrése, xígy minden egyéb , emberektől 
jött fájdalmaim’ tökéletes feledése mellett, ezen egész le
velem’ czélja hazánk’ Jövőjének meggondolásából ere
deti. Az akár megtámadólagi, akár védelmezőlegi irás’ 
szabadságának , melly bizonyosan elébb utóbb tiszteletet 
’s szeretetet szülő férfias mértékletre fog szilárdulni, ér
dekében írtam egyedül e’levelet; nagyon szerencsés : ha 
üdvös szándékomhoz még éltemben, minél elébb, és mi
nél közelebb vive láthatnám szeretett hazámat, és annak, 
főleg viszonos türelem-béke- ’s szeretetre szoruló lakóit, 
és azért, gravamenemet ugyan igen is előlegesnek , de 
nem úgy minta’ magamét, hanem mint viszonosan min- 
magunk közt és ellen valóban nemzetit, minden hírlap
jaink és folyóirataink’ szerkesztőjinek figyelmeztetéséül, 
óhajtom tekintetni, Kegyednek igaz tisztelettel és hálá
val szívességébe ajállott, őszinte szolgája. Kassán Febr. 
26kán 1843. Gr. D essewffy Jó zse f.

W a r ii « u s k j
V. (Folytatás.)

Az európai statusok minden idegén végig rezgének 
a’ júliusi napok villámai; szabadságnapjaként lobbaná- 
nak k i , mindenütt megvilágítva ’s átrezgetve az elnyo
mott kedélyeket; azok csengő sikoltás valának , melly- 
nek viszhangja tartósan zendült viszsza minden gyötrött 
s elégületlen füleiben. A’ kivetett szikra leginkább Bel
gium- s Lengyelországban gyújtott ’s a’ véres harczok, 
az egyikre nézve olly diadaldúsak , a’ másikat ismét le
győzője vas keze alá ’s a függés hoszzsú , sötét éjébe va
lának viszszataszitandók. — A’ zord ősz a’ legutolsó el
sárgult leveleket is lesodrá a’ gályákról; Róbert iratok 
s könyvek köze eltemetve szobájában egyedül üle; ő tu
dományokban kerese kárpótlást el nem ért ohajtatiért ’s 
megnyugtatást fölingerült kedélyének. A’ tanuló-lámpa

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T

tisztán égé és sűrű eső’s hó csapódék az ablakhoz. 1830d. 
második decemberéj vala, Róbert közel a’ lengyel hatá
rokhoz ’s néhány órányira a’ grófi vártól egy városká
ban csöndesen, tudományos munkákkal minduntalan fog- 
lalkodva éle ’s folytonos öszszeköttetésben állott a’ ha- 
tárokontuli barátjaival. Ekkor vihar és eső közepette egy 
lovag érkezik a’ városkába ’s Róbert laka előtt megáll. 
A’ gyorshirnök által hozott levél mintegy következő fog
lalatú vala: ,Bajtárs ! földi! A’ tett megtörtént, koráb
ban ugyan , mint határozva volt, de azért kellő időben. 
Lengyelország oroszláni bátorsággal rázá le a’ kemény 
igát, az ellenség el van űzve , Lengyelország szabad és 
szabadságát ki fogja tudni vérével víni ’s fentartani , az 
ország nemesei, az egész nép egy férfiként kele föl ’s 
inkább meg fognak h a l n i ,  mint meggyőzetni a’ szent 
harczban, melly előttünk áll. Te született lengyel vagy 
’s az abafiaknak esküvel lekötéd magad ; gyüjtsd öszsze 
a’ jó ügy fiatal barátait és siess velők részt venni a’ nagy 
harczban, hogy bátorságunkat bebizonyítva az utóvilág 
előtt megmenthessük becsületét szerencsétlen, elnyoma
tott nemzetünknek. Ezután a’ nov. 29kei fölkelés pontos 
leírása következék. E’ hir fiatal demagógunkra villany
ként hata; felugrék , kezeivel forró homlokát fogá meg 
’s lelkében azután habozás nélkül szilárdul tökélte el ma
gát, a’ vállalatnak egész erejével szolgálni.

Még azon éjjel a’ tartományba elutazott ’s néhány 
nap múlva tizenkét fiatal lengyel- ’s néhány tettvágyó 
német ifjúval a’ fölzendült országfelé ment. De Lengyel- 
ország határain átlépni bucsuvét ’s kedves tanítója áldá
sa nélkül nem akart. A’ kis bátor csapattal tehát egy hold
világos éjjel a’ pap háza előtt terme, ki még tudós szer
zetesek nagy negyedkötetei- ’s compediumaiba mélyedve 
vala. A’ jámbor ősz tisztes kopasz fejét ’s nemes vonatait 
homályos lámpa világitá meg. De künn e’ kiáltást hallá: 
éljen Lengyelország! ’s ünnepies zenekarként háromszor 
hangozá viszsza az erdő: éljen Lengyelország! Múltkor 
szellem szózataként hátának e’ szavak az ősz füleibe l a s 
san fölkele , szemei mintegy visiótól lelkesülve fényiének 
’s az ablakhoz, mellyet felnyita , lépett. ,Ki kiáltoz i t t , 
ki háborítja lelkem nyugalmát? Keblemben ki ébreszt 
feledett álmokat ’s emlékezeteket V szelíd reszkető han
gon igy kiálta a’ hideg égbe; a’ hold tisztán világitá meg 
az agg férfi halvány ’s tisztes arczát és alakját; gyér ezüst
hajai halántékai körül lengének ’s a’ fiatal férfiak tiszte
lettel húzódtak a’ tünemény elől viszsza. Ekkor Róbert 
szólalameg: „Tudd meg, jóltevőm, hogy honunk ösz- 
szetöré a’ nyomasztó zsarnokság bilincseit ’s Lengyelor
szág sorsa fölött szabadság napja hajnalpirként ragyog. 
Mi mindnyájan a’ szerencsétlen ország fiai vagyunk , ké
szen atyáink gyalázatát elnyomóikon megtorolni v. meg
halni; add ránk atyai áldásodat’s erősíts a’ tetthez, a’ 
közel, nagy harczhoz.44 (Folyt. köv.J

Igazítás. Társ. múlt száma czimlapján, az első hasábon, alulról 
fölfelé a’ 43d. sorban e ’ szavakat: „ n e m  Í g é r t e m ;  v é g r e  v o l 
n a “ igy kérjük igazittatni: „ n e  m í g é r t e m  v o l n a ;  v é g r e , “ a’ 
86d. lap 2d. hasábján pedig alulról szinte fölfelé a’ 23d. sorban e ’ 
szavak: „ P e s t  t.i. m é g  ö t ö d  r é s z b e n “ igy olvastassanak: 
„Pest t. i. négy ötöd részben.“

r a t t  n e r - Ká r  o l y i  uri-utcza 453.



Hunyady Mátyás születése négyszázados évfordultára 
(1843dik mártius 2Tkén) emlékül P. Gegö.

Egy éve, hogy néhány himezetlen szót ejték ha
zámfiáihoz Hunyady Mátyás királyunk tiszteletére nem
zeti ünnepet indítványozót*). Én nem tudók szépen írn i, 
de a’ nagy név, mellynek csak említésére is tisztelettel 
telik el az igaz magyar kebele és a’ bokros erények , 
mellyekre , ha az ősi szép példák nemzetiség éltetői, van 
okunk viszszaemlékezni mint a’ betegnek egészséges nap
jaira, sikerről kezeskedének.’S hogy ne! hisz feledhetné é 
gondolám a’ magyar azon dicső férfiút, k i , korszakban , 
mellyben Francziaországa’hűbériség romjain hatalmas mo
narchiát emele , Anglia, a’ fejér és piros rózsa közt le
folyt harcz után, fénytetőn ragyoga, — Helvétia függet
lenségért küzde , — Oroszország (Illdiklván) óriásirop- 
pantságának alapját megveté ’s czári czimet ölte , — a’ 
félhold hóditásival növekedék , — Lengyelország hábor- 
ga , — Olaszhon szakadozék, — Németország küzde — 
’s könyvnyomás feltalálásával kérkedék , — ki mondom 
hazáját, csaknem minden tekintetken , európai hirüségre 
emelé ? — Nem , nem!! a’ magyar őt el nem feledendi. 
Ma vár-kapuink előtt ellenség nem árkolja be magát ’s fa
laink alól nem üzengeti, hogy vagy ineghóditand vagy 
ott fog megőszülni; ma a’ bölcsök sziklájához (Saxum 
Cunarum) magyar anya és csecsemő árverés utján elada
tandó nem hurczoltatik: nem méltán reméllhetém é te
hát , hogy a’ béke fiai csak megemlékezendnek arró l, ki 
34 nagyobb (13 török ellen viselt) táborozásiban, élte 
legszebb szakát fegyver-zörgés közt — nem gyéren vezér 
és közvitéz egyszerre — hona jövendőjéért tölté e l ; ar
ró l, ki szabályozott gyalogságát, huszárjait — a’ sok vi
szontagságot meglábolt legények elbarnult bőréről neve
zett fekete serget győzelemről győzelemre , erős karral, 
sebes észszel — úgy látszik — azért vezérlé , hogy mi
kor ő nem leend többé , a’ magyar felsőség alól tiz ország 
elesik, ’s a’ vérrel szerzett hatalom öszszemegy , a föld 
kerekségén akkor is bírhassanak utódi egy hont — melly- 
ről eldallhassák : „Hazádnak rendületlenül légy hive, oh 
magyar, Bölcsöd az, ’s majdan sírod is ; melly ápol’s el
takar. A’ nagyvilágon e’ kívül nincsen számodra hely. 
Áldjon vagy verjen sors keze , itt élned , hallnod kell. 
— Ma béke van, ’s nem lehete é hinnem , hogy annak , 
ki nagy volt a’ békében is , érdemeit méltánylani fogják f 
Igen , hivém , — ’s ezt még akkor is akarom hinni, midőn 
Erdély színe, bölcsőjének tövétől neve említése nélkül 
oszlók el — hogy a’ hajdani törvényhozóra, noha mint ily— 
lyent nem állíthatni örökös példányul a’ jövendőségnek , 
mert az uj idő mindig uj szükséget hoz magával, mivel 
tiszta ’s világos lelke tárgyavatottan fogú fel kora szük
ségeit és törvényczikkeit nem meddő betű , hanem végre
hajtási ügyességet tanúsító lélek jellemző , hivém ismét-

OIv. a’ Jelenkor melletti Társalkodó 1842diki 18dik számában
„Vidéki szemle. V. Hazai emlékek. Mátyás szobra. Ez ügybeni
indítvány“ czim alatt.

lem, hogy a" hajdani törvényhozóra a’ hon-atyák areo- 
pagja tisztelettel fog viszszaemlékezni. — És reméltéin , 
^®gy  ̂ magyar tudósak s művészek annak , ki már négy
szazad előtt olly tulajdonokkal tündöklött, mellyek kér
kedni szerető jelen korunknak sem válnának szégyenére 
— hisz ő a’ tudományokat és művészetet ápolá , ezeknek 
fölkent fiait hazánkba édesgető, öszszegyüjté ’s kegyeié , 
könyvtárt, egyetemeket, könyvnyomó-intézetetalapita, 
véde , létesite , mai erőnk feletti nagyszerű növendék
házat terveze ’s ha él előteremtő , eszét ’s tanultságát (a’ 
török- és görögön kivül) európai minden nyelvben jára
tos , számtalan alkalommal kitüntető — addig is , mig a’ 
szobrot tervezett egyesületnek még bölcsőben szendergő 
csecsemős szándékát az elevenítő véső segédkezek hozzá- 
járultával talpra állitná, legalább életirását, leleményes 
ötletinek, kalandjainak ’st.e’féle adatoknak beszövésével 
kellemesen élénkített életirását, jól eltalált arcz- ’s éle
sen kiszemelt nevezetesb diadal-képeit, pénzei, pecsétéi 
és kézirata hű mását, a’ korából íenmaradt tisztes régi
ségek ismertetésével együtt, a’ nélkülöző köznép számá
ra , a’ magyar történet halottaiból feltámasztandják. Re- 
méllém , hogy a’ magyar egyházirend, a’ Religio azon baj
nokának , ki hitvértezett lélekkel , tekintélylyel, most 
alapitó, majd lesanyart díszt viszszaadó áldozatokkal a’ 
vallás őrangyala vala , a’ legszentebb érzelmektől hevül- 
ve fizetendi le hálája adóját. És ezen hitemet’s reménye
met ama gondolat, hogy vannak még ma is szent koro
nánk alatt városok , káptalanok , szerzetes lakok , czé- 
hek sőt családok is , mellyek a’ dicső király adományo
zásit, kiváltságait élvezik , — hogy a’Hunyadi ház és név 
háborúkban korosodott, Isten és Themis oltárinál fára
dozott, a’ haza szent ügyéért élt és halt hajdani barátinak 
magva egészen nem szakadt*), sőt még azon család is vi
rágzik , inellyből János a’ szerelem fia származék * **), hogy 
él magyar! — csak erősbité.

Azonban az idő hanyatlók , egy év legördüle ’s in
dítványom , minden vérmes reményem mellett, papíron 
marada. ’S én ezért nem zugolodám, mert szomorú ta
pasztalásból tudám , hogy a’ magyar tervezetek sűrű fá- 
jin már több kárt is okozott a’ most szóvirágban hervasz- 
tó hamarkodás, majd fodorulva lehullott levelek után 
is a’ kopasz ágokhoz csaknem érett gyümölcsöket töpöri- 
tő lassuskodás, mint e’ hideg vállvonitó részvétlenség 
miatt felsült szándékom. Sem hazámfiáit, ismervén merre 
fordul feszült figyelműk , hanyagságról nemvádolám. Eber 
szemekkel kísérőm lépteiket ’s miután a’ múlt idő a’ je
lennek tanítója , a’ jelen a’ múltnak tanítványa , a’ jövő 
mindkettőnek bírálója szokott lenni, sokszor felsohajték: 
vajha a’jövendőség a’jelen nemzedéket, a’ szóban forgó

Iíi nem ismeri a’ Bánffi, Báthory, Deák, Dóczy , Erdó'dy, Ge- 
réb , Kemény, Kosztolányi, Magyar, Nagy, Palóczy, Perény , 
Pongrácz, Székely, Szilágyi, ’stb. t. ez. család-neveket ? !

**) Tehát Krebs Máriától e lvan  pörölve az anyaság. — Szeretnők 
azon oklevélnek, mellyben Mátyás fiának anyjáról nyilatkozók, 
tartalmát olvasni.—
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tárgyra nézve , roszul ne osztályozza , jellemét imez rö
vid szavakkal kisérve : „Mikor akara , nem lehete; mert 
mikor lehetett, nem akart.!“

Még egypár nap, 's illy érzetek közt taláiand folyó 
év mártius 27dik napja: Hunyady Mátyás születése 
négyszázados évfordulta. Timoleon születését hajdan 
egész Sziczilia megüllé. Megülli é nemzetem halhatatlan 
fejedelme születése dicső ünnepét? nem tudhatom; de 
nehogy a’ mi sirhantjaink fölött e’ nevezetes nap félezre
des évfordultát ünneplendő magyar ivadék azt vélje , hogy 
korunk , mert róla senki nem emlékezek , két fülre szuny- 
nyadott, e’ viszszaemlékezés szülte-soraimat születésna
pi tiszteletére emlékül szentelem. Viszszaemlékezés-szül- 
te soraimot mondám, mert jutton-jut elmémbe, hogy 
mikor legelőszer kezembe vevém a’ hazai történetet ’s ol- 
vasám, egy helyet nem olvashaték eléggé, egy helyen 
mulata legörümestebb képzetem ’s tudám legjobban : Nán
dornak bajnokát ’s fá t  á  nagy királyt. Mikor kolozs- 
ó-vári azon egyszerű ház mellett, mellyben utazó anyja — 
a’ haza szolgálatában megőszült atya, az ismert győzel
mi pálmák vezére, hadverő bátorságát meszsze tábor
ban gyakorolván — őt szüle, főveg emelve elmendegé- 
lék , vagy megtekintém a’ helyet, hol bölcsője megrin- 
dult, olly tisztelet jelével lépem át a’ küszöböt, mintha 
az apjára ütött gyermek akkor is benne feküdt volna. — 
Mikor megfordulék Yajda-Hunyadon,nem ő lebegett é lel
kem előtt? ő , itt az anyja keblére homorúié, ott atyja 
fürteivel játszó, majd tüzlelkíi bátyjával a’ hon védelmére 
vetekedve szálló sasíi, kinek , hogy ősi fészkét láthatára , 
örülék, mint a’ fekete követ megcsókolható keleti zarán
dok. Mikor először Iátám Budát, e’ szárazon vizen any- 
nyiszor ostromlott magyar Tróját, mellynek falai alatt 
az ősz Duna tenger magyar vért eregete le, — és aztán 
is mikor öröm és keserv-mozgatta szívvel benne és vidé
kén megjelentem : „Az István ur tornya. Szent György 
tere. Az ürült trónra sóvár pillanatot vető hívatlan ven
dégek. — Az özvegy anya kínjával és örömével. A’ hu
nyadi ház baráti alatt megroppant Duna jege. A’ rákosi 
gyűlés füleibe elhatott harsány kikiáltás. — László tete
me felásatása. A’ börtönbül Budára tért ifjú király. Any- 
nyi kajánkodás, ármány, pártszövés ; a’ közjó literén 
hizó vérszipó itthon ’s külellenség ott kelet, nyűgöt, 
dél és éjszak felé ’s mégis győzelem és a’ sokat bujdo
sott szent koronával méltán ékített fejedelem uralkodása 
alatt vallás , tudomány és művészet felvirágzása. Nem 
erény , hanem vér miatt német és lengyel két kosár , mégis 
felpirult két menyekző , ezekből semmi gyermek , tehát 
nem nagy öröm ; de egy szerelem-fi ’s érette nem kevés 
gond. Ennyi bonyolult körülményekben a’ mások taná
csát inkább meghallgató mint követő , önereje ’s ítéletére 
támaszkodó, szigor de kegyelemre könnyen lágyuló 
jellem , mellynél fogvást őuralkodott, de a’ haza fénylett, 
’s uralkodott néha önkényesen, de mindig igazságosan, 
miért a’ fellengző elmék nem dicsőitheték jobban , mint 
a’ nép szivéről szakadt imez közmondat: „Meghalt Má
tyás király, oda az igazság“ — e’ rövid de tartalomdus 
szavakban élte vázlata hányszor nem merüle fel gondola
timban! — ’S vájjon a’ moldvai Bánya városkánál sebe,

Spielberg és Brünn kapuinál a’brünni egyik templom szűz 
Mária képéről levett ’s fejére tétetett korona, Bécsben 
az ebersdorfi nemes aszszony háza, hol álgyugolyó , a’ 
Duna jege, hol leszakadás veszélyezteté életét, az Űrnap 
előtti este , nagy — és husvét-kedd nem ötlének elmém
be ? — ^ agy tánSzékesfejérvárott —e’ félezredig magyar 
királyok sírboltja fölött, hová utána csak három koronás 
fő teteme takarittaték el—ismétlem Székesfejérvárott lak - 
tomkor feledhetém el a szivem vérével öszszeforrot em
lékűt?! O h, íiatalabb akkor, hányszor nem haragvám 
azon vad kezekre , mellyeknek dulása miatt a’ maradék 
nem mutogathatja sírját unokáinak, mint apja síremlékét 
a’ gyulafejérvári székesegyházban, hogy megállapodván 
az emberi nagyság semiségének helyén keseregnének hogy 
elveszíték , de mégis örülnének hogy birhaták.

’S im a’ki jártamban , keltemben , bölcsőjétől elszórt 
hamváig, hazámban ’s kivüle , öröm és fájdalom vegyü- 
lete közt Hunyady Mátyásra annyiszor viszszaemlékszém, 
születése négyszázados évfordultán hazám határain kívül, 
o tt, hol becses élete napja leáldozék , o tt, hol a’ szelíd és 
jótékony kormány alatt a’ német ’s magyar kedélyek ma 
úgy hangulvák, hogy egyik könye nem keseríti a’ másik 
örömét, iránta fogyhatlan tiszteletemet nyilványitom. ’S 
erényiért nem istenelve, mert ember vala, de ember, 
kihez magyarul szólott ’s magyarértéit hasonló — ha kö
rülményekből mérjük ineg tényeit — nem született, ’s 
vájjon „teremt é Isten több — illy — magyart, inig a’ vi
lág ’s mig napja tart“ ? a’jövendőre nézve is méltán kér
dezhetjük; de mégis inkább emberelve, mint azon lap, 
melly nem hullékony virág vagy áldücs-körözte halánté
kin szennyeket keresgéled) , magam és rokon érzetü ha
zámfiái nevében emlékül imez sorokat szentelem: Aé
Hunyady Mátyás emlékezetét áldó magyar nemzet 
e’ dicső királya születéséért élő és éltető Istenének 
méltó hálát nem adhat; de azt, hogy méltó hálát 
nem adhat, születése négy százados év fordultán meg
váltja ’s aztán is , mig magyar él, hirdeti /

A’ pesti kerületi börtönről.
4 .  § . A ' börtön kiadása i- 's bevételeiről.

QV é g  e.)

1. A’ k i a d á s r ó l .  Ha árverésen fog kiadatni a’ 
rabok élelmezése bátran állíthatni, hogy egy évet másra 
véve, lehet kapni l s/4 fontos kenyeret 5 , 1 adag főtt
ételt 4 öszszesen 9 krön ; ’s ekép 100 böjti napot kive- 
vén, főtl étele’s kenyere kerülne egy rabnak kerek szám
mal öszszesen 50 ft. körül. *)

* )  A’ Pesti Hírlap m. é. 194dik száma vezérczikkében Mátyás király 
imigy tisztelteték meg: ,,a’ szegény Podjebradot zaklatá haszon
talanul, háládatlanul— ’s hiúságának Bécsmeghódításával tömjé- 
neze, a’ helyett hogy a’ Duna fontosságát (le  egészen a’ torkola
tig) méltánylaná.“ Mennyire igaz ezen puszta állítás ? az okokat 
és körülményeket szem előtt tartó részrehajlatlan történetbuvárok 
ítéletére bízom, ’s magamfelsohajtok: szegény haszontalan és hiú 
Mátyás! tehát a’ te kebeled teljesebb vala hiúsággal, fejed üre
sebb józanságtól, mintsem a’ Duna torkolatát méltánylani tudtad 
volna. Az akkor más terjedelmű Moldva, Oláhország, Szerbia, 
Bulgária ’stb. meghódított aldunai tartományok semmik! te nem 
értéd birodalmunk kigömbölyitését!! de bezzeg a’ külpolitiká
ban állandó logikai következetességetigénylő némelly szerényhon- 
fiaink, ugyan értenék , annak . mi utánad fenmarada, meglapítá- 
sá t ! —
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4 Pokrócz 2 ft., 2 lepedő 4 ft. 36 kr., szalmazsák 
4 ft., szalma 4 ízben 6 kr., 3 pár fehérruha 3 ft., 2 pár 
hőrbakkancs 4 ft. 12 kr., szűrbakkancs 14 kr., sapka 12 
kr., öltöny, nadrág ’s mellény 5 ft..—14 ft. 20 kr. kerek
számmal 1 5 ft. — A’ mosást tartoznak magokéból fizetni 
3 fttal, szinte mint az edényt is , abból t. i. a’ mit tarto
zásaikon fölül keresnek.

Egy rabnak tehát egy évi tartása ’s ruházata jőne 
65 ftba p. p. E' szerint egy évben 500 rabra lenne az in
tézetnek kiadása 32.500 p.ft.

2. A? börtön jövedelméről. A’ faragni való kő 3 
féle. a) Járda 9 " kő, mellyből 908 darabszámittatikegy 
koczkaölbe , ’s illyennek ára Ausztria farkasfalvi (völgyi) 
bányájából eddig 180 p. ftval vetetett: most már 135 p. 
ftonadatik. A’visegrádibazalt köbül, inelly amannál nem 
alábbvaló 120 p.ftbakerül. b) Járda 7" kő , mellyből ezer 
darab megy egy k. ölbe; ’s ennek ára a’ pozsonyi grí- 
nitból 75 p.ft. előbb 80 p.ft. volt. — c) 7" koczkakő, 
mellyből szinte ezer darab megy egy k. ölbe; ára a’ vi
segrádi bányából eddig 45 most 42 p.ft., miilyen a’ ko- 
csiutakra használtatik.— Megjegyezvén most már, hogy 
a’ kőbányákból kaphatni darabos faragatlan köveket is , 
mellyek az elszámlált osztályba csak faragás után számit - 
hatandók , kérdés: mi haszon lehet a’faragásból. Ezt nem 
mondhatni meg szorosan; először, mert a’ kőbánya-áren
dás ha tudná sem mondaná maga kárára. Azonban nem 
is tudhatni bizonyosan ; mert a’ mint a’ kőrétegek fölcbb 
vagy mélyebben feküsznek a’ bányákban , azoknak szag- 
gattatása és kihordattatása is több vagy kevesebbe kerül. 
Szoros kérdezősködés után csak annyira mehettem, hogy 
a’ kövek kiszaggatása ’s goromba kifaragása alkalmasint 
épen annyiba kerül, mennyibe az illy goromba kövek 
koczkaformára faragtatása. Miszerint minden illy még 
idomtalan kő koczkaküvé faragásánál öle 20 p. ftig szá
mítható ; mert a’ kiszaggatás ’s a’ bányából hajóra szál
lítás és fuvar Pestig, 19 — 20 p.ft. körül kerül. — Hate 
hát minden ölnél 20 ftot levonunk, a’ többi munka fejé
ben marad a’raboknak. Előrebocsátván, hogy a’ munka 
kétféle, úgymint faragás és pallérozás vagy simítás, s 
hogy az utczakövek faragottak, a’ járdakövek palléro
zottak : a’ hasznot is alkalmasint kiszámíthatni. Mert a 
9" köbül, ahhoz képest ki miként gyakorlott, egy nap 
lehet 9 — 15 darabot pallérozni. A’ 7" köbül pedig 12—• 
25 darabot. Mihezképest ha a’ kilenc/ ujnyi köbül na
ponkint 10 készíthető , egy öl kisimításához 90 napszám 
körül kívántatik. Mivel pedig kihagyván az ünnepnapokat 
’s téli hónapokat, kőfaragásra 200 napnál többnem ju t: 
egy rab 22%o koczkaöletfelmunkálhat. Két k. ölért 120 
fval esik 240 forint — 40 ft. a’ két öl darabos kőért ki
vonatvan, esnék munkabérül 200 pft. De mivel ebből a’ 
darabos kő koczkakővé faragtatásaért minden ölnél le kell 
20 ftot vonni, nem marad több 160ftnál, mellyhez a’ 
2()/90 öl ara fejeben , kihagyván néinelly aprolékossagot, 
lehet még legalább 10 — 1 5 pftot adni. Mihezképest egy 
rab munkája illy köveknél 170 — 175 pft.körül hozna—  
7" köbül egy ember naponkint egyre másra készithct 1 5 
darabot, mellyből ezer darab 4. k. ö l: tehát egy koczka- 
■öl kiszámítására kell mintegy 67 napszám. — E’ szerint

200 nap mintegy 3 Öl simítható. — Ezért esik, 75 ftval 
225 ft.; ebből levonván 60 ftot 3 öl darabos kőért: mun
kabérbe marad 165 pft. Megjegyezvén, hogy mivel egy 
betanult rab 25 illy követ is faraghat naponkint’s itt csak 
1 5 vetetik számba , ezen 3 öl darabos köveknek 7"kocz- 
kakove faragasat is elvégezheti. Végre ha ezen 7,é k. kő 
kocsiutra készítendő s nem simítandó, egy rab 200 nap 
faraghat 6 7 öl körül mellyért 20 ftval esnék 120—-
140 pft. Mi\el azonban ennyi ölnél a'kőtöredéket is szá
míthatni, melly uttentesre használandó , ebből is bejöhet 
10 20 pft. es igy illy faragasnal is igen oda üt a’ jöve
delem mint a’ többieknél.

Hogy pedig a’ munkabér egyikféle kőnél különbö
zik a’ másikétól, holott úgy látszik egyiknek a’ másikét 
meg kellene nagyon közeliteni, azt látom magam is : de 
egyszersmind hiszem , hogy a’gyakorlati kísérlet e’ cse
kélységet alkalmasint helyre ütendi; de hanem ütné is , 
mivel egyikféle kő szükséges léte a’másikéval együtt jár , 
egyiket a’ másiktól nem választhatni el. Megjegyzem még 
itt,  hogy ha ez intézetnek magának lenne kőbányája, ak
kor a’ kőhöz olcsóbban jutván, e’ nyereség is a’ börtön 
jövedelmeit öregbitné. Illy bányára pedig úgy vélem köny- 
nyü lenne szert tenni, mertBogdányhelység mellett épen 
a’ dunaparton álla’ kopár Csóti hegy; melly hogy a’ leg
keményebb bazaltot re jti, megtetszik anuak kiálló kő
szikláiból. Mióta az özönvíz lesodrotta róla a’földet, azóta 
ennek még hasznát senki sem vette: következőleg mos
tani birtokosa a’ sz. korona sem; ’s annyival inkább re- 
méllhetőnek vélem, hogy a’ közjóra illy haszontalan bir
tokot, e’ kerületi börtön számára , ha már nem örök jog
gal, legalább in recognitionem juris dominalis fizetendő 
néhányba for. haszonbér mellett tán ki lehetne országo
san eszközölni. A’ visegrádi ’s marosi hegyekben úgyis 
vannak már ez uradalomnak haszonbérbe adott számos 
kőbányáji , mégpedig mint mondják , a’ túlaldunai részen 
mind egyetlen egy kézben haszonbérben. A’ mi a’ vételt 
nagyon könnyíti, mert csupán csak egy haszonbérlővel 
kell alkudni.

Ezekhez képest ha a* legkisebb szám 4 40 ft. munka
bér vétetik föl: 250 rab 200 nap kereshet az intézet szá
mára 3 5 ezer pftot azonkívül , hogy téli hónapokban fo
nással még kenyere árát is kikeresheti, és mar csak ezen 
summa is jóval fölözi az 500 rab évenkinti tartasara ki- 
vántató 32,500 p.ftot. Ha azonban ál l , mit a’ j á r d a - ,  
koezka-, ’s utteritési tört kövek szükséges létéről mondot
tam, 300 rabot is lehet kőfaragassal foglalkodtatni, s 
ez esetben a’ jövedelem meghaladhatja a 40 ezer ftot; s 
ha ehhez számittatik még a teli munkabér sa még hatra 
levő200 rab egész évi munkája: alkalmasint többre üt mint 
az egész felvigyázásra , gyógyszerekre, tűzifára ’s egyéb 
szükségre teendő mindenféle költségé a börtönnek. Egy 
pár sort még magáról az épület kiállítása olcsóságáról. 
Alig van az országban kedvezőbb fekvés ennél az építés
hez. Ugyanis, ha a’ Csóti kopár hegy «’végre kieszközöl- 
hetendő , akkora’ Dunán annyi követ szállíthatni az épí
tés helyére, mennyi csak szükséges. Továbbá, ha a csa
torna először fölépittetnék, a’ Dunából a’ partra szállítás 
olcsó ’s egyszerű erőmüvek által történhetnék. De ezen-
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kívül a’ mészkő , tégla , épületfa ’s minden egyéb Dunán 
lenne helybe vitethetendő; a’homok pedig helyben ásatnék. 
Úgy hogy egybevevén mindent, százezer ftba nem ke
rülne az egész. Ezzel berekesztem azt értekezést: kikér
ve ’s várva a’ bírálatot, ’s meg lévén győződve , hogy 
a’mi czélszerű ’s közhaszonra való, ha azonnal létre nem 
jöhet is , el nem enyészhetik. Holla.

W a r ii © w s k y.
y .

(Folytatás.)
Beléptek; a’ csendes csarnok, melly olly régóta 

csak békét ’s lemondást lehelle, most a’ fegyverek ’s ifjak 
zörejétől hangzék viszsza. Staniek közikbe lépve részvét
tel vizsgáié az izmos , harczvágyó csatászokat. ,Az erős 
nép , mellynek szenvedései hallatlanok a’ történet köny
veiben , még egyszer, szóla zokogva , még egyszer föl- 
zendült; isten legyen hát veletek ’s áldja meg vállalatoto
kat!4 Kezeit fölemelve ’s könynedves szemekkel szent, 
néma imába néze ég felé. A’ szeretett ifjút forróan szo- 
ritá kebléhez ’s egyenkintmegölelé az ifjakat; aztán egy 
felnyitott szekrényből katonakardot vön ki ’s azt Róbert- 
nek következő szavakkal adá: ,Ez nemes atyád kardja , 
mellyet ő Lengyelország szabadságáért vitt legutolsó sze
rencsétlen harcz óta, nagy vezére példájaként, felkötni 
többé nem akara, hord azt ’s vij vele honod díszére !4 ’S 
melléről emlékpénzt vön le, mellynek mindkét oldalán 
Warnowsky ’s barátja képei valának ; ezen emléket mint 
ifjak , az elválás egy ünnepélyes órájában cserélék ki egy
mástól. ,E’ vonások látásakor jusson eszedbe, hogy k i
múlt atyád szelleme ’s legjobb barátod áldásai lebegnek 
körüled4 igy szólt a’ pap ’s arczán nehéz köny gördült alá; 
az ifjak elérzékenyülten hagyák el a’ csendes c z e l l á t ;  
Róbert még egyszer megölelé kedves tanitóját ’s aztán 
barátait követé. Künn lovaikra ülének ’s az erdőn át gyor
san elszáguldának, de azon helyen, hol különféle utak 
vezetnek a’ határok felé, eloszlott a’ csapat, emezeken 
túl újra egyesülendő. Róbert az F. felé vezető útra csa
pott , a’ kedves lelkeknek , mellyek ott valódi szívesség
gel emlékezének róla, istenhozzádot mondani akarva. A’ 
grnő ’s Mária levélben valának vállalatáról ’s ezen éjjeli 
eljöveteléről értesülve. Holdfénynél látta már , mint tűn- 
döklik a’ tájon a’nagy, fejér vár; ’süterei gyorsabban vé
rének , midőn közeledett a’ helyhez , melly a’ neki leg- 
kedvesb lényt zárá M áriát, kit most tán örökre kell el
hagynia. —

A’ park végében , emelt mulatóház előtt két hölgy 
már régóta várt érkezendő barátjára; ők gyöngéd gőz
alakokként sétálva a’holdvilágnál némán ’s vágytelve né- 
zének a’ távolba. Végre egy lovag vágtata elő a’parkból, 
lovát fához köté ’s az utkanyarultokon a’ dombhoz siete ; 
az ifjabb hölgy elibe röpüle ’s hoszszu édes ölelésben 
keblére borula. ,Mária, kedves szeretett lyány, lelkem 
fénye, én vérző szívvel hagylak e l! Az egykor nekem szánt 
hivatalt karddal váltám fel; a’ legszentebb kötelesség

harczra szólit, mellyből ha élve szabadulok k i,  akkor 
enyim vagy örökre !4 — ,,Tied örökre !44 zokogá Mária. 
— A’ grnő megindulva néze a’ kettőre , kik kölcsönös 
érzeményeiket első ízben mondák ki olly tüzes szavak
ban. A’ szerelmeseknek csak rövid idő vala engedve ; 
Maria azon perez alatt Róbertje szivén kilehellé minden 
kitörését az aggódó, forróan szerető léleknek. Szenve
délyük lángja most vala kölcsönös, tulözönlő vallomá
sukban magasra fellobbanandó ’s az elválás fájdalmas órá
ja örökre lepecsételő sziveik szent frigyét. Róbert végre 
kiszakitá magát a’ boldog ölelésből, búcsúra kezet csó
kolt a’ grnőnek , ki elfordulván titkolgatá a’ viszsza nem 
tartóztathatott forró könypatakot. ,Isten önnel, Eliza, 
nemes , páratlan nő ; isten hozzád , Mária!4 Fájdalmas 
érzeményei tulmértékétől ösztönoztetve Róbert elsiete.A’ 
két nő némán ’s mozdulatlanul álla ’s holdvilágnál sokáig 
kisérék szemeikkel alakját a’ barátnak, ki a’ síkon to- 
vaszágulda.

A’ derék Ferencz borzasztó halála vésznapja óta vi
dám kedvét Mária elvesztő. Határzatlan nyomasztó ér— 
zemény rágódék szivén ’s nem feledhető a’ szerencsétlen 
ifjút, kit hű barátként mindig tisztele. Most azonban a’ 
szomor helyett lelkesedés támada benne , melly őt lelke 
egész erejével a’forróan szeretett férfihoz csatlá ’s mivel 
Róbert Lengyelország sorsa iránti érzeményeit vele min
dig közié , azokat a’ vészterhes harcz sikerültére is átvi
vő. A’ grnő is meleg részt vön a’ szomszéd , felzendült 
nép sorsában ’s minden hirt, melly a’ forradalom kitörte 
óta átjőve a’ határokon, kandián ’s valódi érdekkel a’ jó 
ügy iránt fogada. E’ táj legtöbb lakosait is , mivel na- 
gyobbára szláv eredetűek ’s az alsó néposztály nyelve 
romlott lengyel nyelv , élénkül érdeklé a’ véres harcz ki
menetele. Csak némelly hivatalnokok , katonák’s néhány 
földbirtokos nevezők pártütő csapatnak a’ megsértett jogai 
mellett fölkelt nemzetet. Emez utóbbiak közé tartozék hí
zott grófunk is ; ő rémülten pillanta a’ fellázadt határok 
felé ’s jószágait minden perezbeni megrohanástól félté. O 
csak zsákmánylás-, rablás- és gyilkolásról beszéle;’s bár 
nejét megtartá a’ várban, de drága lovait az ország bel
sejébe biztos helyre küldő. E’Iélekaggodalomban minden 
taraczkot ’sálgyut, miket csak kaphatott, várudvarába 
fölvitete ; ő maga fegyverzé föl porait ’s divatszerü Don 
Quixoteként tévé föl magában , vagyonát utolsó csep vé
rig ótalrnazni.

Daczára a’ terhes zivatarnak , melly Európa politi
kai egén öszszetorlódék, melly a’ kormányokat minden
hol d ö r g ő  h a n g o n  ébresztő föl vigyázatra, a’ mi- 
velt statusokban valamennyi emberbarát szeme a’ neveze
tes és egyenlőtlen harczra volt fordítva .melly a’ két szláv 
birodalom közt példátlan elkeseredéssel keletkezek.

(Folyt. A'ó'u.)

Igaz. Társ. m-száma czimlapján, nyomtatás közben 
történt vétség miatt, az első hasáb alulról fölfelé 16 ’s I7d. 
sorai igy olvastassanak „kórház békében katonasággal, há
borúban pedig polgári őrökkel szokott elláttatni.“

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t  n er-K á r o ly i uri-utcza 453.



25. szám. Pest, marízius 3 Okán. 1843.

V a l ó s á g  és  álom.
Alig képzelhetni nevetségesebb valamit, mint ki hon

fitársaival háborúban élve , polgári állásával fenen kér
kedik; ollyan az , mint ki nejétől kékre körmölt ábrázat- 
tal a’ házas élet örömeit magasztalva , azt akarná elhitet
ni , mintha ő volna ur a’ háznál. Ki volna képes azon ma
gas eszmét kifejezni, melly ezen szóban ,m a g y a r 4 ezer
szer ezerek agyában párosul ? Elragadtatásunkban mér
sékletet, bánatunkban türelmet, szorultságunkban erőt 
ad; ’s haa’kétségbe-esettet óriási bajok legyőzhetlen tö
mege öldösi, kisértsd meg e’ szókkal : „magyar vagy, ne 
hagyd magadat44 és ha maradt a’ lankadó kebelben még 
egy hamvadó életszikra, bizonynyal még egyszer cselek
vésre lobban í p e d i g  s z e g é n y n e k  (!) ha a’ b é k é s  
t ö r v é n y e k  ’s k ö l c s ö n ö s  ó t a l o m  a l a t t  b o l 
d o g u l ó  nép  t a n y á j á t  h a z á n a k  n e v e z i k , ú g y  
n e k i  még  h a z á j a  s i n c s .  Törvényeink, gyűlé
seink, tisztválasztásaink , alkotványunk , intézetink, vi
szonyaink , sőt még isteni tiszteleteink is , vagyis egész 
létünk bölcsőnktül koporsóig, örökös harczról tanúsít
nak , mellyet sem mellőzni sem befejezni nem lehet; mert 
megtámadó ’s védő alakját szüntelen körben forgatja. Mi
kor még az annyira el nem szaporodott nemesség tömér
dek osztatlan hűbéri telkei birtokában , ön akaratánál 
egyéb törvénytalig ismérve , császárokkal háborúkat foly
tatni képes volt; mikor még a’ papság a’ római hármas 
koronában olly biztosítást ta lált, hogy a’ keletkező más 
vallásokat csak irgalombul tűrte; mikor még a’ mester
ségeket kizárólag gyakorló városi polgárság mélyen ér
zette , hogy jóllétét csak a’ nemesség hatalmas fegyvere 
ótalma alatt élvezheti; a’ jobbágyság pedig , minta’ röp- 
kénynövények , minden önállás és jog nélkül, hatalmas 
parancsnokinak intésétől függve , tökéletes együgyüségé- 
ben jobblétről még eszmélni sem tudott: akkor néma bi
zalom kötötte öszsze a’nemzetet, minő gyengéket az erő
sökkel , vakokat a’ látókkal öszszekötni szokta, ’s a’haza 
nemtője tolmácsai (a’ hatalmasok) e’ szókat: extra Hun
gáriám non est vita44 pirulatlan elmondhatók. Megváltoz
tak az idők; fegyver helyeit ipar ’s pénz lettek a’ vezér
csillagok, a’ lelkiisméret szabadsága földerült, a’ pol
gárság önerejét érezni kezdette , a’ pórban az emberi mél
tóság érzete fölébredt, ’s mi a’ bárdolatlan napkelet ’s 
miveit nyugat közt alkalmatlan hűbéri alkotványunkkal 
úgy áliánk, mint kiket sem ég sem pokol bevenni nem 
akar: a l k o t  v é n y ü n k h ö z  a’ r é g i  d u r v a s á g ,  
f ö l r i a s z t o t t  ö n t u d a t u n k h o z  a l k o t v a n y  h í 
j á n  y z é k. Szivszoritó állapotát a’ nemzetnek nem ér- 
zenienem lehetett, de megavult kiváltságai hurkaiba olly 
annyira bebonyolult már , hogy kifejtőzésével hoszszas 
idő óta hasztalan vesződik ; ’s a’ néhány erényes honfi , 
kik e’ bajok tömkelegében a’ természeti jog világánál a’ 
gyakorlati ész vezető fonalát kezünkbe nyújtanák , kény
telenek a’ n é p s z e r ű s é g  zajos sokasága között téve* 
dezni. —

N é p s z e r ű s é g  a’ z s a r n o k o k  bűvös  vesz- 
szeje ; annál veszedelmesb , minél a’ daemagog kellemesb 
színben mutatkozik ’s hamégvalódi tökélyekkel is bír, úgy 
meg az utóbbi maradékra is atszivárogtatja a’ szolgaság 
megkedvelt erzetet. Megvallom , én ott, hol egyes pol
gárt vakon imadtatni latok , a' rabszolgaság csiráját fej- 
ledezni gyanítom, mert a nép közönségé Ítélni nem ké
pes, az csak felbuzdul az ügyes sachjátékosnak kövek 
gyanánt szolgálandó , szabadság , ész , járom , butaság 
neki mindegy , csak vak buzgalmában valakinek oltárt 
emelhessen. Caesarokat a’ népszerűség emelte Róma fölé , 
Paraguay a’ mérsékleti spanyol kormányt fegyverrel ron
totta meg, hogy kedvenczének Franczia Gáspárnak ke
serves igája alatt önként raboskodjék. Valóban nem tud
ni : a’ népszerüségvadászok veszedelmesbek é , vagy az 
erőszakos megtámadok; én legalább úgy hiszem, az el
sőbbek igája tartósabb , mert önkéntes, holott imezeké- 
től első alkalommal kikimenekülni törekszik. Mi is már, 
a’ bábeli munkásokhoz lettünk hasonlók; a’ zajos nép 
tapsai közt egymást nem értve, egy nagy nemzetet aka- 
runk alkotni minden modor nélkül. A’ meglevő c a s t a -  
r e n d s z e r t  bontogatjuk, de nem ám, hogy azt örökre 
elrontsuk, hanem helyébe szorosabb elszigeteléseket ké
szítünk. Úgy vagyunk alkotványunkkal, mint valamelly 
régi házzal: lakható még, de nem kényelmes, mostani 
birtokosai jónak találták azt lerontani, de terv az uj épí
téshez nem létezik. Mindenki előtt kőmivesszerszámok, 
rakás-kő, csinál valamit; majd ha idom nélkül elkészül 
a’ lakhatlan hajlék , kitetszik, hogy munka , idő, anyag 
híjában pazaroltalak. Nézetem szerint, hogy a’ hajlék 
tartós legyen ’s külső viharokkal is daczolhasson , anya
gainak szorosan öszsze kellene függniök. Mi ellenkezőt 
cselekszünk. V a l l á s ,  n y e l v  ’s k ö l c s ö n ö s  b i z a 
l o m volnának azon kapcsok , mellyek a’ polgárok szi
vét elválhatlanul öszszetartanák , ’s mi történik?

A’ v a l l á s o s s á g  elavult szó neme lett, mellyel 
nyilván élni nevetséges. A’ vezérhangot adó nagy rész 
tényleges vallást követni szégyenelve ’s a’inindenség ter
mészetéből kitündöklő istenisméretig fel nem jutva , ott 
kóvályog ég pokol közt az üres térben támasz nélkül, s 
más vallásfelekezeti polgártársát, ki vallásához, mint 
ő a’ magáéhoz, szinte csak névvel tartozik , szivéből utál
ja : einem hihetvén hogy amaz szinte olly közönyös le
hetne vallása iránt, mintő. Szakadatlan gyanúsítások fur
dalják tehát a’ sziveket, ’s mit a’ legbutább fnnatismus 
nem volt képes kigondolni, ezen vallásos apathia kifőzi. 
A’vallásos bizalmatlanság csirája,valljuk megigazán , nagy 
részint tanodáinkban ápoltatik. Már mint gyermek meg
ütköztem c’ szóban : ez a’ r. katholikusok , ez az ágostai 
hívek, ez a’ reformátusok tanodája; el nem tudtam gon
dolni: mint lehessen az egyes felekezeté ’s nem a’ nem
zeté, hisz a’ nemzet ellen tanítani azokban úgy sem sza
bad. Edző intézeteknek képzeltemén azokat, mellyek- 
ben minden párt növendék polgárai fogékony szivét más
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felekezetek ellen jó idején hevülni tanítja. Utóbb fogal
mam kibékült velők, ’s most már azokat a’ régi száza
dok elzárkózott szelleme szükséges épületeinek ismerem. 
De bárminő türékeny szempontbul vizsgáljam is azokat, 
az csakugyan való marad, hogy minden felekezet önigaz
ságát tanitványi előtt legtisztább fényben mutatni kíván
ván , eldődeiről legkisebb szennyet is törekszik elháríta
ni, mi legtöbbször csak úgy eshetik meg, ha a’ más fe
lekezet régi hibái kíméletlenül fölkevertetnek : az inqui- 
sitio, a’ genevai máglya, Stuartok kiirtatása , Bertalan 
éje ’s több illyféle rémkép feltüzeli a’ fiatal agyvelőket, 
’s az e’ként elkészített polgár még öreg napjaiban is alig 
képes kivetkezni azon vérré vált meggyőződésből , hogy 
a’ más felekezet embere őtet természetből gyűlöli. Lé
lekben elkeseredtem, midőn a’ helyett, hogy e’ vesze
delmes kö/.falak lerontanának, ismét egy uj főiskola fel
állítása tervéről tudósittattam. Az egymáshoz! közelítés 
helyett tehát honunk Archipelagusában ismét egy ujszi- 
get készül? En úgy hiszem: egyik helyen sem fogják ta
nítani hogy kétszer kettő három , hogy a’szivárvány bőr- 
bül van, hogy a’ rész nagyobb az egésznél, hogy az e- 
gyik vallás embereinek más polgári törvényei, nyava
lyái ’s gyógyszerei legyenek. Ha tehát egy helyen azt ta
nítják mit másutt, minek a’ kétszeres költség ’s gyanús 
elzárkózás ? ha mást tanítanak, úgy egyik vagy másik 
tanitás hijányos , és ez már országos dolog; mert hibás 
tan nemzetet rongál.

Mennyivel czélszerübb lett volna azon munkálkod
nunk , hogy minden néven nevezendő alapítványaink ’s 
tanodáink egyiránt a’ nemzettulajdonivá legyenek ; azok
ba minden vallás -  különbözés nélkül minél jelesebb taní
tók választassanak, nekik minden vallásba ereszkedést 
megtiltván , és minden egyes vallás számára különös ok
tatót rendelvén , a’ növendék polgárok kora ifjúságukban 
egymás karjai közé vezéreltessenek. Nem követtünk vol
na mi ezzel vétket sem az 179i : 26dik, a’ hon javát 
mindig jobbra változtatható törvényünk, sem az alapítók 
szelleme ellen ; hisz ők mint vallásos jó emberek , rósz 
polgárok nem lehettek , következőleg vagyonukat az is
mert legszentebb czélra kívánták áldozni, és ha azon 
czélnál,mellyre alapítványukat rendelték, jobbat ismer
tek volna , minden bizonynyal azt valának elfogadandók ; 
pedig mi lehetne szentebb czél, mint nemzet ’s vallás di
csőítése ? —

N y e l v ü n k  ügyével majd nem roszabbul vagyunk. 
Nem hiszem, hogy a’ tágas hazában volna csak egy is , 
ki legalább azt be ne látná, hogy a’ nemzetnek egy nyel
vet beszélni nagyon kényelmes; erőszakoskodásunk még 
is idegen ajkú honfitársainkat nemcsak meg nem magya
rosította , hanem inkább ellenünk ingerlette.
A’ s z a b a d s á g  p a t r i o t i s m u s t ,  ez  i s m é t  r o 
k o n  s z e n v e t  s z ü l  mi nde n  i r á n t ,  mi  a’ m e g 
s z e r e t e t t  n e m z e t e t  j e l l e m z i ;  nézetem szerint 
csak ezen egy elv lehet egykori kulcsa nyelvünk terjesz
tésének. —

Kőszeghy.
CVege következik.)

W  a r n o w s k y .
y .

(Folytatás.)

Politikai uracsok megvetés szemcsövén néztek a’ 
kis fölzendült csapatra ’s vélék, hogy az óriás hors d’ 
oeuvre-ként fogja felfalni; de egészen máskép alakultak 
a’ nézetek a’ hadi működések folyamata alatt;’s ámbár a’ 
politikai lapok által terjesztett tudósítások nagyobb része 
csak nem mindig a’ hatalom érdekében szóla ’s a’ bá
tor honvédők részire történt valódi eredvényekről csak 
ritkán értesite: a’ tények mégis a’ felzendült csatászok 
vitézsége mellett eléggé világosan szólának. A’ dobre- ’s 
grochowi véres harezok , a’ Dombé , Wawre ’s Iganie 
melletti csaták megtörténtek ’s a’ vitéz lengyel hadsereg 
folyvást fenyegetőleg és harezvágyva állt szemközt az el- ' 
lenséges túlerővel. A’ nemzet bizalma most csupán az uj- 
don választott vitéz ’s hadügyes fővezérben nyugvék , ki
nek kezeibe az ország szerencséje’s a’ nagy harcz kime
neteléről! feszült remények valának letéve.

Skrzynecki, a’ császári testőrséget inegsemmiten- 
dő , jól kigondolt, merész lithvaniai útjára a’ lengyel fő
hadsereggel 1831 ki máj. 12kén elindult, mi, ha min
den elrendelt erő egyszerre működik , a’ háborúra néz
ve legfontosb befolyással fogott volna lenni; sikerült is 
nekie rászedni az ellenséges fővezért ’s a’ Jendrzejow 
melletti ütközet szerencsés kimenetele Uminski alatt , ki 
a’ fővezér fontos működéseit födözé , uj bátorságot önte 
az abafiakba ’s Lengyelország soha kevesbbénem kétke
dett, mint most, a’ forradalom szerencsés foganata felől.

Ez időtájban V a r s ó  felé az utón szembetűnő alak 
ment, egy szegényül öltözött, magas ősz; vállain külö
nös szabású rongyos , rövid panyókával. Izmos sebhe
lyekkel fedett feje körül sűrű , ősz haj lenge; fejér , zi
lált szakála hoszszu osztályokban környező álla-’s ajkait 
’s hoszszu pillái csak nem beárnyazák nagy, villámló sze - 
meit. Arczvonalmi nemesek valának, de szemeit harago
san’s nyugtalanul jártatá körül. Hatalmas nyárssal támo
gató magát, mellynek végére éles kasza vala illesztve. 
A’ hoszszu, szokatlan út miatt ellankadva, lépteinek 
egyetlen gondolat látszék uj erőt kölcsönzeni. Minden 
arczvonalmából hazafiui lelkesedése szólt az agg férfinak, 
ki a’ nagy kasza alatt előregörbesztett testtel utazva az 
őrült Lear királyra emlékeztete ’s minduntalan megújított 
erőfeszítéssel vándorirányához közelebb jutni törekvők. 
Varsó határainál földre borula , megcsókoló azt és szemé
ből, mellyből a’ köny régóta kiaszottnak látszék , ismét 
forró hálakönyek folyának, aztán fölkelvén a’ városba 
siete , fölnéze a’ házakra ’s emlékezetét élesztgetni látszék; 
majd ezt ’s amazt kérdő, de kisem látszék őt ismérni, 
a’ fénytelen őszre ki sem akart ügyelni. De neki csak azt 
vala szükséges tudni: hol a’ hadsereg ? — ’s igy ment vé
gig a’ hoszszu utczákon. A’ benne néha fölmerült boldog 
emlékezetek újra elhalának az egyetlen folytonos gondo
latban ’s nemsokára a’ túlsó kapuhoz éré, melly őt a’lith
vaniai útra vezető , honnan a’ hadsereg után siete.

Skrzynecki jól kiszámított tervét nemcsak meghiú
sító az ahábornagyok gondatlansága , hanem az egész
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lengyel hadserget is csupáti példátlan vitézsége ’s a’ had
történetekben örökre nevezetes hősszivüsége menté meg 
a’ végképeni elveszéstől. Az orosz hadvezér megtudd a’ 
lengyel fővezértől neki vetett cselt ’s imennek tervei el 
lőnek árulva előtte; ez tehát eltökélő ellene merész szán
dékát ennek saját vesztére használni, mi az osztrolenkai 
csatában neki sikerülendett is , ha a’ lengyelek kétségbe
esett bátorsága megengedő vala folytatni kivitt diadalát.

Az ellenséges, háromszorta nagyobb erőtülsarkal
tatva , a’ lengyel hadseregnek sikerült máj. 26kán át
menni az osztrolenkai narew-hidon,ezt azonban az ellenség 
átjövetele előtt lerontani ideje nem vala. Az átjövetel ide
je alatt Boguslawski vitéz tábornagy néhány zászlóaljljai 
hősileg védé a’ várost az ostromló orosz gránátosak el
len ; de a’ nagy erő végre viszszanyomja ő t’s a’ város ut- 
czáin , téréin ’s házakban vérengző harcz keletkezik. 
Lángokba borul a’ város , előnyomulni kényszeritíet- 
nek a’ m e g t á m a d ó  e z r e d e k .  A’ l á n g b a  
borult városban , födelek ’s falak öszszeomlása közben , 
.a’ mész írlás folyton tart. Egy , ezredétől elugrasztott, fia
tal lengyel huszártiszt már hoszszabb idő óta oroszláni bá
torsággal védi magát több orosz gránátos ellen ; bátor 
lova több Ízben szökik a’ szuronyoknak , de nem sike
rül azokon áttörnie; ekkor az országúton érkezett ősz 
kaszás vezérlete alatt egy mellékutczából több kaszás jő 
elő. Az ősz alakja most óriásinak látszék , szemeiben bo- 
szu ’s harczvágy szikrázott. Egyik a’granátosok közül újra 
megtölté fegyverét ’s el akará már sütni a’ derék csatászt 
leteritendő, midőn őt az ősz fegyverével ádázul átdöfé ; 
a’ gránátosak megfutamodnak ’s a’ megszabadított tiszt 
megmentőjének, kinek rongyos köpenyegén Kosciusko 
dicső korabeli becsületkereszt tiszteletet parancsolólag 
fénylik , hálásan nyújtja kezét. Az agg csatász csodála
tosan rázkódik meg , a’ fiatal férfi kezét görcsösen tartja 
a’ magáéban ; mindketten a’ hídhoz sietnek, melly telve 
van lengyelek- ’s ezek üldözőivel; ott borzasztó jelenet 
látható. A’ tolongó sokasága’ hidra már nem fér ’s a’ kar
fák ropogva zuhannak a’ folyamba. Hátul az égő város , 
az álgyuk bömbölése , mellyek golyóji lengyelek- ’s oro
szokat válogatás nélkül terítenek a’ földre. Ekkor a’ za
varban borzasztó harcz keletkezik , még pedig nem szu
ronyok vagy puskákkal, nem, hanem öklökkel akarják 
egymástól elperelni az u ta t; a’ gyöngébb az erősebbhez 
fogózik , egyik azonban hullámok közé huzza magával a’ 
másikat, hol ezerenlelik sirukat. Közepeit e’ zavarnak 
a’ tiszt feltartóztatlanul előre nyomul, az agg kaszás még 
mindig oldalánál van, de ernyedni látszik’s amaz maga 
mögé lovára veszi őt ’s igy mennek át nagy bajjal a’ hídon , 
melly aztán ellenség kezébe juta. •

Ekkor az ujabbkori legvéresb ütközetek egyike ke- 
letkezék. — Közel a’narevv-hidhoz egy hoszszu gát Skrzy- 
necki egyetlen vádpontja. Annak elvételétől ’s kétszerte 
nagyobb hadseregével a’ túlpartra átmenetelétől függött az 
orosz hadvezérre nézve a’ lengyel seregnek egészen meg- 

' semmitése,a’ koczkán tehát az egész háború eldöntetése ál
la. A’keskeny utón zászlóaljak után zászlóaljak nyomul
nak csapatokban elő , de valami csak a’ gát végéhez kö

zelit, mindazt földre terítik a’ l e n g y e l  s z u r o 
n y o k ,  oldalról pedig az álgyuk ’s a’ puskások golyóji 
halált ’s vészt szórnak a’ sorok közé. D e D i e b i t s c h  
uj  t ö m e g e k e t  k ü l d  minduntalan és számtalan ne
héz álgyu pusztítva dühöng a’ zászlóaljak közt. A’ mind
inkább gyengülő gyalogezredeket a’vitéz lovasság váltja 
fel s dühös megtámadásaival feltartóztatja az ellenséget. 
Illy megtámadok közé tartozik a’ fiatal tiszt is, ki dicsőén 
harczol ’s mindig az ellenség előtt forog. Példátlan elke
seredés es roppant áldozatok jellemzők mindkét részről 
e verengzo ütközetet. A meggyöngült l e n g y e l  sorok 
inogni kezdenek már,  midőn élökre áll az ősz Ma l a -  
ch o w s k i ,  e’ veteránja a’ lengyel hadseregnek ’s hő 
szavaival uj bátorságot önt a’ tágító katonákba. Az agg 
kaszás közel áll a’ rendben , erős hangon ismétli a’ tá
bornagy szavait ’s a’ hadosztály ostromra újólag követi őt. 
De elhullott véreik számtalan tetemei közt kell gázolniok. 
A’ huszártiszt is halálosan megsebesülve fekszik lova a- 
latt, de az agg harczfi kisegéli ő t ’s mialatt övéi sietve 
hátrálnak , a’ sorok mögé vezeti gondosan a’ vitéz ifjat.

Az osztrolenkai ütközet mind a’ két hadseregre néz
ve eldöntetlen inarada , mert állását mindenik megtartá. 
A’ roppant veszteség miatt, mit az orosz hadsereg szen- 
vede , a’ fővezér nem is gondolhatott arra, hogy Skrzy- 
neckit, ki a’ legnagyobb rendben Praga falai alá vonult, 
üldözze. —

Mig a’ megsebesült tiszt sebész kezei alatt van , az 
öreg nyársára támaszkodva szomorúan ’s elmélyedve mel
lette áll; egyenruhája kigomboltatván , melléről emlék
pénz esett ki. A’ kaszás rá mereszti szemeit, mohón föl
veszi azt ’s egy gondolat látszik rajta boldogitólag átvil
lanni ; de hoszszasabban vizsgálván az ifjú arczvonalmit, 
szorult kebléből sikoltás emelkedik ’s jajgatva és őrült 
taírmozsfással borul a’ fiatal férfi félholt testere. —•

VI.
A’ beszély ismét a’ franczia , spanyolországbai in- 

terventio korszakába vezet bennünket viszsza. A’ nehéz
ségek miatt, mellyek ott váratlanul ’s gátlólag gördültek 
elő, nem épen kedvező eredvényeket lehete várni a’ csá
szár meszszeható terveiből. Több spanyol tartomány, kü
lönösen a’ túlsó Pyrenék kecses völgyei telve s elnyomat
va valának franczia seregek által ’s az elfogulatlan vizs
gáló átlátá nemsokára Napoleon igazit, hódítani vágyó ind
okait, mellyeknél védhetlen közbenjáró elveit csak ürü
gyül használd. Könnyű tehát megmagyarázni, Warnows- 
ki P á l, mint tiszt a’ császári hadseregben , mi fájdalma
san teljesítő kötelességeit, o, kinek minden törekvése a 
zsarnokság hatalma s kényurasag nyomása ellen vala irá
nyozva , most egy szabad , nemes és erős nemzet megigá- 
zására vala segédkezeket nyújtandó. — Illy körülmények 
közt a’ franczia szolgálat’s egyenruha, mit visele , neki 
elszenvedhetlenekké lőnek ’s e’ mialt, mint beszélyünk el
ső szakaszából tudjuk, benyujtá elbocsáttatását, azután 
az őt váró családja karjaiba sietendő.

A’ guerillák , mellyektől a’ franczia hadsereg annyi
ra félt, elejénte, mig el Empecinado smás valódi hon
fiak élökre nem álltak, csak vad kóbor csapatok valának ,
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mellyek politikai ürügy alatt mindenhol rabiának, sar- 
czolának ’s igy saját hónuknak nyomasztó terhivé váltak. 
Warnowsky akkor egy távol fekvő pyrenéi völgyben vala 
’s a’ természeténél fogvást erős és kitartó baszk népet meg
ismervén , azt becsűié , annál inkább volt tehát oka , hogy 
mint egy szakasz kapitánya legényei közt szigorú fenyí
téket ’s a’ békés hegylakosokkali szelíd bánást tartson fen 
’s védje őket a’ rakonczátlan rablócsapatok ellen , mely- 
lyekkel folytonos és fölötte veszélyes háborúban éle , mert 
őket egykoron,, midőn egy helységet felgyújtani akar
tak, igen jól megpaskolá. Ezen emberbaráti tettet olly 
hálásan ismerék meg a’ derék baszkok, miszerint magok
tól követtek el mindent, hogy a’ kellemetlen vendégeket 
lehetőleg kielégítsék ’s a’ jó kapitányról csak tisztelet-és 
szeretettel sjólának. Őszinte áldáskivánataik kisérék őt, 
midőn egy parancs elszólitá Warnowskyt a’ völgybül. A’ 
boszuvágyó rablók e’ katonák elől hegyek közé futának 
’s arra utaztukkor bennök rejtekeikből nagy kárt oko
zónak. A’ kapitányt, ki néhány tiszttel vizsgáló a’ vidé
ket , orgyilkosokul támadók meg leshelyeikből ’s kirab- 
lák őt. Társai nagyon megsebesítve leiék őt ’s egyikébe 
vivék az igen megtelt tábori kórházaknak, melly egy 
csűrben vala felállítva , de hol a’ pusztító láz szintannyi 
derék katonát ragadott el, mint a’ guerillák vérengző meg
támadásai. Warnowskyt is láz lepé meg; fölingerült lé- 
lekállapotja erősen hathatott a’ betegségre; ő tombolt és 
dühönge ’s tébolyában árulónak és szabadsággyilkosnak 
nevezé magát. Egy viharos éjjel nagy lázhevében kiugrék 
ágyából ’s illy állapotban futott a’ csűrből ki a’zord éjbe. 
És mély pandalokon ’s magas szirteken át meszsze futa 
hegyek közé, holelgyöngülés és fájdalmak miatt öszsze- 
rogyék. — Kórházban a’ halomás , a’ betegek és sebe
sültek száma olly nagy vala, hogy Warnowsky eltávoz- 
tát nyomban észre nem vevék, az orvosak lemondának 
életéről ’s igy Warnowsky kapitány feliraték a’ holtak laj
stromaiba, mellyek Párisba küldetének és számtalan csa
ládot gyászba borítónak. Tudjuk , e’ borzasztó hir mi saj
nosán hatotta’ derék tiszt szerető nejére.

A’ reggeli nap sugárai meg nem világifák még 
a’ völgyeket, midőn néhány izmos baszk a’ hegyeken 
fürgén lépdele. Lakuktól alig néhány órányira távozva, 
midőn egy nagy dombra jutának, távolrul egynyomoruan 
öszszevert embert elterülve látónak , kit, mi gyakran tör
tént e’ vidéken, rablók által meggyilkoltnak hívének. Sa
ját biztosságukért viszsza akartak már térni, de emberi
ségből a’ szerencsétlenhez közelitének’s benne csodálkoz
va ’s meghökkenve ismértek a’ derék kapitányra, kinek 
jósága- ’s vitézségének ők és szomszédaik olly sokat kö- 
szönének. Legott észrevevék , hogy benne még élet van 
?s csupán betegség és sebek torziták őt el; a’ találtat te
hát habozás nélkül fölemelve , nyomban viszszatértek ve
le helységökbe azon föltéttel , hogy őt minden kigondol
ható gond- ’s ápolásban részesitendik ; mi a’ legnagyobb 
mértékben meg is történt. Egyik a’ legvagyonosb pászto
rok közül házához fogadó őt. Warnowsky csak igen las
san üdüle ’s a’ betegség és súlyos fejsebei szellemére szó • 
moruan hatónak. Csöndes- és gyermekként kormányoz- 
hatóvá lön ’s emlékereje elvesztésével úgy látszék neki

hogy egész előbbi élete is mély feledésbe merüle, minden 
e m l é k e z e t e  e l t ű n t  ’s illy reménytelen állapotban 
tenge. —

A’ jó baszkok hálája határtalan vala ; a’ szenvedőt 
csak nem babonás gonddal ápolók. Testileg egészen föl
üdült, de szellemi boldogtalan állapotja gyógyithathat- 
lannak látszék. Néha felvillant ugyan benne pillanatra az 
emlékezet fényszikrája , de nyomban el is alvék , mivel 
a’ szerencsés perczet semmi külok sem birá fentartani. A’ 
csendes völgyben igy maradt a’jó emberek közt; egyet
len foglalkodása vadászat vala, mit ő mindig szenvedé
lyesen szerete, most pedig már csak gépszerűleg űze. Ko
rán reggel naponkint fölment a’ hegyekre; bár szél zú
gott vagy vihar fenyegetőzék , vagy a’ forró nap égető 
sugarai fejére hullának, puskájával ő mindig fáradatla- 
nul sziklák ’s pandalokon kóvályga ’s csak este , majd
nem minduntalan vaddal terhelten téré viszsza.

A’ szép férfi külsőleg csak nem ismérhetlenné lön; 
szakála ’s haja vadul nőtt fel ’s az ottani egyszerű, de fes
tői póröltözetet viselé. De sebhelyek által eltorzított ar
czára c s ö n d e s  búkomorság elérzékenyitő vonalma vala 
nyomva ’s minél tovább marada vendégbarátainál, ezek 
annál nagyobb tisztelettel viseltettek egykori jótevőjük 
iránt. Hoszszu évsor múlt a’ nélkül, hogy Warnowsky 
életmódja- vagy állapotjában valami változás történt vol
na , csak fekete hajfürtéi őszülének meg, arczvonalmai re- 
dősülének el ’s a’ déli forró naptól megbarnulának. Ha 
magas hegycsúcson állva karjai vágytelve terjesztő ki éj
szak felé , néha villámként merült föl benne az emléke
zet neje- ’s gyermekére; kiáltozó neveiket, úgy hogy a’ 
hegyek viszhangozák azokat, de legott ismét viszszatére 
a’ feledés iszonyú éjszakája. (Folyt, köv.)

Nyilatkozat.
A’ Világ f. é. 11 — 15 száma tárczájában 5 czikk je

lent meg a’Hasonszenv (Homoepathia) és az ezt gyakorló 
orvosok ellen , mellyekben ezek mysticusok-, charlatá- 
nok-, csalóknak neveztetnek , ’s e’gyógymódnak egyes ta- 
nitmányai roszul felfogva , ’s az egészből erőszakosan ki
szakítva igaz adat nélkül elferdittetnek ’s nevetség tárgyai
vá tétetnek , ezenkívül kihívás is történik gyógykisérleti 
„párviadalra“ . Siettünk aláírtak e’nyilványos vádakra vá
laszolni és való fénybe állítani mind azt, mi mondatott ;de 
„Válaszainkat a’ Világ t. szerkesztősége először hoszszu- 
nak találta , aztán kifogott a’ lajstromkák ellen , mellyek- 
nek mint kútfőknek idézését szükségeseknek ítéltük, végre 
kívánta : nevünk aláírásával kezeskedjünk azért, a’ mit vá
laszolunk ; mi mindezt megtettük , ’s végre azt nyilatkoz
tató a’ n.szerkesztőség elfogadás helyett, hogy legczélsze- 
rübbnek találja válaszunknak melléklapképébeni kinymna- 
tását, az 1 V2 ívnyi czikknek költségeit 30 pftra tevén. 
Mindezekben és az újabb számai egyikébe iktatott szer
kesztői jegyzetben részrehajlást látván,elhatároztuk nyíltan 
kimondani az okot, melly miatt válaszunk mindeddig ké
sett.és mi kénytelenek valónk más szerkesztőségekhez for
dulni. Pest mart. 25. 1843. Dr. Attomyr , dr. Bakody , dr. 
Hausmann , dr. Ivanoyics, Majer Károly cs. kir. val. nyug. 
főorvos , dr. Rosenberg.



P e s t , április 2kán. 184 3 .2 6 . szám.
— ' 1

V a l ó s á g  é s  álom.
Í V  é g  e.)

A’ kölcsönös bizalom már csak a’ mondottak szerint 
is száműzve volna hazánkból; de úgy látszik , a’ nemze
ti testnek nem csupán a’ nagyobb részeibe , hanem legki
sebb izeibe is beette már magát a’ bizalmatlanság lelke. 
A’ kormánynyal örökös harczban élünk ; azt véljük hogy 
ellenünk munkálkodik; mintha fejdelinetalattvalóji gyönge- 
ségesége erőssé tehetne. Felsőbb törvényhatóságinkra 
gyanakszunk , mert nem mi választottuk. Megyei gyűlé
seink számos párt csatáinak színpadjai. Városi hatóságink 
tehetetlenek a’ kebelökben lakó kiváltságosak ’sfelettök 
őrködő megyei gyámkodás miatt. Falusi csöndes lakás : 
erről szólnom nem szükséges , mélyen érezzük mindnyá
jan a’ rendőrség’s népnövelés hijányát. Városon legalább 
szomszédaim, kiáltásomra, megtámadóimat elrezzentenék , 
de falun , hol a’ föltett gonoszságot legnagyobb kénye
lemmel végrehajthatják , kivált, ha megtámadóimegyike 
uriszék elibe tartozik , másik nemes legény , harmadik
n. uram szolgája, negyedik közös jobbágy, hol és mi
kor kapok elégtételt? Földesur ’s jobbágy: ezeket a’ 
sors valóságos antipodeseknek alkotta. Kiváltságosak és 
köznép : ha ezek közt egyetértés létezhetik , úgy létez
hetik egyirányos megelégülés a’ jóllakottak ’s koplalók 
között is. Legalább az adózókat hinném magok közt tar
tós békében ’s kölcsönös bizodalomban élni: de még itt 
is meghazudtol a’tapasztalás. Az adó kivetésénél honunk
ban bizonytalanabb alapon álló munka nincs , a’ szerint 
rovatik mindenkire , miszerint annak vagyonát bevallani 
tetszett ; ’s igy falu a’ falut, adózó az adózót, szomszéd 
a’ szomszédot közterhek viselésiben naponkint csalja. — 
Egymáshoz kik illy rég divatozó terv szerint hivtelenked- 
ni megszoktak, mint lehetne azokban kölcsönös szeretet 
egymás iránt ? Hitelező ’s adós : ezek közt már csakugyan 
lehetne gyanítani bizalmat; hisz amaz erre vagyonát is 
rá merte bízni, és mégis tán ezek hisznek legkevesbbé 
egymásnak : mert bár újabb törvényink képesek a’ kész 
pénzt előadni nem tudó jó lelkű adóst szép birtoka mellett 
csekély adósságért rögtön koldusbotra juttatni; de hűbé
ri alkotványunk redőji közt annyi a’ ráncz, hogy ki ma
gát egyszer oda fészkelte , lehetetlen annak véteni többé. 
Nem ritkaság látni széles telkek birtokosát pazar fényűzés
sel a’ világ szemét magára vonni, midőn elégtétel után 
hasztalan sovárgó hitelezőji, ínségtől földig alázódva , ő 
nrasága kötelezvényit tized áron kinálgatják. Ha nagyok 
közt ennyire sülyedt a’ hitel , mennyivel inkább hijány- 
zik az a’ köznépnél ? A’ tőkék , kivált mióta magok a 
statusok pénzjátékokba avatkoznak , forgásból eltűntek , 
művészetek, mesterségek, vállalatok , ipar, kereskedés 
általányos megbukását magok után vonandók. Adásve- 
vés a’ legmindennapibb dolog. És épen ezen legéletbeva- 
gobb ügyben sántikál leginkább hitelünk , a szerződés 
teljesülését követelőnek több évi pörlekedés után igazság 
mondatik, de költségei’s kárai megtérítését törvényeink

megtagadják. Végre az annyiszor megcsalatott polgár , 
tőkéjét biztos révpartra viendő , fekvő birtokot vesz , és 
hogy önbiztositására semmit el ne mulaszszon , a’vásár
lás elsőbbségével első megyei gyűlésen széles e’ világot 
megkináltatja. Birtokát átveszi’s egykét nap alatt már 
nyakán a’ biró eskütt egy tilalmazással, mellyben vala- 
melly jogkövetelő nevében minden építéstől, ujitástól.javi- 
tástól ünnepélyesen letiltja. Meglehet, hogy a’ pernek 
talán s o h a  vége sem lesz , vagy a’ legroszabb esetben 
50 —60 évig, vagyis a’ kereső fél tönkrejutásaig el
tart ; de már ezentúl pesti ügyészének évi adót űzetni kény
telen , még saját jószága iránt is , mellyen kedve szerint 
javításokat, vállalatokat kezdeni többé nem mer , némi
nemű idegenkedést érez.

Törvénykönyvünk egy elborított tartomány omladé
káit magával vivő árvízhez hasonló ; benuszkálnak a’ vég- 
hetetlen töredékek öszszefüggés nélkül. Nehéz abból a’ 
szükségest kihalászni. Aliglehetne esetet gondolni, melly- 
nek ellenkező két oldalára egyformán illő törvényeket ne 
találnánk. „Kényur , zsarnok44 megmeg annyi rémszavak 
szabadságra törekvő népeknél ; különös , a’ többség des- 
potismusától senki sem irtózik ; én részemről inkább az 
egyes , mint a’ sokaság kényuraságát választanám. Úgy 
látszik , ezen szók legtöbbeknél csak annyira irtózato
sak , mennyire nem ők gyakorolják. Nevetséges, mint erő
szakoskodunk az ifjabb népek példájára tiszteink, kép
viselőink választásában; elv, vallás a’jelszó , egykét évig 
jaj a’ legyőzött félnek, a’ választási idő lejártával meg
újul a’ háború , a’ szivek elkeseredése időiül időre növe
kedik , míg a’ nép hajlandóságával coquettirozó megvá
lasztott kedvencz örökös balancirozásban tölti idejét „ni
hil agentibus44 vagy csak párthiveit legyezi „male agen- 
tibus44 vagy mind a’ kettőt mellőzve , szembeötlő ártat
lan újításokat inditványozgat „aliud agentibus44 a’ polgá
rok személyét ’s vagyonát úgyis olly hijányosan biztosí
tó törvényeink azonban végrehajtatlan maradnak ; ’s ha 
egyszer fejünk fölölt öszszecsaptak a’ megtódult ügyek 
véghetlen hullámai, tisztviselők szaporításáról gondol
kodunk, nem fontolva meg azt, hogy fizetősöket ezek
nek is mi nehezen teremtjük ki, holott a divatozó min
tára , habár minden egy helyett százat állítanánk is, a’ 
régi roszban maradnánk. Mostani helyzetében ugyanis 
nem tudja a’ tisztviselő , százféle egymástól lényegesen 
különböző kötelességei közül mellyikhez nyúljon előbb; 
gyűlések, törvényszékek, polgári-, fenyitőperek , nyomo
zások , adókivetés ’s behajtás , törvényes bizonyságosko- 
dás , vásárbiróság, uriszékek , utcsináltatás , építés, ka
tonaság ellátása , panaszok elintézése , árvák ügye , nép- 
öszszeirás, megyei végzések sikeresitése ’stb. egyiránt 
elfoglalják ; egyiknek vagy másiknak szükségkép el kell 
maradni, és felelősséget a’ dolgok illy helyzetében ki kí
vánhatna ? ítéletem szerint a’f o gl a 1 a t o s s á g o t nem  
k e r e s z t b e n ,  ha ne m h o s z s z á b a n  k e l l e n e  fel- 
o s z t a n i  , vagyis nem darabolnám ugyanezen tárgyak
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valamennyijét valamennyi tisztviselő közt e l , hanem egyes 
vagy egymáshoz rokon ügyeket egész kiterjedésben, egyes 
tisztviselőkre bíznék; mert ha e’ szerintminden tárgynak 
különös embere lenne $ hivatalát az egyszerűbben 's na
gyobb kiterjedésben gyakorolhatná , hanyagság esetében 
pedig méltán kérdőre vonathatnék. Hogy a’ tökéletes za
varból semmise hibázzék: még országgyűléseink rendsze
re sincs megállapítva, még a’ szavazatok érvényessége is 
határzatlan. Csoda é tehát, hogy a’pártok kedélyei bélye
gét magokon hordozó megyei utasítások öszszegéből gya
korlatban meg nem állható ’s néha káros törvények is 
alakulnak? Yan é még hátra valami a’ polgárok elkeseri- 
tésére ’s hon iránti vonzalmuk megszüntetésére ? Nemze
tijóllétről pedig épen hallgatok, hisz az következménye 
volna a’ jó törvényeknek, mellyek ismét a’ hazafiak köl
csönös egyoíértése ’s bizalma szüleményei volnának. De 
hol a’ törvényjavaslatokat magányérdekek sugalják , hol 
egy polgárfelekezet a’másikat bölcsőtől sírig üldözi, hol 
törvények, nyelvek, kiváltságok, miveltség fokai, val
lások , elvek, indulatok számtalan pártokra morzsolják 
a’ nemzet egységét, hol személy- ’s vagyonbiztosítás hi- 
jányában szakadozott törvénykönyvünk senkivel megelé- 
gülést nem élveztet: ott a’ polgártársakértmagát feláldo
zó hazafi ritkaság; ’s ha van , minthogy magunkhoz szok
tunk mérni másokat, a’ nagy rész által bizonyosan félre
értetik. —-

Szavaim bebizonyítására téged hílak fel tanúmnak 
kedves olvasó , valid meg , ha elfogulatlan akarsz lenni, 
szived mélyében érzed te azok igazságát. Vigasztalásod
ra csak azt jegyzem meg: h o g y  n e m z e t ü n k  a l 
k o t  v á n y á t m o s t  é p í t i ,  p e d i g  m i n d e n  ép í 
t é s  v e s z ő d s é g g e l  j á r ;  r é g i  b ú t o r a i t  o m- 
l a d o z ó  h a j l é k a i b ó l  m o s t  h o r d o g a t j a  által, 
p e d i g  m i n d e n  h o r d o z ó s k o d á s  a l k a l m a t l a n ;  
m o s t  é b r e d e z  h a l á l o s  d e r m e d é s é b ő l ,  f á j 
d a l m a i t  t e l j e s  m é r t é k b e n  é r e z n i  ke z d i  már; 
j e l e  h o g y  g y ó g y u l á s a  i d e j e  k ö z e l í t ,  ’s ha 
bár álnépszerűség , pártoskodás , önzés , cselszövények , 
bizalmatlanság a’ jobbulás óráját késletik is (elhamvadt’s 
feledett poraink fölött a’ maradék alkalmasint már akkor 
kalászokat arat) minden esetre mégis fog jöniidő, melly- 
ben a’ kicsinynek nagynak egyiránt védfalul szolgálandó 
szabad alkotványt számos millió szabad magyar őrzendi; 
a’ bölcsőtől fogva fegyverben gyakorlott nemzeti őrség
ben kifejlő erő az éjszak óriásának határt szaband ; ho
nunk távol vidékeivel öszszecsatornázott Dunánk habjain 
gőzöseink a’ föld legmeszszebb részeiből kincsekkel té r
nek haza; vasutaink nem ismerve határszéli vámsorom
pókat, mint megannyi vándorló városak fogják a’ hon leg- 
rejtekebb szegleteit is a’ bőség áldásival elárasztani; tör- 
vényink, tisztviselőink kevés számmal lesznek bár,  de 
a’ rögtöni igazságszolgáltatás a’ kölcsönös bizalmat ren- 
dithetlenné teszi; városaink, az élénk munkásság eleven 
képei, minden művészet virágában a’ gazdagság's mivelt
ség legmagosb fokára jutnak ; munkás kezektől mivelendő 
mezeink, mint megannyi tündér-kertek, a’ velők bánók 
szorgalmáról és szelleméről egyiránt tanusitandanak ; ed
dig csak legfölebb kártékonyságaikról isméretes folyóin

kon roppant gyárak emelkednek ; a’ nemzeti bankban nyí
landó pénzforrás és jó törvény-alapitotta hitel bizalma gyü- 
mölcstelen a’ tőkéket heverni nem engedi; ’s vagyona 
mellett egykét garasért senki kéfségbc-esés közt sorva- 
dozni nem fog ; koldus és rabló legfölebb csak a’ szótá
rokban lesznek még feltalálhatok ; hisz a’ hol munka ’s 
annak illő bére könnyen kapható , hol a’ vallásban’s mun
kában nevelt polgár vagyonát a’ nemzet még az elemek 
kártétei ellen is biztosítja, ott koldulni, rabolni nincs 
ok; mérföldekre terjedő hűbéri telkek parlagon nem fog
nak állani , ’s a’ fekvő jószágok birtokosi tudván, hogy 
alkotvány fogytáig senki abban őket nem háboríthatja, min
dent elkövetendnek, mivel azt virágzóvá tehessék, az adó 
senkire nézve nyomasztó nem lehet, mert igazságosan 
lesz az elosztva, pedig hol nemzeti őrsereg van, vajmi 
kevés zsoldosra van ott szükség; mi könnyű lesz a’ te
temesen leszállítandó adót olly  ̂agyonos népnek közösen 
viselni (!); a’ népszerűség tündér hatása magától megszű
nik; mert az általányosan miveit ’s belátó polgár önként 
fogja tudni mi hasznos , mi káros helyzetének , és ma
gasztosan hangzó szavak zászlója alá vakon nem eskü
szik ; a’ gondos nevelés által kisimult kedélyek pártot ’s 
zavart megutálva az egyszerű, csendes lét örömeit be
csülni tanulják , és a’ vallásosságra ’s kölcsönös szere- 
tetre ébredt szivek más szertartásu honfi társaikat nem 
fogják üldözni többé ; pártoskodás nélkül, a’ nép javá
ból választandó képviselők nem fognak elmulasztani sem
mit , mivel a’ törvényeket hathatósbakká , vagyont és sze
mélyt biztosabbá, a’ hont virágzóbbá tegyék.

A’ népek istene tudja, mi távol képet rajzoltamén 
i t t : de rendíthctlen bizalommal reméltem , hogy munkás 
hazafiak a’ gyakorlati ész fáklyájánál föleszmélő nemze
tünk számára az észjog boldogító templomát előbb utóbb 
megnyitják. Kószeghy.

Válasz a’ hasonszenn orvosak megtámadtatása ’s 
kihívására.

(1. Világ f. é. l í —15 sz. Tárczáját.)

í. Természeti gyógy er 6. Veszszőt mért ismét ős
anyókájára a’ régi gyógymódra ennek saját sarjadéka, úgy 
kell neki , miért nem nevelte őt jobban? Ez azonban elég
szer történt ezelőttis már, bár jóval több illedelem’s kö
vetkezetességgel. Sőt nem is szükség orvossá lenni, hogy 
átláthassa valaki a’ régi gyógymód tehetetlenségét; tud
ták ezt már Moliére , Rousseau ’stb. ezt tartották köz- 
példabeszédek , ezt mutatta soknak a’ közorvoslástóli 
ösztönszerü irtózása. De nem minden , ki a' gyógymód 
tehetetlenségén elménczkedik , tudja az okot is , melly 
miatt tehetetlen ő , sőt maga kihívónk sem tudja azt.

A’ gyógytanban magában tetemes meghasonlás léte
zik , mellyet semmi képmutatás, semmi számitgatás , bár- 
milly mesterilegtörténjékis ez, nem képes eltitkolni többé, 
’se’nagymeghasonlást Hahnemann idézte elő; de nem ezen 
egyszerű állítás által: az eddigi gyógymód mitsem ér , 
hanem az által egyedül, hogy rósz voltának o k á t  k í 
m é l e t l e n ü l  felfödözte és a’rósz helyébe j o b b a t  ál
lított; ez az , mit az orvosok még most sem bocsáthatnak
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meg neki, midőn hoszszu tapasztalásból kézzel fogható 
már, hogy az, mit ő teremtett, csakugyanüdvösebb. — 
A’ n i m b u s t  feltakarni, mellyel az orvosak betegek 
körüli tehetlenségöket palástolni szeretik, későn jött ki
hívónk , a’ Hasonszenv érdeme ez, melly épen e’ tettéért 
’s elveinek egyszerű ’s következetessége miatt a’ közön
ség ama részénél , melly miveltnek mondatik , varázserő
vel bír. Nem a’ régi gyógymód romjain épült a’ Hason
szenv, nem az évtizedenként szétbontott ’s ismét öszsze- 
állitott omladékokbol állott ő fel, nem; ő ezeknek nem 
vehette hasznát: egészen uj s eddig használatlanul he
vert téren áll ő , és a helyett, hogy a’ régi c i r  cu  t ú s 
s z a l  vesződnék, kivált belőle, szemközt állást vett ’s ma
gán szünet nélkül építget, az emészthetlen régit elnyelni 
nem v á g y v á n ,  de az el.nyeletéstól sem tartván. — A’ 
gyógytan elemei, az előkészítő tudományok ez uj szem
pontból tekintve , egészen más jelentőséget kaptak , itt 
tűnt csak a’ kötelék fel, melly e’ tudományokat a’ gyógy- 
tannal v o l t  a k é p e n  öszszefüzi, itten tudatott először 
meg: m it t esz g y ó g y í t a n i .  Kevesen fogják olv. kö
zül hinni, hogy a’ milliókra menő orv. könyvekben, mely- 
lyek legalább is félszázadig elegek lennének egész Euró
pa dec-----------mai főzésére, hogy mondom ezek egyi
kében sem található elhatárzó felelet e’ kérdésre , m i t  
t e s z  g y ó g y í t a n i ?  — N a t u r a  s a n a t ,  a’ termé
szet gyógyít, igy kiáltanak ők ’s contraria contrariis 
curentur (Galen) szerint cselekszenek; melly szóval sze
rény de tettel tiprott vallomást, ha meg is bocsáthatni a’ 
majd minden természettani isméret híjával voltHippocra- 
tesnek , de sajnos, hogy illy elnézést még ez utóbbi 23 
század is igényel. E’ szerint a’ gyógytan nem tudta , mit 
tesz gyógyítani ’s igy nem ismérte saját feladatát, nem 
tudta miben áll voltaképen saját művészete; (a’ természet 
utánzásában, melly saját vallomásuk szerint gyógyít is öl 
is?) illy öntudat híjával pedig hogyan felelhetett meg sa
ját Rendeltetésének? így történt, hogy minden törekvés 
mellett is a’ bizonytalanság tömkelegéből kivergődni nem 
birt.— Minden beteg, melly orvoslás mellett fellábadott 
betegségéből, gyógyultnak mondatott, ez pedig olly ké
véssé igaz, mintha gazdagnak mondatnék minden , ki 
koldulni nem jár. Sőt mivel magukra hagyatva is lába
doztak betegek , ezek is gyógyultaknak tartattak , még
pedig a’ t e r m é s z e t  g y ó g y  e r e j e  által, sőt ez u- 
tóbbi ut biztosbnak tartatott, de nem sok szó volt róla.— 
Jól tudja ezt kihívónk, azért állilja kereken, hogy 100 
beteg közül csak tíznek van orvosra szüksége , ’s mégis 
megismeri , hogy tíznél több hal meg a’ kórházban , igy te
hát a’ köz-gyógymód egyet sem gyógyít, ámbár egyet 
sem hagy gyógyszer nélkül (a’ természeti gyógyerőben 
helyzeti nagy bizodalmában) az illy gyógymód pedig mi
nek a' földön ? — Szolgálhatunk magunk is a’ kihívó ez 
állításának bebizonyítására tényekkel. A’ bécsi katonai 
József-gyógyiskolában 8 cholera-beteg vétetett fel, ezek 
egyike mindenkép ellenszegült a’ gyógyszer-vételnek ’s 
meggyógyult, a’ többi hét bevett ’s mind meghalt, orvos 
volt Bischof prof. kit megnevezni azért szükséges, hogy 
állításunk kétségnélküli legyen. — Gróf Apponyi Gnek 
volt mintegy 40 darab válogatott tehene Csallóközben ,

kiütvén 1834. a’ marhadög, nagyobb részök ezeknekmeg- 
betegült’s gondosan orvosoltatok, kivevén egy bikát, 
mellyhez vadsága miatt ki sem közelíthetett, ez felépült, 
az orvosolt többi mindegy lábig elveszett; minden orvos
lóit egy lábig elhullott, csak az egy nem orvoslott mene- 
kedett meg, mitől? több illy adattal is szolgálhatnánk.

Több ut vezet Rómába ’s a’ gyógyítás is több utón 
történhetik, történik is meg, szokják mondani. Igaz, 
Becsből is Pestre több utón jöhetni, de ezek közt nagy a’ 
különbség, gyalog 6 nap nagy fáradozással’s kárral, kocsin 
2 nap razódva, gőzösön 18 egykor vasúton 8 óra alatt ké
nyelmesen. A betegség is p.o. torokgyuladás helytelen 
orvoslással 6 s .t. e’ nélkül 4 , helyessel 1—2 nap alatt 
szűnik, s itt utobajok nélkül, mellyike érdemli ezeknek 
a’ gyógyitás-nevet ? ennek megítélésére szükséges 'meg
határozni: mi a’ g y ó g y í t á s ;  mert nem minden or
voslás gyógyítás, nem is minden betegségszünés gyóg)ru- 
lás. — Hasonszenv a’ természettudománynak alkalmazá
sa a’ gyógyításra ’s igy szerinte a’ gyógyítás delinitiójá- 
nak is természettaninak kell lenni. Gyógyítás: a’ b e- 
t e g s é g  t e r m é s z e t e s  l e f o l y t é n a k  m e g r ö v i 
d í t é s é b e n  áll; a’ betegségnek tehát minden természe
tes szakain keresztül kell mennie , nem szabad vihara kö
zepén erőszakosan elnyomni azt, mert igy lappangó ’s idült 
állapotba juttatnék , hanem szükséges rendes végéhez ki
sérni azt, mellyhez kedvező esetben gyógyszer nélkül is , 
de ezzel hamarább , könnyebben ’s biztosabban, azaz ke
vesebb kárral jut el a’ beteg részéről. — A’ növény melly 
szabad ég alatt júniusban virágzik ’s novemberben elhal, 
művészet által aprilben virágzó és júliusban elhalóvá le
he t; épen a’ betegség illy siettetett elhalását kell megkö
zelítenie annak , ki gyógymüvész akar lenni ; az orvos
lás , melly a’ betegség rendes stádiumait megrövidíteni 
nem képes , csak o r v o s l á s ,  de nem g y ó g y í t á s  , mint 
ez a’ régi gyógymódnál történik. Azért az 1—2 nap alatt 
szűnt torokgyuladás meggyógyittatott, az ellenben melly 
magára hagyatva 4 , rósz orvoslás mellett 6 s. t. nap alatt 
szűnt, megszűnt de nem gyógyittatott, a’ beteg fellábadt, 
felépült, de nem gyógyult. Ha több is az u t , mellyen a’ 
betegség szünhetik ’s a’ beteg épülhet, csak egy a’ kór- 
röviditő , a’gyógyító ,’s hogy az, mellyet H a h n e m a n n  
kezdett, legjobb eddig , bebizonyitandani remélljük. Mi
dőn a’ természet gyógyító erejét tagadjuk , nem akarunk 
úgy értetni, mintha szerintünk az életerőnek a gyógyí
tásban nem lenne része, —■ különben halottaknak is ad
nánk gyógyszert — mert az eletero munkás a betegség
ben is , de nem azért, hogy ezt a’ magunk bűnéből vagy 
véletlen esetből eredettet meggyógyítsa , hanem hogy örök 
szabályai szerint a’ testet fentartsa, hogy pedig a’ beteg
ség ellen hasson , gyógyszer által kell intéztetnie ; kü
lönben meg sem lehetne fogni, hogy sokszor olly beteg
ség is , melly magában nem nagy, mégis halállal végző
dik magára hagyatva ; illyen a’ pokolvar , a’ testbe hatott 
szálka s.t. hogy az elevenbe hatott szálkát eltávolítsa , he
tek sőt hónapokig tartó genyedést idéz a’ termeszei elő , 
fájdalmak , láz , görcsök, vagy szinte fene kíséretében , 
a’ művészet kihúzza a’ szálkát ’s ezzel a’ természet he
gesztő munkáját könnyíti, sietteti pedig gyógy&zer-al-
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kalmazás által gennyedés nélkül. Ebből áll a’ természet 
munkája , melly gyógymüvészi segély nélkül későn vagy 
soha sem érhetne czélt.

E’ kifejezés tehát „Naturasanat“ azt mutatja, hogy 
az orvosak nem tudták , mit tesz gyógyitni; a-természet 
épit,felépit betegség körül és után , de az igaz gyógytan 
gyógyit, azaz él a’ természet hatásával a’ betegség rövidí
tésére. — A’ természeterők közt egy sincs, melly azért 
adatott volna a’ Teremtőtül, hogy a’ betegségeket gyó 
gyitsa , de ez nem is volt szükséges , mert annyi életerő
vel láttatott el az ember, hogy ha ezt el nem tompítja vagy 
szerfölötti terhelések, kicsapongások által el nem gyengí
ti, boldog életet élhet háborittatlanul; onnét pedig, hogy 
nem minden, ki megbetegszik meg is hal, csak az követ
kezik , hogy nem mindenki betegszik mindenkor annyi
ra meg , hogy az élet felbomoljék. A’ magasztalás , melly 
a’ természetnek mint gyógyitónak adatik , csak annyira 
illeti azt, mennyire a’ testet olly csudálatosán alkotta , 
hogyp. o. nem minden meghűlés vagy más ártalom azon
nal halált, hanem csak hasmenést, náthát, s. t. okoz , 
’s a’ betegség-okozta kárt sokszor jóvá teheti; sőthames- 
terkélés által meszsze nem távoznék a’ természettől, úgy 
ennyi baj sem érné mint most, mint ezt a’ kevesbbé pu- 
hultakon tapasztaljuk. — A’ betegség nem más, mint a’ 
testet ért ártalmak okozata, ez ártalmaktól ’s ezeknek 
a’ test életerejéhezi viszonyától függa’ betegségnek foka, 
kimenetele, nem pedig a’ gyógyerőtül, ha az ártalmak 
ollyak, hogy okozatuk az életnek kisebb nagyobb meg
zavarása mellett mégis véget ér halál nélkül, úgy a’ be
teg felépül; — ha pedig az okozat olly nagy, hogy az 
élet, mielőtt a‘ betegség megszűnnék , véget ér , a’ beteg 
meghal; és sem első esetben gyógyerőre, sem másodikban 
ölőre nincs szükség. És igy

Mi igy szólunk : „Natura non sanat“ séd : „n a t u- 
r a  c o n v a l e s c i m u s ,  a r t e  s a n a m u r  , természet 
által épülünk , művészet által gyógyulunk. A’ gyógyítás 
gyógytannak müve , melly ha többet nem tehetne mint a’ 
természet, fölöslegessé, sőt ügyügyködése által, ártal
massá válnék. A’ gyógyulás és felépülés közt nagy a’ ha
sonlatosság, de nagy a’ különbség is; e’ kettő a’ közös 
czélban egyezik meg t. i. a’ betegség végében ; különbö
zik pedig egymástól részint a’ betegségnek gyorsabb , kel- 
lemesb és biztosabb megszüntetésében gyógyszer által, 
részint abban , hogy művészet által olly betegségek is , 
mellyek magukra hagyatva halállal végződhetének , jó
kori hozzálátás által tetemes bénulás ’s más utóbajak nél
kül gyógyulnak. A’ szamár-hurut p. o. ha nem orvosolta- 
tik , eltart 9 hétig , ha helytelenül de kiméivé 4 ,/2-+"4 V2 
hétig, ha pedig az orvos igen szorgalmasan praescribál , 
pár héttel tovább, vagy szinte a’ beálló sorvadás miatt 
halálig, ki a görcs-hurut gyógyítását magának tulajdo
nítani kívánja, szükség, hogy orvoslása előbb szüntesse 
meg a’ hurutot, mintsem ez magában szűnt volna, az 
utóbajakat pedig, mellyeket a’ természet és az eddigi 
gyógymód emlékül hagy, mind megelőzze. Illy gyógyí
tás f e 1 a d a t a a’ gyógymüvészetnek , mellyről fogalmuk

sincs azoknak, kik azt vitatják , hogy több utón lehet 
gyógyitni. —

Számtalan példával is megmutathatni azt, hogy a’ 
természet nem gyógyit sem avult, sem uj betegségeket, 
vegyük például az Angolkórt (Rhachitis , (Sttgl. fötttlf* 
tyeít) és szemléljük a’ természetnek e’ baj körüli munká
ját közelebbről. A’ baj kitör tudvalevő ok nélkül is , a’ 
csontvégek dagadtak s a’ csontok maguk földrészek hiánya 
miatt hajlékonyak, sok mirigy ’s a’lép megduzzad , és ke
mény , a velő főképen homlok mögött bujálkodik , öreg- 
modra előáll, s a gyermek idétlenül okos , minden csont
sejt sőt üregek is kocsonyafélével megtelnek. Mit tesz itt 
a’ magára hagyott természet ? vagy a’ kocsonyaféle felszi- 
vatik, a’ daganatok lelohadnak, az izmok erősödnek , 
sa’ test némi aránytalanságot kivéve ismét fejlésnek in

dul ; vagy a’ kocsonyaféle keményszik , a’ csontok vas
tagabb, szivósb és kisebb Üregűek lesznek, a’ mirigyek 
’s maga a’ velő is megkeményszik. Vagy végre szaporod
ván a’ kocsonyaféle ’s a’ csontok földrészei fogyván a’ 
dagok nőnek, a’ csontok törnek, a" gyermek elhal. 
E’ háromnál többet e’ betegség körül a’ természet nem 
tehet, ’s ha az első kimenetet lehet is épülésnekmondani, 
de gyógyulásnak minden bizonnyal nem ; annak ki eféle 
idült betegséget gyógyít, kell 1) a’ bajt lehető legnagyobb 
gyorsasággal minden fokon , szakokon, stádiumokon ke
resztül vinnie. 2) Olly gyógyszerekkel bírnia, mellyek 
képesek szabad rendelkezésünkre minden fokon keresz
tül vinni a’ betegséget, azokon is , mellyeket ez a’ talán 
aránylag erőtlen egykiben el sem érhete ’s igy holtig 
tartandhata. 3) Minden mellék-iníézvényt, mellyekkel 
a’ természet a’ betegség-okozta károkat pótolgatja u. m. 
krisiseket, sympatheticus, áttevő erőködéseket s. t. fö
löslegekké tenni. (Mennyire esik illy gyógyítástól a’ fol- 
tozgatás , melly idült bajokban pióczák , bőrhuzók, has
hajtók s.t. nyomoru ellenhatásokkal az idült baj kifejté
sét ’s elhalását siettetés helyett gátolja ?!)

Gyors lefolyású bajoknál is , hagyja a*’ természet 
p. o. tüdőgyuladást csekély meghűlés után kitörni, két 
három hétig dühöngni, ’s végre nagy krisisek mellett 
szerencsésen avagy mellhez tapadás , keményedés , geny- 
nyedés vagy szélütéssel végződni; nem sokkal kevesebb 
baj marad vérbocsátás ’s más gyengítők mellett, hamég 
idegláz is nem fejlődik ki. A’ vérbocsátás épen olly ke
véssé gátolja a’ gyuladást, mint a’ tűz mellett forró víz
nek pezsgését a’ kimerítés; oltsd el a’ tüzet ’s a’ forrás 
önként fog szűnni. — A’ ki tüdőlobot gyógyit, aDnak 1) 
hamarább meg kell szüntetnie a’ betegséget, mintsem 
ez önként történt volna, 2) a’ természet pótló erőködé- 
seit megkímélnie , 3) az utóbajokat, minő odaforrás s.t. 
lehetetlenekké tennie.

Csak a’ hasonszenvi gyógymód eredvényei ismér- 
tették meg velünk, k ika’ régitis úgy tanultuk mint meg- 
támadónk, a’f el é p ü l é s  és g y ó g y u l á s  közti különb
séget , ’s ez által lett a’ gyógytan feladata világos.

(Folyt, kov.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K á r o ly  i uri-utcza 453.
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Válasz a’ hasonszenvi orvosak megtámadtatása ’s 
kihívására.

(1. Világ f. é. 11— i5  sz. Tárczáját.)
(Folytatás.)

Igaz ugyan , Hogy a’ hasonszenvi gyógymód mellett 
is sokan az orvosnak , gyógyszernek vagy betegnek ma
gának hibái miatt épülnek csak ’s nem gyógyulnak; de 
e’ felépülés maga is gyakrabban könnyebben ’s kevesebb 
veszélylyel történik nálunk, mert itt minden hiba csak a’ 
mulasztásból állhat. — Hanem is téved hát lovagunk, mi
dőn saját ügyfeleit leczkézi (kik egyébiránt magok is hi
hetőleg megköszönik bókjait) ’s őket a’ természet után
zására szólítja fel az orvoslásban, — — de velünk szem
közt hallgasson az efélékről mindaddig, mig s a j á t  ta- 
p a s z t a l á s i v a l  nem állhat elő ’s kútfőkkel be nem 
bizonyíthatja, hogy gyógyitásink , ’s főkép a’ kórhá
zainkban! csalódás vagy szinte hazugság’s kiszámított csa
láson alapszanak. Elején azt mondák ellenink : idült ba
jokban igenis jó a’ Hasonszenv, de a’ gyors lefolyású 
lázasokban mitsem érő. M ost, miután látják , hogy csak
ugyan illy betegeket is gyógyítunk, kifogyván más mene
dékből, természeti gyógyerőnek tulajdonítják szerencsés 
gyógyitásinkat saját tudományuk megalázásával, csakhogy 
a’rájok törő tapasztalásnál fogva ne legyenek kénytelenek 
elismerni azt, mit mint szakukhoz tartozót régen tudniok ’s 
megkisérteniök kell vala. Midőn végre olvasták, hogy min
dennemű beteg nagyobb számmal gyógyul orvoslásunk alatt 
mint egyebütt, akkor az utolsó ’s igen diszes eszközhöz 
nyúltak: t.i. gyógyitásink, meggyőződésünk, őszinte
ségünk tagadásához, mindent egyszerűn , adatok nélkül, 
ámításnak, charlatanismus , mysticismus’s t.ének nevez
vén. Bizonyos lehet lovagunk , hogy illy fogásokért ko
moly szóváltásba jövendünk a’ felett: 1) igaz é , hogy 
tudva vannak esetek, hol azon k i s  p o r o c s k á k b a n  
hatalmas gyógyszerek n a g y  adagai találtattak ; i/ii miatt 
tanácsos lenne a’ homoeopathákat sajátjok elajándékozá
sától eltiltani. 2) Ispotályainkat illető ama kifejezések 
iránt: „Kőszegi, gyöngyösi gyógycsudák ; sötétben’s el
lenőrség nélkül termett tények44 mert mi ezeket kiszámí
tott csalásra magyarázzuk. — Ha ezek iránt 2 hét alatt 
kielégítő válaszhoz nem juthatunk, hol nemcsak az arcz 
Lavaterféle , de az öntudat is a’ törvény tükrében szem
lélhető , ott fogunk találkozni.

A’ k ő s z e g i  ’s g y ö n g y ö s i  kórházak külön 
egyesületek által jöttek létre , az első áll már 10 a’ má
sik 4y2 év óta. Az igazgató orvosak, kik dij nélkiiltel- 
jesitik évről évre tisztes tisztöket, számolnak evenkint 
mindenről az egyesületnek , mellynek nem kevés tagja a’ 
Hasonszenvnek nem barátja, Kőszegen nyomtatott, Gyön
gyösön pedig írott iveken: az egyesület pedig a kórház
nak orvosi ’s gazdasági számadásit a’ tek. vármegyének 
nyújtja be. A’ kórházak maguk éjjel nappal nyitvak orvos, 
tisztviselő’s egyleli tag előtt, szinte a’ jegyzőkönyvek is. 
Két év előtt Kőszegen pere volt az egyletnek a’ város-

tanacscsal, melly a’ kórház tőkepénzét saját kezelése alá 
kívánta ; és sem ekkor sem máskor nem vonattak kétség
be a nevezett 2 kórház orvosainak számadásai bárki ál
tal is , sőt mindkét város közönsége, melly kétségkívül 
nem hodol khétel nélkül a homoeopathiának, minded
dig (10 és 4-y2) évig megnyugodott az illető orvosok szá
madásiban. Ezenkívül a’kórjegyzék közre is tétetik a’ha
sonszenvi folyóiratokban , és soha egy allop. orvos sem 
bátorkodott eddig megtámadni azokat, sőt készakarva hall
gattak a Hasonszenvnek illy nagyszerű tapasztalati ta- 
nuságiról; most pedig midőn fejők fölé nőtt, elég sze
rénytelenek némellyek tetteinket csalásnak , ámításnak , 
kórházainkat kétesek-jelentőség nélkülieknek , és a’kór
jegyzékeket sötétben koholt ármányoknak keresztelni. — 
Kinek jutott Budapest 300 orvosai közül valaha eszébe 
az ide 5 postanyira fekvő Gyöngyösre vagy Kőszegre 
rándulni, és szemügyre venni: vájjon mi és mi módon 
történik ott? ’s meggyőződni: Való é , vagy koholmány , 
hogy ott a’ leghevesb gyuladások , fekélyek s.t. vérpa- 
zérlás , hólyag-huzók , kálóméi, s.t. nélkül gyógyulnak, 
mégpedig nagyobb számmal mint ott, hol e’féléket a’ 
legnagyobb készséggel szolgáltatják ki ? ha pedig volt 
valaki ott, mondja el, mit látott, mit tapasztalt? hogy 
ott a’ gyuladásokban 100 beteg közül 4— 5 hal meg, ho
lott az ellenzékiek 14 száztuli mellett szerencséseknek 
mondhatják magukat? hányszor látott ott járványon kivül 
épen gyuladásra ideglázt állani be , melly vérbocsátás s.t. 
után nem gyér?— 3ik hasonszenvi kórház a’ b é c s i  i r 
g a l m a s  s z ü z e k é  (’s ezt mondani elég, hogy fogal
munk legyen az ellenőrségről, melly alatt e’ kórház áll) 
ezt dr. K n o 11 z alsó Ausztriának orsz. fóosvosa gyakran 
látogatta maga főkép akkor , midőn ott a’keleti járvány 
(cholera) uralkodott ’s hivatalosan találta , hogy itt majd 
félannyi beteg halt csak meg, minta’ tartomány bármelly 
más kórházában; minek következménye le tt, hogy a’tilal
mat, melly a’ hasonszenvet 1836ig nyomta, megszüntet
te ő felsége. Hazai ’s külföldi orvosok Európa minden 
tartományiból látogatják számosán e’ kórházat és ha meg- 
támadónk Bécsbe találna menni,maga is bejegyezheti b. ne
vét az idegenek könyvébe, ha ; — ’s mind ezek soha 
legkisebb gyanút sem támasztottak mind az ellen , mi e’ 
kórházról ’s évenkinti nyolczszáz s.t. betegéről az évenkin- 
ti nyomtatott íveken közrebocsáttatik ’s a’jegyzőkönyvből 
más allop. és hóm. havi iratokba iktattatik. All 10 év óta. 
4dik kórház a’bécsinek fiókja Linzben hasonlag az i r g a l 
ma s  n é n é k  ápolása alatt. Ez ugyancsak a’ m. é. junius 
Itől áll, de betegei számosak és dr. R e i s z  r. orvos ur 
szives volt saját kezével készitettjegyzőkönyvi kivonatot 
közleni velünk.

Kénytelenek vagyunk a’ birodalom e’ 4 kórházának 
eddigi eredvényit ö s z s z e s i t v e  közleni olvasóinkkal,és 
minden érdeklettek,— pedig egészség, élet, gyógyu
lás mindenkinek nem utófsó kincse — ítélete alá bocsáta
ni. — Nincs okunk a’ nyilványosságtól irtózni, sőt eddig 
is sokszor kerestük ezt , de siker nélkül; most pedig
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örömmel kapunk az alkalmon, ’s hiheti megtámadónk , 
hogy botor kitöréséért h á l á n k a t  veendi .  E’kórhá
zi orvoslások eredvényit külön kifejtve ama közlemé
nyekben adandjuk, mellyekkel a’ hazai törvényhozásba 
befolyó t. hatóságokhoz törvényes önállásért folyamodván 
annak idején járulni szándékunk. Mivel pedig megtáma
dónk ezeket is — adat ’s alap nélkül — kétségbe vonni 
szíveskedett, kérjük minden honi lapjaink t.szerkesztőjit, 
l e g y e n e k  s z í v e s e k  az emberiség ügyében l e g 
a l á bb  az i t t  k ö v e t k e z ő  3 ö s z s z e h a s o n l i t ó  
t á b l á t  b. l a p j a i n k b a  i k t a t n i ,  h o g y  a nná l  
t öbb a l k a l o m  l e g y e n ,  h i t e l e s s é g ö k  f e l e t t  
v i z s g á l ó d n i .  Ha e’ czikkünknekminden egyéb részle
tei mint elméletiek ’s érzékek alá nem esők kétségbe vo
nathatnának is , de nem vonathatnak e’ nagyban és szá
mos éven által nyert gyógyítási eredvények , mellyeket 
mi, hol lehetett, a’Hasonszenvellenzőji által írott kútfők
ből merítettünk. Ezekből ki fog tetszeni , hogy nincs 
közgyógymódféle kórház a’ földön , melly haiottai száz- 
tulijára bármelly hasonszenvivel is mérkőzhetnék; igy 
lévén pedig a’ dolog , nemde a’ legnagyobb ellenség kény
telen ezt vallani: , ,íi t , ergo verum est.“ Hogy a’ két 
gyógymód eredvényei között létező különbség minél vi
lágosabban vétethessék észre, szükségesnek találtuk a’ 
két gyógymód szerinti nagyobb és nyilványosan elismert 
kórházakat tábla-alakban öszszehasonlitva közleni.

Ä ’ hasonszenvi és reg i gyógym ódszerű  kórházak ered
v é n y it á ltalában öszszeh ason litó  tábla.

Mi ez öszszevetésből kihagytuk az agg-ápoló-háza
k a t, továbbá a’ kisdedek, tébolyodtak és szülők számá
ra fenálló gyógyintézeteket, minthogy ezekben természe
tes okokbul a’ halók száma nagyobb mint a’ közöns. kór
házakban ; ezenkivül gondunk volt, hogy hazai ’s kül
földi allop. kórházak egy és több évi, korunkban ’s haj
dan nyert eredvényit tüntessük elő annak bebizonyításá
r a , hogy e’ kórházakban mindenkor és mindenütt ugyan
az volt az orvoslás sikere (mégis legjobb a’ szerzetesek 
ápolása alatti kórházakban) ; a’ kútfők is , mellyekből a’ 
számadást vettük, meg vannak említve, fő a’ Knoltz tr. 
Ausztria egyik orsz. orvosának illy czimü könyve: „Wiens 
Humanitäts u. Heilanstalten 1840.

Allopath, kórházak.
Kórház neve ’s kútfők Betegek száma Megholt.

Erzsébetieké Bécsben 1838. (I.
Knoltz 316 1.) 731 66

— — alapittatásától fogva 
1839igtehát 87 év alatt (Kn. 
2 2 4 . 1 . ) ............................. 36072 5461

Irgalmas barátoké Bécsb. 1838 
(Kn. 3 1 6 .1 .) ....................... 3609 276

Zsidóké Bécsben 1838. (Kn. 
316 1 . ) ............................. 299 25

Nagy-kórház Bécsb. 1838.(Kn. 
316 1 . ) ............................ 20545 2678

Ugyanaz 178 4ki alapításától 16 
első évben (Horn Arch. l.K . 
7 0 1 . ) .................................. 182324 23281

Irgalmas barátoké Budán 1833- 
1841 berek. (1. az évenkinti
nyomt. számad.) . . . .

— —- — 1842. 
(1. Relig. Név. 1843. Nro 3.

14289 1476

T u d . ) ..................................
Sz. Jakab kórh.Lipcsében 1839. 

(1. Leipzig. Allgem. Zeitung

2094 205

1840. 20. febr. Nro 44.) 
Pesti Rókus-kórh.l 832 —1842 

A’ pestvárosi levéltár hiteles

1152 117

k i v o n . ) ............................
Charité b e r l i n i  nagy-kórház 

1832 — 1839. (lásd Medic. 
Central Zeit. 1840 Nro 13.

37624 4723

7 1 .1 . ) .................................. 61001 7231

öszszes szám 377,780 45539
12 */6 száztuli (pc.)

Homoeopath, kórházak.
Betegek Megholtak.

Kőszegen . . . . . 864 32
Gyöngyösön . 357 23
Bécsben . . . . . 4731 294
Linczben . . . . . 332 9
Marenzeller kísérletei 43 1

öszszes szám 6327 359 5
Meghalt tehát az allop. kórházakban 12% száz kö

zül, a’ hasonszenviekben pedig nem több mint 55% , és 
igy 52/o kevesebb itt a’ halott mint o tt, ’s igy nem egé
szen fél annyi ; vagy is meghalt az allop. kórházakban 
minden 8% ik, a’ hasonszenv. pedig csak minden i7 2/űk  
beteg. (Folytatása következik.)

W a r ii « w s k y.
YI.

Í V  é g  e.)
E’ völgyben ’s a’ határos baszklakokban egy külö

nös szent tévé magát már hoszszuidő óta nélkülözhetlen- 
né. Ez egy bénává lőtt káplár vala , ki már sok fejdelmet 
szolgála’s most honában mankóján ’sröpkényin nyugovók 
O 20 év óta mentora vala az ifjúságnak ’s elegendőkép 
tudá azt beavatni az ott szükséges tudományok mélyeibe. 
Nem mondhatni ugyan , hogy Carrago káplár nagy és bi
zonyos fizetést húzott, de annyit adának neki, mennyire 
nem épen csekély szomja szerint ’s virító arczszine fen- 
tartásaul szüksége vala ’s minden asztalnál kész ülése volt 
mindenkor. A’ kapitány iránt azon tisztelettel viselte- 
ték, mellyet régi katonai szokásból e’ rangtól meg nem 
tagadhata; mindig feszesen megálla ’s katonailag tisztel- 
kedék, valahányszor a’ rendszerint elmélyedett ’s rá nem 
ügyelő kapitánynyal találkozók. Magától értetik, hogy 
a’ káplár kimerithetlen volt hős tettei vidor elbeszélési
ben , de sok mföldnyire a’ vidéken politikai dolgok leg
nagyobb feszegetője ’s a' lakosokra nézve minden nagy 
világesemény közlönye is vala. A’ rokkant tudott magá
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nak koronként egy rakás rég elolvasott lapot szerezni ezek 
lőnek kiapadhatlan forrásává éles elmü okoskodásinak , 
mellyekkel bizonyos tekintélyt nyert hallgatói közt.Illyen- 
kor faluról falura vándorolt az ujságvágyó sokaságnak fel- 
olvasá a’ fontos eseményeket, mellyeket többnyire elmés- 
sége savával fűszereze meg.

A’ ház előtt, hol Warnowsky lakott ’s melly egy 
szelid domb tetején fekvék , egy verőfényes tavaszesten 
nagyszámú fiatal ’s agg gyüle öszsze, félmeztelen gyer
mekek ugráltak ’s hömpölyögtek a’ gyepen és vidorul uj- 
jongatának. Végre egy rekedt dörgő hang csendet pa- 
rancsola ; Carrago mester vala, ki az alacsony ajtónál iile 
’s veres orrára szemüveget szoritva némi idő óta egy nagy 
hírlapból olvasa , mellynek nagysága a’ kis ficzkót egé
szen elfödé. A’ szigorú parancsra az ifjúság mindenfelé 
szétriada , a’ káplár pedig orrán át indulatosan tovább be- 
széle. Azalatt a’ kapitány puska- ’s táskával lassan meg
görnyedve jött a’ hegyekről le ; a’ barna férfiak tisztelet
tel csináltak neki helyet , a’ káplár megálla , fölkele ’s 
tisztelkedék , Warnowsky a’ nélkül, hogy sokat ügyel
ne a’ körűié történőkre, leguggolt a’ gyepre , zúgó fejét 
kezeire támasztó, xíjaival ősz zilált hajában kotorászott 
’s mozdulatlanul néze maga elibe.

Ekkor a’ felolvasó valami rendkívülire látszék buk
kanni , hák«gott, falábát más lábszárára veté , szemüve
gét megigazitá és szemeit fölmereszté. Azután stentorhan- 
gon olvasó: ,Varsó dec. Íjén 1830. Nov. SOkáv(ll föl
derült o’ lengyel szabadság ’s függetlenség hajnala, 
Lengyelország bátor népe izmos kézzel törte szét 
a’ nyomasztó orosz igát ’s kész élet- ’s halálra har-  
CZOlnié E’ szavaknál Warnowsky lassan fölkele, alak
ja óriásira nyúlt, haja felborzula , szemei szikráztak ’s 
forgónak úgy , hogy a’ körülállók megrémülve hátráltak ; 
azután egy lépéssel a’ káplárnál terme , kezéből a’ lapot 
kiragadó ’s le sem vévé szemeit a’ fontos tudósitásról, 
mellyet maga végig olvasa. Az alatt arcza égi lelkesedés
től fénylék, keble mély lélekzetekben hullámzott, ke
zeivel végig simitá r e d ő s  homlokát, izmaiban uj élet 
pezsge ’s egyszerre megfejtve látszék a’ bű, melly szel
lemét fogva tartá; ismét nap lön lelke homályában. Azu
tán szivén tágitaörömében honi nyelven felkiáltva: ,Jesz- 
cze Polska nie sginela !‘ (Lengyelhon még el nem veszett!) 
Lassankint emlékezetek tértek leikébe viszsza, mellyek 
ezen egy gondolathoz tapadónak. A’ jó emberek látók 
nemsokára, miben állt a’ dolog. Agg vendégök váratlan 
szellemi felüdülte örömmeltölté el őket, de fájt tőle olly 
rögtön elválniok, mert a’ hegyek közt maradása többé 
nem vala. A’ szabadságszerető baszkok tisztelők a’ kapi
tányban a’ forró hazafiságot; ő minden áron honába vá
gyott , melly mindennel, mi neki egykor kedves vala , 
lelkében újra fölmerüle. A’ most ’s hajdan közti hoszszu 
idő reá nézve súlyos álom vala. — Már a’ legelső hajnal
kor a’ falu néhány örege hegyeken át franczia földre kí
sérek ’s a’ hoszszu útra tehetségök szerint látók őt el ’s 
fájdalmas érzemények közt és áldást kérve föltételére vál
tak el a’ baráttól.

Warnowsky a’ legrövidebb utón ért hona határihoz. 
Övéi utáni vágy ’s kedvező hírek a’forradalom első foga-

natairól szárnyakat adónak utjának; legmerészbreménye
ket táplála, midőn első léptével a’kedves hon földére lá
tó a’ nagy hazafi czélra tett határtalan, egyetemes áldo
zatokat. - A’ ki csak mozoghatott ’s a’ háborúban nem 
vala, e’ czélra dolgozott ’s működék kezeivel. Élénkség 
uralkodott mindenhol, minden műhely fegyvergyárrá 
lön s maga a pór is harczvágyva élesité kaszáját, vele 
lekaszalando az idegen veteményt, melly Lengyelország 
szabadsagát olly sokáig gazolá. Warnowsky megtudá nem 
sokara, hogy a fóvezer majd valamennyi derék tisztet a’ 
császár korabol a hadseregtől okatlanul elbocsáta; de ő , 
ha közlegényként is , harczolni akart az abafiak soraiban 
’s igy a’nép legegyszerűbb fegyveréhez nyúlt.

Legelőbb bejárja szülővárosa határait,hasztalan tuda
kozódik neje ’s gyermeke után , hasztalan keresi barát
ját , sorsukról ki sem adhat tudósítást, ki sem ismér rá, 
csak idegen, részvétlen arczokkal találkozik. De mégis 
hallja , hogy egy , nevét viselő fiatal harczfi az első ütkö
zetekben kitünőleg vitt ’s vidám sejtelmektől lelkesittet- 
ve ernyedetlenül siet a’ hadsereg után a’ véres harczme- 
zőre. — Tüzes harczban ezernyi elhullott vivók közt kell 
kedves fiát veszélyből kiszabadítania ’s gyilkos golyótól 
találva föllelnie.

Róbert lassankint felüdül sebeiből, a’ megtörött atya 
leggyöngédpbb ápolása viraszt fölötte ’s alázattal isméri 
el az ég csodálatos végzeteit; valódi gyermekszeretet uj 
boldogító érzeményei balzamszeriileg özönlik el kebelét’s 
uj szent kötelék csatolja őt az élethez. De ősz atyja sze
mei előtt sejtelemteljesen’s jóslólag terül el a’jövendő ho
mályos fátyola. O átlátó , hogy a’ gyűlölt ellenséget csak 
a’ legnagyobb tetterő ’s a’ kiküzdött hasznok erves tovább 
folytatása vagy kétségbeesett , nagy ’s elhatározó ütkö
zet az egész kétségbeesett tömeg részéről fogja legyőzui, 
most, midőn az egész nép országszerte bátran fölkele. — 
De az ellenséges hsdseregben vezére rögtön halala áltál 
keletkezett zavar használatlanul marada , az ellenségnek , 
uj vezére alatt, inegengedék gátolatlanul közelednie a’ 
főváros felé , azonfölül a’ harczvágyó , kis hadsereg fel
osztatva csekély működésekre használtaték. Láthatóvá 
lön , hogy Skrzinecki fővezéri talentumai túl valanak be
csülve; e’ háborúnak egy második Blücherre volt szük
sége , mert nem hadi fortélyok , hanem a’ seregnek meg
próbált vitézsége semmitheté meg a’ sokkal nagyobb ere
jű ellenséget. —- Éhez járult az aug. 15kei borzasztó ej , 
midőn Varsó iszonyú gyilkosságjelenetek boldogtalan ne- 
zőhelyévé Ion , midőn a’dicsvagyo, de alkalmatlan Rru- 
kowiezki önkényüleg ragadá magahoz a statusgyeplőt ; 
— mindebből az Iátá Warnowsky, hogy a bajnok nép 
roppant erőködései és számtalan áldozatai hasztalanok va
lónak ’s lelkében kialvék az utolsó reménysugár is Len
gyelország szabadsága iránt. Ő a’ rettegett csapást bevár
ni nem akaró ’s még egészen fel nem üdült fiával elha
gyó a’ fővárost ; de a’ borzasztó hir sept. 7. ’s 8káról u- 
tóléré őket nem sokára. Varsó elesett ’s annyi ezernek vé
re , melly örömmel folyt a’ hazáért, lön e’ vészteli na
pokon feláldozva. A’ főkormányzat teljes megzavarodta, 
hanem gyalázatos árulás alatt Lengyelország kiadavég- 
lélekzetét függetlenségéért. — Az atya és fiú elhagyják a
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megigázott hont ’s egy zivataros éjjel örökre lépnek át ha
tárain a’ vértől ázott országnak.

Azalatt a’ magányos erdei lakban csendes gyászje
lenet készül. Staniek , ki mindinkább hanyatlók , szemei- 
’s reményével még a’ szent harcz kimenetelén csügge. 
De a’ hir Lengyelország megbuktáról gyors szárnyakon 
jőve át a’ határokon ’s e’ megsemmitő csapás ágyba dönté 
a’ jámbor őszt, mellyről többé nem valafölkelendő. Má
ria nem távozott a’ kedves betegtől; vele gyászolt a’ táj 
minden lakosa ’s remegett a’ köztiszteletü férfi közel ha
lála miatt; de kétszeresen szenvedett, mert hasztalan vá
ra régóta híreket Róbertjéről és siratáőt, mint egyikét 
a’ sok elhullott áldozatnak.

A’ keresztfelmagasztaltatási búcsú ismét eljőve, a’ 
jámbor zarándokok a’pap háza mellett újra elhaladva ál
dásáért esengének az elhaló ősznek. Azon este Mária sej
telemtelve ült barátja ágyánál ’s vágyódva néze ki az abla
kon a’ szabadba, mint hulltak facsűcsokról őszileg az a- 
rany levelek. Staniek szeme ég felé vala fordulva; Má
ria kezét magáéban tartá. Olly csendes és ünnepies vala 
a’ magányos czella ’s csak a’ falóra aggodalmas ketyegé
sét lehete hallani. A’ lámpafény vitt a’ hanyatló nappal 
’s a’ sötét facsoportulatokon a’nap utolsó sugárai szakadoz
tak le az azúr égboltról. — Ekkor a’ grnő kocsija robo
gott elő ; Mária barátnője elibe siete, de a’kocsiból k é t, 
köpönyegbe burkolt férfialak szállá ki; az egyik hozzá 
szőkéit ’s öröm és boldog rémület reszketteték meg a’ 
meglepetett lyányt — Mária kedvese keblén vala, ki őt 
kedves, feltalált atyja karjaiba vezeté. Zajtalanul léptek 
czellájába beteg barátjoknak , ki kezeit öszszekulcsolá ’s 
kinek megnyugvásteli vidám arczvonalmiban egy boldog 
békéje nyugvék. Róbert közelebb lépett ’s a’ szeretett ősz 
fölébe hajolt,forró köny esett ennek arczára, ekkor szelíden 
fölveté lesütött szemeit’s megelégült,szerencsés mosoly já t
szók ajkai körül, aztán jól ismért, de reá nézve rég elenyé
szett baráthangon nevét hallá emlittetni ’s arczvonalmi még 
inkább megdicsőülének , szemei boldog örömben fényié
nek ’s alig hallható hangon szóla : ,Pál az én Pálom — 
jövök — igen , igen , most mór örökre egyesülünk — 
hozzátok jövök — hol van — — 4 „O hogy igy, igy ta
lállak ! szólt 4\ arnowsky mélyen meghatva. Serkenj föl, 
kedves, feledhetlen barátom, Pálod számára, ki most 
hoszszu elválás után átkarol!“ ’S a’ röppenő életet még 
egyszer látszék viszszatartóztatni a’ rendkívüli öröm , de 
csak hogy barátja eseményeit hallhassa ’s Róbert és Má
ria kezeit atyai áldások közben öszszeadhassa. A’ legkö
zelebb hajnal elszólitá őt a’ földrül — egy szent nyugal
mával múlt ki.

A’ temetőbe nem fért a’ számtalan barát, kik a’ 
köztiszteletű emberbarát veszteségét siraták. Warnows- 
ky szeretett koporsója mellé sirboltba tévé le a’ kimultat, 
őt pedig vágya a’ derék pásztorokhoz , a’ csendes , bá
jos pyrenaevölgyek felé ’s hegyek közti elvonultságba 
vonzó. — Eliza grnő Staniekben atyai barátot’s lelki or
vost veszite , a’ boldogult barátaival tehát a’ csendes ház 
előtt virágdombot ’s erre egyszerű keresztet sajátkezüleg

állita tisztelet- és szeretetemlékül. Ha a’ zajgó világ fé
nyétől elfárada ’s csalódásitól elfordula , a’ csendes , bé
két lehellő erdei lakba siete ’s gondosan ápolá az emlé
kezet virágait. De fájdalmas volt elválása a’ két ujhá- 
zastól, kik atyjokat elvonultságába kisérék , ott viszon
tagságos élte végnapjait megédesitendők.

Németből Ligetfg Andor.

X á r c z a*
CGŐzhajÓ-statistika.) A’ cs.kir. kiváltságolt el

ső duna-gőzhajózási társaság folyó 1843. évben használ
ható hajóji nagyságuk rende szerint. F o l y a m i  h a 
j ó k :  Erős vontatóh. 140- , Becsváros utas- és rakhajó 
112-, Károly ugyanollyan 100-, Sámson szinte az 100, 
János hasonló 100-, Pestváros szintollyan 100-, Zrínyi 
ismét az 80- , Árpád rakhajó 80- , Anna-Maria rakh. 
76-, István utas-és rakhajó 76-, Galatea ut. ’s rakh. 
60 -, Zófia szintiilyen 60-, I. Ferencz hasonló 60-, 
Argó ut. ’s rakh. 50-, Nádor ugyanollyan 42-, Ferencz 
Károly ismét az 40-, Lajos ut. ’s rakh. 40-, Hermina 
ugyanolly. 4 0 -öszszesen 13 56 lóerejü. Kettő még ez év
ben fog elkészülni, t. i. ,HerkuIesz‘ 200 lóerejü vonta
tó-hajó,’s az emlitett ,Pestváros4 ut. és rakhajó 100 lóere
jü. Szintahoz tartozó

[Tengeri hajók: Stambul 176-, Metternich Ke
lemen hg 140-, Seri Pervas 140-, Crescent 120- , I. 
Ferdinand 100-, Maria-Dorothea 7 0 -, Levant 4 4 -ösz
szesen 774 lóerejü. E’ szerint a’ folyami ’s tengeri gő
zösek együttvéve 2330 lóerejüek.

(Nőtlen társulat). Több angol városkában különös 
fajta egyletek alakulnak; mik a’ hölgyek tetszését bizo
nyosan megnyerendik. Fiatal nőtlen férfiak ugyanis ösz- 
szeállván, hetenkintegy schillinget tesznek takarékpénz
tárba , ’s az illy módon egybegyült öszszeget kamatjá
val együtt annak a d j á k ,  ki a’ társulatból legelőször 
nősül. —

(Zeneművész). Párizsban egy lengyel, Sowinski Al
bert zeneszerzeményi fölötte nagy figyelmet kelesztenek. 
Compositiójit nem a’ mostan divatos fület csiklándoztató 
hangczikornya, hanem mély egyszerűség jellemzi, melly 
keblet ragad ’s érzést villanyoz. Egy nyitányát dicsé
rik különösen ’s egy „laFatalité“ czimü symphoniáját.

Töredék -  eszmék.
Nem hinnők , mennyi tény foly természettel azon 

philosophiai theoriából, melly szerint az ember végte
lenül tökélyesülhető , sem ama csodálatos befolyást, mely- 
lyet az gyakorol még ollyanokra is , kik mindig cselek
véssel és soha gondolkozással nem foglalkozván, a’ nél
kül , hogy azt ismernék , hozzá látszanak alkalmaztatni 
tetteiket. —

Az aristokrata nemzetek természettel hajlandók igen 
öszszeszoritni az emberi tökélyesülhetés határit, a’demo
krata nemzetek pedig gyakran szerfelett is kiterjesztik 
azokat. —

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t  n er-K  á r o ly i uri-utcza 453.
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Ö n i s m e r e t .
Növelési rendszereink , önvallomásunk szerint is 

igen tökéletlenek , kisebb nagyobb mértékben. Hallgatok 
az okokrul, egy részt azért, mert azok már ezerszer ’s 
ezerféle alakban el vannak mondva alkalmaztatólag min
den országra , népfaj , éghajlat, vallás, alkotvány ’s egyéb 
tárgyilagos fő eszmék különböző befolyásai szerint; más 
részt azért, mert én más okát is látom — lehet hogy hi
básan — nevelési rendszerünk tökéletlenségének; aztt.i. 
hogy mi emberek , okosabbak úgy mintkevesbbé okosak, 
épen azon kezdjük a’ nevelést, min bevégezni kellene; 
azaz kezdjük a’ legfőbb eszme : isten ismertetésén ’s úgy 
jövünk lejebb az alsóbb eszmékre. Minek következése 
aztán rendesen az szokott lenni, hogy mivel a’ legfőbb 
eszme ismertetése által annyira megszoktunk lepetni — 
mert minél többet hallunk róla annál kevesebbet tudunk 
— hogy a’ kisebb eszmékrejövén le , ha bár fokonként 
is , viszszarettenünk a’ természettörvényei szerint min
dig nagyobbakat várván , növelési rendszerünknél fogva 
pedig kisebbekre utaltatván — utoljára , midőn oda ju
tunk, hogy tudnunk kellene valamit, vagy semmit, vagy 
csak felületesen , vagy zavartan tudunk. Azért is a’ ne' 
velést nem a’ legfőbb lény ismertetésén — mellyet úgyis 
soha senki, halandó t. i. ismerhetni nem fog —  hanem 
önisméreten vagyis tulajdon énünk ismertetésén kell, 
véleményem szerint kezdeni. Mert egyedek, úgymint tes
tületek , nemzetek, országok , mindaddig nem lehetnek 
képesek alaposan ismerni a’ rajtok kivülieket, álljanak 
bár a’ miveltség tudományosság legfőbb fokán : mig ön
magukat nem ismerik. M ert, minden isméret, két vagy 
több egymástól különböző tárgy egymáshozi viszonyossá- 
gán alapul, melly egymáshozi viszonyosságból fejlődhe
tik csak ki a’ tárgyak minősége fölötti Ítélet vagyis azok
ról való alapos isméret. Mivel nekünk nem adatott tehet
ség általányosságban ismerhetni meg a’ tárgyakat — melly 
tulajdon egyedül a’ legfőbb lényt illeti; — hanem csak 
egymáshozi viszonyosságban , vagyis — nekünk, egyik 
tárgyat másikkal hasonlításba kell állitnunk és csak úgy 
ismerhetjük meg; nem így a’ legfőbb lény : ő általányos 
ismérettel bír mindenről. — Igen, de azt mondjátok, hogy 
az önisméret legnehezebb tanulmány minden tanulmány 
közt, mert mivel magunkból kellvén merittetnie ’s ma
gunk fölött Ítélni, legtöbbször rászedetiink önszeretet ál
tál, melly ha hibáinkat el nem palástolja is , de minden 
esetre kedvezőbb színekkel festi előttünk mint mellyeket 
érdemlenének. Ez ugyanigaz jelen növelési rendszerünk
nél fogva; mert mire odajuthatunk ’s többnyire csak 
miniparkodásunk által mikép azon kezdünk gondolkozni, 
hogy már mi magunkról is kellene egy kis isméretet sze
rezni, rendesen annyira zavartak isméreteink , hogy az 
önismeret kezdő öftcjére , csak túlfeszített buzgalom , 
türelem ’s mintegy minmagunk újra teremtése által ver
gődhetünk: de ha önisméreten kezdendjük a’ nevelést, 
mind ez másképen leszen. Értem pedig önisméreten azon

tulajdont, mellynél fogva valamelly egyed, vagy testület 
önmagának mind külső mind belső tehetségeiről, alapos 
tudománynyal bir. Nevezetesen az egyed tudja: milly mér
tékben bír életerővel, mit bírnak meg kezei, lábai, tü
deje ’stb. milly adagban adatott neki lelki tehetség ’s haj
lam mesterségre , művészetre’s tudományra. A’ testület, 
például ország, nemzet, ismeri mind külső mind belső 
erejét. Egyedeknek, úgy mint testületeknek erkölcsi 
tekintetben is kell önismérettelbirniok. — Erkölcsi tekin
tetben önisméretre jutsz: ha magadba szállasz, figyelem
mel kiséred magadat, megérted magadat és így magad
ban tenmagaddal kibékülsz. Szóval, ismered magadat ak
kor , ha cselekvési egész köröd értékét tudod, azaz nem 
titok előtted egész cselekvőséged törvénye , határa, czél- 
ja. Megérted magadat akkor , ha mindannak mit gon
dolsz , tudsz és cselekszel, egyszersmind okát adod. Ki
békülsz magaddal akkor , ha a’ cselekvéseid közti viszo
nyok egymással öszhangzanak és így lelkisméreted nyu
godt. Ha egyed erkölcsi tekintetben nem bir önismérettel, 
veszve van ’s nincs hatalom melly a’ szenvedélyek ör
vényeiből kiragadja; néhány menekülését vaksorsnak kö
szönheti, melly egyéb esetben is játékát szokta velünk űz
ni. Ha nemzet nem ismeri önmagát erkölcsi tekintetben 
— terjedjen bár hatalma egyik földsarktól másikig — 
veszve van ’s még romjai is átokként nyomandják az utób
bi kor nemzedékeit. Pillantsunk a’ világtörténet könyvei
be ’s igazolva látandjuk azt, hogy Rómát nem a’vad né
pek csordái döntötték meg hanem önmaga — mert— nem 
ismerte magát, különösen erkölcsi tekintetben.— Önis
méret , minden haladónak azon biztos kezdőpont, melly- 
ből cselekvőségi körében tovább haladhat. Minden nem
zetnek előbb önmagát ismerni kell, hogy okosan halad
hasson. Mert ha nem ismeri önmagát, könnyen oliy ide
gen elemeket enged műszeres létébe hatni, inellyek önléte 
fölött Damocles szablyájaként folyvást vészthozhatólag 
függnek. Nekünk különösen magyaroknak — kik néha 
vágtatva is haladunk a’ nélkül hogy magunkat alaposan is- 
mernők — igen nagy szükségünk van mind egyenkint mind 
együttvéve mint nemzet minmagunkat ismernünk. Egyén- 
kínt azért,mert ha önismérettel bírunk minmagunkról kül és 
belsőleg ’s másokkal hasonlítjuk öszsze magunkat, ön
ként a’ magunkba szállás eszméje lep meg ’s arra határoz : 
hogy egymástól ne idegenkedjünk, sőt inkább egymást 
baráti karokkal ölelvén öszszetett vállakkal munkáljuk 
mint polgárok a’ közös hon javát.

A’ jól rendezett polgári társaságegyenlőknekismer 
minden okos egyedeket, nemrangra, műveltségre’stb., de 
jogra ’s teherhordásra nézve. Azért ti nagyok! ragyog
jatok a’ méltóság legfőbb fokán — csakhogy — ha bün- 
hösztök , sújtson benneteket is a’ törvény úgy mint akár- 
melly más polgárt. Szedjétek roppant birtokaitokból nyu
galmasan a’ dús jövedelmet, csakhogy fizessetek adót 
mint akármelly más polgár. Azaz fogadjátok el kötelező
nek e’ két fő szabályt: törvény-előtti egyenlőség, terhek
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kivétel nélküli viselése. Mint nemzet ismernünk kell ma
gunkat azért, mert mi a’ többi polgárisodott európai nem
zettől egészen különböző népfaj lévén, könnyen kigá- 
zolhatatlan örvényekbe botolhatunk haladásunk egyenet
len pályáján, ha mi magunkat alaposan nem ismerjük. 
Nem ismerjük pedig magunkat sem belsőleg sem külső
leg— sem mint egyesek,sem mint nemzet, sem anyagilag, 
sem szellemileg, sem polgári, sem erkölcsi tekintetben. 
Belsőleg nem ismerjük magunkat mint nemzet; mert nem 
is ismerhetjük azért— mert nincs polytechnicumunk , nin
csenek művészeti, nincsenek tudományos academiánk , 
mellyek virágozván mint tükörben láthatnók , milly foko
zatán állunk a’ mesterségeknek , művészetnek ’s tudomá
nyosságnak. Az iparműkiállitással ugyan jutottunk egy kis 
önisméretre a’ mesterségekben , gyártványokban; de er
ről is mint ollyanról a’ nemzet mit sem tud, egyesek fá
radozásai — pénze — varázsiák élőnkbe a’ kedves lát
ványt is. Műkiállitásaink vannak ugyan már három év óta, 
de ezekből jó formán csak azt alchymizálhafjuk ki, hogy 
tán kedvező körülmények közt művészi tehetségek nálunk 
sem hijányoznának azonban ezekről is mint ollyanokrul a’ 
nemzet mit sem tud. — Tudományos intézeteink, kezdve 
az egyetemen , keresztül minden vallásbeli felekezet főbb 
’s alsóbb iskoláin, le egész a’ falusi iskolákig szörnyű 
tökéletlenek. Mi ennek legfőbb oka? az , hogy belsőleg 
nem ismerjük magunkat’s azt hiszszük, hogy ez í gy is jól 
van , és aztán nem is iparkodunk tökéletes műszeresítést 
adni iskoláinknak.

Nincs általányos és szilárd jellemünk; ollyan t.i.melly 
hasznunkra lenne — mert a’ lovagiasság jó formán kiholt 
körünkből’s mi már az elpuhult atyáknak elpuhult unokái 
írásokból ismerjük (hat. i. olvasunk)eldődeink általányos 
és szilárd jellemét: a’ lovagiasságot, melly megreszket- 
tette Sztambult ’s vitéz melléknevet szerze a’magyarnak. 
Yan azonban csakugyan egy átalányos jellemünk — az 
egyet nem értés. És ez romlásunk fő oka.!!! Nem ural
kodik köztünk közszellem, melly nemtőkint lebegve min
den tetteink fölött, lelkesedést öntene egymástól idegen 
honfiakba a’ közhon szent szerelme iránt. Közszellemről 
még most e’ honban ne szólj — mert nem értenek, vagy 
ki ért, kifog nevetni. Mint egyesek sem ismerjük magun
kat belsőleg — miért? mertsoha senkitarra nem szoktat
tak hogy önmagát iparkodjék ismerni tanulni. Külsőleg 
nem ismerjük magunkat mint nemzet, mert még jó for
mán azzal sem vagyunk tisztában, hogy országunk hatá
ra miket foglal magában. A’ határőrvidék műszeres moz
galmáról alkotványi tekintetben aligha tudunk többet mint 
Éjszakamerikáról. Tudjuk é hitelesen mennyi pénz vere
tik évenkint honunkban, mennyi érez marad rudakban és 
mind ez hova és mikép fordittatik ? — Ismerjük é hadse
regünk állását? ’stb. ’stb. és még számtalan illy kérdés 
’s ezekre n e m m e l  felelhetés, meglehetősen igazolják 
az eddig mondottak valóságát. És ha jól fogom föl Szé
chenyi István gr.— honunk legnagyobb fiának — a’ Jelen
korban eddig megjelent czikkei egyik fő czélját: ez az , 
hogy mielőtt valamit tennénk, tanuljuk magunkat ismer
ni mind kívül mind belül, hogy így annál alaposabban, 
biztosabban és czélszerűbben tehessünk. És csekély véle

ményem szerint is ez volna alphája teendőinknek. Kúti 
Pál közj. ’s váltó ügyvéd.

Válasz a’ hasonszenvi orvosak megtámadtatása ’s 
kihívására.

0- Világ f. é. 11—15 sz. Tárczáját.)
(Folytatás.)

B. Nagyobb fokú gyuladások gyógyításának 
eredvényei ÖSZSZevetve. Sokszor mondatik, hogy a’ 
Haszonszenv használ ugyan valamit az idült (chronicus) 
bajokban , de a’ zajos gyuladásoknál elégtelenek csekély 
adagai, mert itt érvágás és más erős szerek nélkül a’ be
teg, halál veszedelmének tétetik ki. Ezen ellenvetés alap
talanságának bebizonyítására a’ budai ’s pozsonyi irgal
mas barátok kórházait idézhetjük csak , mert ezek száma
dásiban egyedül találtunk minden betegséget elkülönítve.
Betegségek nevei Hom.kórh. öszszesen. A’budai’s pozs.irg.bar.

bet. sz. meghalt, bet. szám. meghalt.
Carditis szivgyula-

dás . . . . 31 — — —
Enteritis bél 8 4 51 11
Gastritis gyomor — — 10 —
Hepatitis máj 8 — 53 8
Laryngitis gége 3 — — —
Meningitis agyhártya 
Myelitis gerinczagy-

14 1 20 4

gyuladás
Pericarditis szivbu-

3 — 4 —“*

rok . . . . 3 — 3 —•
Phrenitis rekeszizom 2 — 37 25
Pleuritis mellhártya 
Pleuroperipneumonia 

tüdő és mellhártya-

111 3 191 5

gyulád. 4 — — —
Pneumonia tüdőgyul271 14 317 62
Synochagyulasztó láz 
Tracheitis gégsipgyu-

34 1 70 2

ladás . . . . 14 — 28

öszszes szám 506 23 784 117
Ezekből kitetszik , hogy a’ régi gyógymód mellett gyula- 
dásos betegségekben érvágás s.t.e. daczára i 4724/7s4 hal 
meg 100 beteg közül , a’ hasonszenvinél ellenben nem 
több mint 4272/5o7 és igy az eredvény 1 OVá száztulival jobb 
a’ hasonszenvnél. Vagyis érvágás , hólyaghuzók s.t. mel
lett elhal minden 6dik beteg, ezek nélkül pedig Hason- 
szenv mellett csak minden 22dik. Ezek számok.
C. Ideg- és rothasztó lázak gyógyítása öszszevetve.

Febris nervosa ideg
láz .

Irg. bar. Búd 
Bet. szám.

. 615

[. és Pozs. 
meghalt.

155

Has. kórh. 
Bet. szám

270

öszszesen. 
. meghalt.

10
Typhas rothasztó

láz . 54 11 24 5
— abdominalis 
has-roth. láz 218 27 652 103

öszszes szám 887 193 946 118
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Meghalt az allop. kórházban minden 4 ll5/[43 beteg, 
vagy 2  1 673/8S7 százból. — Mieinkben m e g h a l t  minden 
8 2/ i is  beteg, vagy 1 2 4*s/»46 száz közül. E’ szerint a’ ha- 
sonszenvi gyógymódnál mintegy 9 minden 100 betegnél 
a’ nyereség. —

D. A  keleti görcsjárvány ( cholera J
Hogy a’ Hasonszenv nemcsak a’ mindennapi uj és 

avult betegségekben , de ama gyászos emlékezetű retten
tő döghalálban is sokkal szerencsésebb volt, mint a’ ré
gi gyógymód, nem szenved kétséget. —  Elhallgatván más 
cholera-kórházakat, csak azt említjük i t t , hogy a’ bécsi 
hasonsz. cholera-kórházban egy harmada halt ugyan meg 
az illy betegeknek (mi a’ többi e’ betegség körül nyert 
eredvényhez képest igen is silány eredvény , de mégis ez 
is minden egyéb az ausztriai birodalomban volt kórháza
kénál jobb) , ’s e’ körülménynek köszönhetjük egyedül , 
hogy itt az ezelőtt létezett tilalom megszűnt. (Hogy min
den hasonsz. kórházban a’betegek ápoltatása csak fél any- 
nyiba kerül mint más kórházakban, ezt is kútfőkkel mu
tathatnék meg, de hely szűke miatt csak említjük.)

így lévén a’ dolog , ha gyógyitásink, mint megtá
madunk állítja, csupán a’ természeti életerőnek munkája, 
(mit azonban hasonló hitelességű kútfőkkel, vagy ha tet
szik statistikával a’ külvárosi és falusi betegekről — az 
ottani helyhatósági orvosak vádoltatásával, — be kell bi- 
zonyitnia) úgy 1) A’ Hasonszenv fölösleges ; de 2) a’ 
régi gyógymód tettleges életröviditésről vádolandó ; vagy 
3) a’ természet különös szeszélylyel bir, midőn épen csak 
a’ hasonszenvileg orvoslókat’s orvoslottakat pártolja , 4) 
H ah  n e m a n n érdeme ekkor nem abban áll ugyan , hogy 
jobb gyógymódot tanított, de abban mindenesetre, hogy 
az emberiséget minden gyógymódtul megmentette. Végre
5) minden orvos részint mint hasztalan, részint pedig 
mint ártalmas lény , az országból kiüzetendő. Ellenzőink 
pedig e’ tapasztalati adatok szerint e’ kettő között vá
laszthatnak csak: vagy gyógyitani hasonsz. elvek sze
rint csekély adagokkal — ’s ekkor nincs a’ régi gyógy
módra szükség; vagy minden gyógyszer nélkül szabadon 
hagyni az életerőt működni , — ’s ekkor nem lesz sem 
régi, sem pedig hasonszenvi gyógymódra s z ü k s é g :  
de mindenesetre a’ régi gyógymódnak é r t é k e  világos 
ezekből.

Ennyit kellett a’ természeti gyógyerő és a’ Hason
szenv között létező viszonyokrul mondanunk ; még azok
ról kell szólnunk, mellyek a’ hasonszenvi és régi gyógy
mód között vannak. — E’ viszonyokat csak m i hasonsz. 
orvosak vagyunk képesek megítélni, mert csak mi ismerjük 
mind a’ két gyógymódot voltaképen. A’ hasonszenvit igen , 
mert számos év óta tanuljuk és gyakoroljuk , de a’ régit is, 
mint ezt orvosi diplomáink bizonyitják. Ellenzőinknek 
pedig ha megengedjük is a’ régi felettitélhetést, de a’ Ha
sonszenv felett nem Ítélhetnek ők , kik irányában mint 
esküdt ellenségek állván, vele nem törődtek. Ki kell pe
dig ebbeli Ítéletünket mondanunk , hogy lássak m e g 
g y ő z ő d é s ü n k e t ,  és az okot, inelly miatt velők egy 
utón nem járhatunk. Mi a’Hasonszenv, és miképen kell
jen ennek álláspontjából a’ régi gyógymódot megitélni ? ki
tűnik a’ következőkbül.

II. Mit kell a’ Hasonszenv alatt érteni ?
(Mi a’ Homoeopathia ?3

A’ hasonszenvi, ’s eddigi gyógymód közti különb
ség ezekből á ll: 1) Az alapelvből: s i m i l i a  s im ili-  
b u s (hasonlót hasonlóval.) 2) Saját gyógyszertárból 
(pharmacologia.) 3) Gyógyszer-adagok csekély- és egy
szerűségéből. 4) Saját életrendből (diaeta.)

1) A h a s o n s z e n v  a l a p e l v e .  Az eddigi gyógy- 
tudomany nemelly bizonyos hatasu szerek (specificumok) 
birtokába jött néhány önálló betegség ellen. E’ szerek a- 
zért neveztetnek bizonyos hatásuaknak , mert a’ be
tegségre , mellyel viszonyban lenni tapasztaltattak , kitti- 
noleg hatnak a’ nélkül, hogy a’ törvény is tudva lenne , 
melly szerint e’ hatás történik. Ez értelemben a’ chinahéj 
speciíicum váltólázak, a’ kénkő rüh,  a’ higany bujakór 
ellen s.t. Senki sem ismeri a’ váltóláz ’s bujakor benső lé
nyegét , és senki sem tudja a’ törvényt , melly szerint ezek 
china és higany által gyógyulnak; de mivel ezek által 
jobban gyógyulnak, mint bármi más szer által, azért ne
veztettek el e’ bajok speciíicumainak. A’ tudós orvosok
nak nem tetszettek a’ specificumok, mert vajmi terhére 
esik a’ tudósságnak , ha gyógyszert kell rendelni, melly- 
nek hatása érthetetlen , betegségek ellen, mellyeknek lé
nyege isméretlen. Más orvosak ellenben keveset törőd
tek a’ tudóssággal , de többet betegeik üdvével, ’s óhaj
tók : vajha minden betegség ellen illy specificummal bír
nának ! — Ez emberbaráti vágy azonban nem teljesülhe
te , mig a’specificitásnak alaptörvénye isméretlen volt. Ek
kor jutott egy orvosnak szerencsés pillanatban eszébe , 
chinát olly egyedeknek is beadni, mellyek váltóláz nél
kül egészségesek voltak. És ime az egész ember china- 
bevétel után megbetegült a’ chinától, és sok más válto
zás mellett mutatkozott rajta váltóláz is : épen olly vál
tóláz , a’ minő más orvosak szerint china által gyógyult. 
Ez orvos haladottfürkészeteiben , és ta  p as z t a 1 a t o k- 
bó l b e b i z o n y u l t ,  hogy a’ többi speciíicum is épen 
i l l y  viszonyban áll az egészséges emberhez. A’ kénkő 
meggyógyítja a’ rühöt; de a’ nemrühesek, ha kénkövet 
vesznek be, vagy kénköves fürdőkkel élnek , rühöz ha
sonló bőrkiütést kapnak. A’ higany meggyógyít némelly 
bujakóros fekélyt ’s daganatokat; de a’ nem bujabetege
ken amazokhoz igen hasonló fekelyeket ’s daganatokat 
támaszt. Ez által jött a’ s p e c i f i c i t a s  a l a p t ö r v é 
nyé  tudomásra; és e’szerencsés ötlet nélkül ott lennénk 
még most is , hol ezelőtt évezredekig voltunk. Ennek epen 
50 éve. Es ez orvos H a h n e m a n n  S a m u e l  volt.

(Folyt, kov.}

A p h o r i s m á k .
I.

.......................meddig terjednek a’ t ö r t é n e t  t a n
atárai? A’ szó származata már eléggé jellemzi, hogy 
iralma csupán a’ múlt. Azon vonalinak, miket múlt és 
slen közt már maga az idő tőn, úgy látszik, kétségek 
Iá nem vonhatók. De nem egészen úgy van. Két hatal- 
lasság közt gyakran határviták keletkezének , a jelkö- 
ek cltolattak ’s véres jelenetek merültek föl, s az igaz
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ság, a’ történettan e‘koronája, melly Herodot fejét di- 
szesité ’s azért, mint a’corona S. Stephani, szent és ma
gasnak nézetett, több Ízben elsikkadt. Persze, helyébe 
más , csalókán utánmimelt fejékszert tettek ugyan, de 
az áldás veszve volt, melly csak az országkincsben rej
tezett , mert csak ki azt hordá , mondhatta magát sacro- 
sancti imperii historici augustus-ának.

A’ történettan biralma a’ múlt, melly a’ nélkül , 
hogy holttest legyen , hidegen és komolyan fekszik előt
tünk , mint fagyos télmező , mit a’ pragmaticai történet
tan sugara megvilágít ugyan , ’s csodás kristály rózsái
nak szemeiből egy könyűt kicsal, de ezüst pillanatokig 
nem viheti. Hol a’ történeteknek még vérmelegök van ; 
hol az erkölcsi és politikai reflexió fagypontjától még 
mérföldnyi távolban vannak ; hol még utóláz követi őket: 
ott a’ történeti igazság szóba nem jöhet. De van távolabb 
és közelebb fekvő múlt. Itt csak az elsőrül szólunk. A’ 
másiknak még teljes világa nincs, medrébe még egészen 
nem nézhetünk ’s ekként hasonló a’ tenger azon helyei
hez , hol nagy árak folynak öszsze, mik saját szinzetö- 
k é t , a’ tenger vizéveli egyesülés daczára , teljesen még 
el nem veszthetik.

II.
A’ történeti múlt ’s a’ jelenkor közti távolnak leg

alább egy ember-életet kellene magába foglalni, melly pa- 
pirnyi ’s erőszegény korunkban úgyis alig tehet nyolcz- 
van évet legföljebb. Illdik Gusztáv, ki az iró-királyok 
cyclusának bizony nem volt gyalázatára , tudjuk , hogy 
az upsalai egyetemnek két szekrényt hagyott, mik mint 
sejtik , fontos felvilágosításokat nyújthatnak kora törté
nettanának. Még azon föltétet csatlá hozzá végrendeleté
ben , hogy a’ szekrények csak ötven évvel nyittassanak 
föl halála után , véleményünket főbb tekintetében ma
gáévá téve. Hogy irás közben ötven évvel vénebbnek tet
te magát, olly szabadság volt, mit csak királynak en
gedhetni meg.

A’ jelenkor ’s a’ közelebb eső múlt közt egy tarto
mány van , csak kevés mérföldnyire az uralkodó véle
mény délvonalától, hol azért mégmost délhév uralkodik. 
E’ földet az emlékírók lakják, pásztor nép, melly e’ 
miatt a’ beduin jellem fölüleges röpkeségét nem tagadja 
meg. A’ múlt felé vonuló karavánok kíséretét teszik , 
meghatározzák a’ tanyahelyeket, sátrak alatt élnek , mi
ket szeszélyök szerint bontogatnak fel; mert szilárd ala
pú , mész- ’s kőházakra a’ sivatag e’ fiainak sem idejök, 
sem határzatjok. Becsületességet ne keressünk nálok.— 
Sokszor az éj leple alatt kiürítik azon szekrényeket, mik
be a’jó és fontos vélemények lerakatvák’s helyükbe, a’ 
súly visszaállítása miatt saját eszméiket teszik, mikről 
gyakran nem tudatik , egy stola maradványai-é vagy egy 
sans culott ruha rongyai?

Francziaország tulgazdag memoireokban, mik a’ nem
zet mozgékony szellemfajában , melly semmire sem hagy 
időt, elapadhatlan kútfők lelnek. A’ francziák született 
előcsatázók (tirailleur) harezsor- , és rendben nem örö
mest küzdenek , de az utolsó négy tized alatt annyira láz
melegek lőnek , hogy okuk van hűs történeti léghuzainot 
kerülni. A’ brittet már természeti phelgmája eltartóztat

ja az illy rögtönzési tettekről: de égalja is ködösb , hogy 
sem az itt szükséges piperkőczi l á t c s ő  helyt foghatna. 
Mit Roberts Emma, miss Benger , missAikin, ’s lady 
Morgan , e* britt félamazonok csináltak , csak a’ szabály 
kivételéül nézhető. Az olasz az előidőben é l , a’ Fabiu- 
sok , Catok , Scipiok dicséről álmadozik ’s caesari hire 
fölött ön sajnos jelenkorát elfeledi. A’ spanyol, kit csak 
a’ szükség tesz guerillává, sokkal ünnepély-lassabban 
mozog, hogy sem saját rovására vadászhatna. A’komo
lyan ’s gondoskodva előlépegető németnek nincs meg azon 
élénksége— a’ történeti előcsapat szolgálatra elkerülhet- 
len tulajdonok. De ő még pliilisteri hangyaéleténél fogva 
is — mellyel a’ hód csinosságát egyesíti — polgáribban 
becsületes , hogy sem a’ hadtanyának (bivouac) reá néz
ve különös becse lenne. De e’ német (lomha) becsületes
séget meg sem egyeztetheti az emlékíró jellemével, ki szük
séges körülmények közt, egy sereg áruszállítóhoz igen 
hasonlít. Hagyja hát a’ francziának a’ történeti lovas- 
őr-szolgálat (vedette) dicsét, fogadja hálával, a’ mit ne
ki hoznak, de ne bízzék benne föltétlenül, sőt inkább 
tegyen úgy, mint a’ gondos fővezér, ki ha válcsatára ké
szül , nem bizakodik a’ kémek- ’s előcsapati hírekben föl
tétlenül ,d e  s a j á t  s z e m é l y i l e g  merényelkémszem
lét. — Y a r j  u.

T  á  r  c  * a .
(Rósz idő jár még az utonállókra is). Egy utas , ki

nek alkalma volt a’ spanyol utonállókkal megismérkedni, 
beszédbe őgyeledett egygyel közülök, ki a’ szorgalom
kocsit kirabolta. A’ rabló, mint minden üzér, panasz
kodott mestersége ellen; rósz idők járnak , igy szólt,ke
vés kilátás , sok becsületes ember beléavatkozott e’ ke
nyérkeresetbe ’s elrontották. Ha egy kocsit meglesünk , 
megfosztunk ’s a’ ragadományon megosztozunk is , midőn 
foglyainkat hegyek közé vinnők, hogy érettök egy kis 
váltságpénzhez juthassunk, egy másik, mégpedig számosb 
tagból álló,haramjacsapat ránk bukkan , bennünket kira
bol, foglyainkat ellopja ’s elszaguld velők. Az utasok 
ettől tartva, csak a’ legszükségesebb dolgokkal látják el 
magokat ’s legroszabb ruháikba öltöznek.

Nézze ön , szétszakadozott köpenyére mutatva , hát 
nem gyalázat, hogy még illy rongyot is lopni kell? Van 
é roszabb öltönye a’ legbecsületesb embernek is ennél. 
Elcsípünk ugyan néhány utast; de korunkban a’ rokonok 
olly kősziviiek , mikép sehogysem határozzák el mago
k a t, hogy övéikért erszényeiket megnyissák; nekünk 
kell a’ foglyokat tartani ’s három négy nap múlva egy lö- 
vetport ’s golyót vesztegetni arra , hogy tőlük menekül
jünk. E’ mellett földön hálunk , hóvizet iszunk , makkal e- 
lünk’s mégis mindig veszélyeztetjük bőrünket. Ha bánt atá - 
som nem történnék, örömest lennék én becsületes ember,’s 
egész csapatom követné példámat. Az utas, egy nagy hatá
sú férfi, bocsánatot eszközlött a’rablóknak , ’s ezek kar
öltve foglyaikkal ménének a’ városba, hol nagy lelke
süléssel fogadtattak.

I g a z .  Multsz. Társ. 106d. lapján a’ 2d. hasábon; 
fölülről 29d. sor kezdetén e’ szavak ,,5%  kevesebb“ igy 
olvastassanak , , 6 2/ g kevesebb.“
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Válasz a’ hasonszenvi orvosak megtámadtatása ’s 
kihívására.

(1. Világ f. é. 11—15 sz. Tárczáját.)
(Folytatás.)

A’ speciíicitás törvénye a’ Hasonszenvnek a l a p e l 
ve , és igy hangzik t s i m i l i a  s i m i l i b u s  c u r a t o  — 
gyógyíts a’ kórtünetek hasonlósága szerint *). Ezzel volt 
kijegyezve az u t, mellyen m i n d e n  betegség ellen spe- 
ciíicumot föllelhetni; és ez ut a’ gyógyszerek hatásának 
egészségesekeni vizsgálásában áll (ugyan ki is tehetne az 
a’ nélkül is szerencsétlen betegeken gyógyszerhatási kí
sérleteket , ’s ha tenne , mit tanulna belőlük ?) A’ gyógy
szerek hatásainak egészségeseken gyűjtött öszszege , te
szi a’ hasonszenvi gyógyszertant. 2) G y ó g y s z e r t a n .  
(Pharmacologia). Minden a’ természetben, ember irányá
ban tekintve két nagy de egyenetlen osztályra oszlik : az 
egyik kisebb, emberrel rokon’s testévé válni kész; má
sik nagyobb ellensége, a’ testévé válásnak ellenszegül, ’s 
testbe hozatva betegiti azt. Az a’ mi egészségesektől hé
vévé testűkké válik ’s nem betegiti őket, t á p s z e r ,  étek; 
az ellenben, mi emezt teszi, az g y ó g y s z e  r== méreg. A’ 
t á p s z e r e k  p o s i t i v e —t e r m é s z e t ö k  s z e r i n t  
— h a s z n o s ,  és c s a k  r e l a t i v e —a l k a l m a z á s 
i g — á r t ó  s z e r e k .  Mindaz,  mi az egészségest be
teggé teszi , g y ó g y s z e r, p. o. higany támaszt sajátsze- 
rü fekélyeket; szinte az , mi beteget egészségessé tesz , 
g y ó g y s z e r  p. o. higany gyógyít sajátszerü fekélyeket. 
A’ gyógyszernek betegitő ’s egészségesitő ereje nem kü
lönbözik egymástól , e’ kettő egy ; — mi az egyiket be
teggé teheti, ugyanaz képes másokat alkalmas viszonyok
ban egészségesekké tenni , *s viszont p.o. china, higany, 
kénkő s.t. Nem minden beteg, ki gyógyszert vesz, gyó
gyul; de minden egészséges , ki gyógyszert vesz, beteg
gé lesz. A’ g y ó g y s z e r e k  t e h á t — p o s i t i v e  —

4) A’ régi gyógymód alapelv híjával van, illy formájú vo lt: contraria 
contrariis (Galen). De a’ betegségekben nem könnyen tudha'ni 
meg az ellenkezőt; ki határozhatja meg a’ rühnek, tébolyodásnak, 
bujakórnak ellenkezőjét ’s ha tudatnék is hol vannak az ellenke
zők? e ’ szabály szerint nem gyógyulnak , hanem csak elnyomatnak 
’s lappangókká tétetnek a’ betegségek. Azért az újabb allop. orvo
sak felhagytak ez elvvel (1. Jahns Physiatrik) ’s ennek helyébe 
mást állítottak : „ s e g í t s d  e l ő  a’ t e r m é s z e t  g y ó g y i n 
t é z  k e d é s i t.“ Ez elv az előbbivel ellenkezik; aztán nincs gyógy, 
hanem csak önfentartási intézkedése a’ természetnek ; de ha lenne 
i s , hol az e lv , melly szerint ez intézkedéseket biztosan elősegít
hetni , és számos az élet ellen törő kórjelenettől megkülönböztet
hetni? Számos alárendelt gyógymód , u. m. izgató , gyengítő , tisz
tító s .t . teszik e ’ gyógylant egymás közti öszszefiiggés ’s egy fő
elv alatti érintkezés nélkül. Ideges tüdőgyuladásnál öszszeütközik 
a ’ gyengítő és izgató mód, ámde ez táplálja a’ gyuladást, amaz 
az ideglázat, ’s ig y  nem lehetetlen az e se t, hogy a’ régi gyógy
mód nem alkalmazhatja intézvényit.— A’ gyógylan melly illy ha- 
tárzatlan föltételeken alapszik, nem felel meg rendeltetésének, 
mert nem szolgál b i z t o s  alapul a’ gyógyításban, sőt hatalmas 
eszközök használatával hányszor árt ! Ez alaphijányból magyaráz
ható , hogy egy betegség p.o. cholera ellen több mint 100 szer ja -  
vasoltatott’s egy sem segilett; továbbá hogy ugyanazon baj p. o. 
tüdőgyuladás itt érvágással, ott hánytató borkővel, amott acid, 
hydrocyanicummat orvosoltatik; igy történhetik csak, hogy a’ hány 
orvosnak véleménye kéretik, annyiféle adatik ’s a’ lélekisméretes 
orvos és szorgos beteg nem tudja hogy ’s hányadán van.

t e r m é s z e t ö k  s z e r i n t  á r t a l m a s ,  és  csak a l 
k a l m a z á s i g  h a s z n o s  s z e r e k . 1) Az ártóhatás 
mindegyik szernél más de saját alakban mutatkozik ; ha 
minden gyógyszer hasonló ártó hatással birna , úgy csak 
e&y gyógyszer lenne a’ természetben. Amaz éles határ , 
melly a’ gyógy- és tápszer közt, a’ patika ’s konyha , a’ 
gyógyszertan és diaetetika között fenáll, c s a k  az e- 
gés  z s é g e s e k e n  t ö r t é n ő  k í s é r l e t e k  á l t a l t u -  
dathatik meg , mert csak ezekben van meg az élet suly- 
egyene ’s ennek háboritása is legkitűnőbb ezekben1 2). A’ 
gyógyszerek egészségesekre hatásának kémlelése oda czé- 
loz, hogy általa a’ gyógyszerek változatlan ártó gyógy- 
hatása h a t á r z o t t a n  megtudassék. Semmi testnek kül
sejéről nem ismerhetni meg: vájjon gyógyszer é az vagy 
sem; a’ vegykémlet — chemia — sőt a’ más állatokon 
történő kísérletek maguk is vajmi kevés világot áraszta
nak e’mély örvényre , legalább kétségtelent nem. Gyógy
szerekkel senkit sem táplálhatni , ’s tápszerekkel senkit 
sem gyógyíthatni; merta’tápszerek testrészekké válnak , 
a’ gyógyszerek pedig a’ testté válásnak ellenszegülnek ; 
mi ha nem történnék, nem lenne lényeges különbség a’ 
két osztály közt. (A’ tápszer sokaság által eszközölhet re
lativ kárt, melly ha rendszerbe szedetik , úgy a’ tápsze
rek is gyógyszerként használtathatnak ; ide tartozik a’ 
viz, zsendicze , szőlő, dinnye s.t. cura.) A’ gyógyszer
nek ellenszegülése k í n o s a n  illeti a’ testet, ez teszi 
a’ gyógyszernek természete szerinti ártó hatását, a’ gyógy- 
szer-okozta saját betegséget, a’ gyógyszerhatást. Az élő 
testnek a’vele nem rokon szerekkeli öszszeütközése okoz-

1) Mik legyenek a’gyógyszerek? a’ régi gyógymód nem határozta meg 
kielégitőleg ; hogy ezeknek ártó hatásuk is legyen, elhallgatatott, 
és minő legyen a z , nem tudatott; ha p. o. china láz körül kárt 
te tt, ez nem chinának , hanem a’ láz makacsságának tulajdonitta— 
tott. A’ gyógyszerek tehát természetüknél fogvást hasznos sze
reknek tartattak , mellyek a’ beteget egészségessé, ezt pedig még 
egészségesebbé tehetik csak. Egyedül e ’vélemény mentheti gyógy- 
szer-adagaik nagyságát, ’s ez is szolgál alapjául. — Olly gyógy
szerek, mellyek csekély adagban is nagy hatást okoztak, mérgek
nek mondattak, ’s ezek vételétől ótták az orvosak az embereket, 
így támadt gyógyszertan (pharmacologia) mellett méregtan is (fo -  
xicologia) mi soha sem történik vala, ha hitték volna, hogy a’ 
gyógyszerek is természetöknél fogvást ártalmas szerek.

2) Az eddigi gyógytan követőji nem tettek kísérleteket egészsége
seken , sőt ezt szemrehányásképen használták az újabbak ellen ; 
ők tehát saját hatásra nézve ki nem kémlelt gyógyszerekkel orvo
solnak. — Szegény betegnek isméretlen hatású ártalmakat adniolly 
tett, m elly.a’ polgári és természeti jogot sérti; sok beteglett már 
illy kísérletek áldozatává. így p. o. Párizsban 44 nehéz nyavalyás
nak adatott a’ kéksavany kisérletképen ,’s midőn ötödikre került 
a’ sor, meghalt az első ’s igy a’ kik bevették mindnyájan. (Clini
que des hospitaux T. II. N. 66.) az eredvény vo lt, hogy hideg 
vérrel végig ment minden lapon a’ kísérlet, ’s a’ sz e re ’ baj ellen 
nem érdemlett gyanúba jö tt .— De nemis vevén számba, hogy a’ 
betegeken történő kísérletek bűnösek, czéltalanok egyszersmind 
mert ekkor a’ gyógyszer hatását, a’ betegség-okozta változások
tól legalább világosan’s határzottan megkülönböztetni nem lehet ; 
innét van hogy különféle orvosak, ugyanazon szernek hatásáról 
különféleképen vélekesznek ; ’s e ’ zavar még nagyobb lesz a’ kü
lönféle szerek öszszevegyitése által! — Minden, mi valaha a’ leg -  
genialisabb orvosak és nem orvosaktól a’ régi gyógymód ellen 
mondatott, mindez a’ gyógyszertan hiányait éri legközelebb.— 
A’ gyógyfudomány illy gyógyszerisméretíel, minő eddig létezett, 
akkor sem fog boldogulni, ha alapelvre szert tehetend : a’ gyógy- 
tudománynak reformja a’ gyógyszertanéval kezdessék.

i
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ta a’ betegséget, ’s ha gyógyszer méreg nem volna , úgy 
betegség sem lenne, de illyes nem is gyógyulhatna.-— 
A’ betegségnek létrehozása ’s gyógyítása — a’ természe
tes szünésnél előbbi szüntetése— ugyanazon hatásnak két 
eredvényét teszi. A’ gyógyszerek , midőn a’ gyógyítást 
eszközük , épen olly ellenségesen hatnak a’ testre , mint 
midőn betegitik azt. A’ gyógyszerek tehát gyógyító ár
talmak, ha jól és jókor adatnak, általok az e m b e r  
egészségessé lesz ; de ellenesetben betegitő ártalmak , ál
talok a’ beteg még betegebbé lesz. A’ kórtan (patholo- 
gia) a’ Hasonszenvre nézve nem előkészítő tudomány mint 
p. o. anatómia (boncztan) Physiologia (élettan); mint 
gyógyszertanra nézve a’ Chemia,és a’ természettan egész 
kiterjedésében. —

Csak az , a’ mi anatomiee , és physiologice szabály
talan , lehet a’ g y ó g y  t a n n a k  (T h e r a p i a) tárgya. 
Minthogy nem minden betegségben hal az ember meg , 
következik : hogy ő , ha beteg, meggyógyulhat. Ha ma* 
gára hagyatik a’ betegség , ez természetes lefolyta után 
(Hippocrates idejében úgymint ma) megszűnik , mert el
végzi a’ terinészet-szabta élet pályáját és elhal a’ testéle
ten ejtett mulékony sérelmek után , mellyeket aztán a’ test 
maga kijavitni törekszik. — Ez nem gyógyulás, hanem 
csak felépülés és ehez orvos , gyógyszer, tudomány nem 
kell; de természeti gyógyerő sem, kivevén a’ betegség
okozta sérelmek helyrehozására.— Természeti ,,gyógy
erő“ helytelen kiejtés épen úgy, mintha mondanék: ter
mészeti virágoztató, emésztő , jegesitő (crystallisans) s.t. 
erő. Hogy nem minden betegség életbe kerü l, onnét van 
csak , hogy nem minden ártalom támadja meg az életet 
annyira, hogy ennek tovább is fönállani ne lehessen. A’ 
mit gyógyerőnek hínak, nem egyéb , mint a’ testnek na
ponkint működő életereje ; ez maga pedig része a’minden 
állatban működő, de módosított nagy természeterőnek. 
Annyi életerő jutott az embernek, hogy ez, ha k e 1 1 ő 
határin innen és túl nem száguldoz , meg nem betegszik ; 
de ha ő saját életerejét pazarlani ’s tompitni meg nem szű
nik , úgy saját bűne ha megbetegszik, segítsen ekkor 
esze által magán a’ mint bir; a’ természet nem volt kö
teles botorságinkról gondoskodni. A’ véletlen ’s a’ nagy 
mindcnség életével járó járványokon is az ész segítsen ! 
Annyi életerő jutott nemünknek, hogy nem minden be
tegségben halunk meg: az életerő e’ mértékétől függ a’ 
felépülés.— Ha a’ gyógytudomány illy felépüléseket idéz
het csak elő , úgy őfölösleges ; hogy tehát fölösleges ne 
legyen , szükséges hogy gyógyítson , azaz: gyorsabb , 
kellemesb ’s biztosabban szüntesse meg a’ betegséget, 
mint ez csupán az életerőre hagyatva megesik. Sőt ha a’ 
gyógytudomány gyógyíthat is , akkor is felesleg ő, ha a’ 
természet maga is ezt tenni képes. D e a’ t e r m é s z e t  
n e m  k é p e s  g y ó g y i t n i .  A’ szoros szabályszerűség 
és rend, melly a’ természet minden müveiben kézzel fog
ható , bizonyos változhatlan törvényekre mutat, mely- 
lyek által ama mivek létesülnek ’s fentartatnak. A’ ter
mészet maga nem alkotja e’ törvényeket, ő ezeknek min
den tekintet ’s fontolhatás nélküli eszközlője. — A’ tör
vény alkotója felette áll a’ természetnek, és ez az örökké
valónak eszköze. — A’ természet hat, mert kénytelen ve

le , és úgy a’ mint elibe szabatott; a’ term, törvénye vál
tozhatlan s z ü k s é g - t ö r v é n y  (lex necessitatis). A’ 
természet nagy föntartója a’világnak , és a’rámért szük
ség jeleli ki a’ módot, melly szerint hatnia kell. — A’ 
szükség minden szabadságot kirekeszt, ésigy szabad gon
dolatot ,’s viszonyokhoz mért szabad hatást is. Mit a’ termé
szet betegség körül tesz, mindaz a’ szükség-törvény szerint 
történik, habár ez v. amaz testrész, ez v. amaz élet áldozatul 
esik is. M a s o k a ' t e r m é s z e t , ’s m á s o k  a’ művé 
s z e t  t ö r v é n y e i  (ámbár ez azokkal ot t ,  hol lehet, 
czéljára él). A’ természet melly a’virágok csuda színeze
teit, a’ tengerek óriási hullámait, a’ Himalayát alkotta , 
nem képes csak egy kalitkát is előálütni. A’ művészet , 
melly Egyiptus pyramisait, Róma és Milano egyházait, 
mathesist, gőzhajót és a’ belvederi Apollt ’stb. létesité , 
nem képes legcsekélyebb ázférget vagy növényt alkotni. 
Azért a’ betegségek gyógyításában , mint a’ művészet 
minden munkáiban, ennek részéről a’ t e r m é s z e t  u- 
t á n z á s a  l e h e t e t l e n ,  de veszélyes is. Egy tejátté
telnek kiegyenlitésére a’ természet halálos gutaütést, té- 
bolyodást, vagyvalamelly testüregben genytályogot idéz 
elő. Ki akarná ’s ha akarná is , ki lenne képes utánoz
ni a’ természet e’ müvét? (Ha a’ régi gyógymódnak ez a- 
lapelve, mint állittatik, úgy alapja borzasztó). A’ term, 
kénytelen minden betegséget befejezni, mást tennie nem 
lehet. A’ szükség törvényétől hajtva nyakra főre oda tö
rekszik ő , hogy a’kiegyenlítés megtörténjék ; de műkö
désében nincs észnek , nincs irgalomnak nyoma. A’ mű
vészet ellenben a’ kénytelenség békóitól menten vizsgálja 
és szemmel tartja a’ körülményeket, kitér a’ gátok elől, 
ha le nem győzheti azokat, kiszámit minden történhetőt, 
’s e’ szerint intézkedik. (Folyt, köv.)

A’ pestmegyei utakról.
Országunk sok részeiből hallottam már zúgolódáso

kat ’s rágalmakat a’pestmegyei rósz utak ellen , még azon 
megyei lakosoktul is , kik tán egy lábnyi jól készült utat 
sem tudnának mutatni megyéjükben , holott nem kedvező 
időben pestmegyei legroszabb utainktán legjobb utjoknál 
is jobbak’s járhatóbbak. Ha pedig olly megyei lakos szól 
utainkról, hol tán egypár mérföld javított ut találkozik , 
épen anathemát szór az egész tiszti kar fejére , azt nem te
kintve , hogy Fejérmegyét kivéve , egy sem vezette még 
csinált vagy inkább javított útját Pestmegye határáig, és 
minden megfontolása nélkül a’ körülményeknek, csak 
Pestmegye a’ lapis oífensionis, az okokat épen nem ott 
keresve hol kellene. Némelly ’s nagy rész a’mérnököket 
más a’ fősz.birákat ’s úti biztosokat, némelly az egészet 
okolva kárhoztatja. Holott vegyük csak a'leginkább ter
helt három testület állását’s hatáskörét, meg fogjuk lát
ni, ki mennyiben érdemli meg az ellene tett tömérdek vá
dat. A’ mérnöki testület a’ leginkább kárhoztatott fé l; 
mellynek mentségére semmit nem szólva, csupán az elő- 
fogati rendszabályokat mutatni elegendő lenne , hol vilá
gosan kitétetik: hogy csak akkor utazhatik, ha külde
tik; ha tehát nem küldetik, mennie sem szabad, arra há
ramlik e’ szerint a’ hiba, kinek tisztében állana külde
ni, miért nem küldik? Ámde kinek tisztében állana kül-
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deni, bölcsen tudja, hogy fölmérni, tervet, költségve- 
vést ’s más e’félét készíteni, nem pedig követ hordani 
küldhetné. De még aztisjól tudja, hogy Pestmegye főutai 
mind fel vannak mérve, rajzolva, tervek, költségveté
sek elkészítve ; felsőbb helyen helybenhagyva ’s haszná
lás végett viszszaküldve pihennek, várván magokra jobb 
szerencsét; minek küldene tehát ? — Méltatlan e’ szerint 
a’ kárhoztatás, mellyet olly sok szájbul, ’s mi csodá- 
latosb , még köztanácskozási termünkben is hallhatni.

Mikor már ezek dicséretit (?) megelégelik , a’ já 
rásbeli fősz.bírákra kerül közönségesen , kikrül meg va- 
gyok győződve , hogy szinte, mint a’ panaszkodó urak , 
inkább szeretnek jó , mint rósz utón járni; de miután , leg
inkább azon panaszkodó urak jajdulnak fel az ingyen mun
kálatok ellen, mifősz.biró urak lelkeiken szintazon mér
tékben fekszik : önként következik , hogy utcsinálásra 
csak akkor hajtják járásaikat, midőn az adózó, minden 
gazdasági munkáját végezte : őszszel ’s tavaszon. Vizs
gáljuk csak, mennyi ezen idő ’s mit tehetni ez alatt, 
(kivált a’ mostani kegyes fenyíték mellett). Az e’ czélra 
használható időt, tavaszkor a’ szántás bevégzése hatá
rozza, mi május eleje ; május hó vége már ismét kaszálás 
kezdete, e’ szerint május közepén , legkedvezőbb körül
mények közt, 3 hét az e’czélra fordithatandó idő. Mit vé
gezhetni már 3 hét alatt? Ítélje bár ki. Midőn a’ tömérdek 
kátyus utat látja maga előtt, hogy mégis mindenüvé jus
son valami, kénytelen az erőt megosztani , egyik hely
séget ide , másikat amoda , hogy a’ sok útból egy sem ma
radjon el. Azt mondani nem merem : hogy ezt czélsze- 
rübben nem lehetne elosztani; hogy minden helység azon 
utat igazítsa , mellyet leginkább használ, (és erre leg
inkább kellene ügyelni az úti biztosoknak) mert minden
ki örömestebb fárad maga hasznaért. Ha találkozik egy
két megelégületlen zúgolódó ; midőn készen van , mégis 
szeret rajta koczogva hajtani. De számtalan előfogatosom 
volt, ki illy javított utón hajtva , áldotta eszközlőjit; 
sőt Alsónéinedi helység, Pfest felé , majd egész határán 
keresztül önként, minden felsőbbi parancs nélkül készit- 
tett utat kavicscsal, mi majd egész éven által igazi jó ’s 
ezt mint látszik folytatni is szándékozik. Világos tehát, 
hogy örömest teszi, hol maga is használhatja. Hogy ezen 
rövid idő alatti munkának van é valami sikere vagy sem ? 
azért kívánom előadni, mivel többektől hallottam , ha 
csak helylyel közel megzöttyen is szekere , vagy lova lá
ba besároztatott ,,hogy jobb volna, ne is csinálnák.“ Igaz 
ugyan , hog^ a’ mi úti biztosaink nem rendszeresen dol
goztatnak , de ezt ingyen tenni ritka helyen is lehet. Azon
ban ki ismerte Pestmegye útjait, midőn még ezekre sem
mi figyelem nem fordittatott, ’s öszszehasonlitja a’ mosta
nival (kivéve a’ nagyon esős novembert és a’ földfagy ki
engedése idejét) meg kell ismerni, hogy két annyi teher
rel ’s könnyű kocsival félannyi idő alatt lehet Pestre jó - 
n i , mint az igazítások előtt; mikor az alföldi oláh és rácz 
fuvaros, még otthoni rakodása közben is figyelmeztette , 
több terhet rakó társát, hogy a’ gubacsi homokrul meg 
ne felejtkezzék, hova most alig várja eljutását. Jobb te
hát mégis javítani az utakat, mint semmit sem tenni, ha 
épen rendszeresen nem csináltathatjuk is meg. Nem mon

dom ugyan , hogy nem volna a’ javitás is jobb , mérnöki 
rendelkezés mellett, de ez azokra bízva nincs, azért nem 
is rendelkezhetnek. Egyébiránt hol a’ lapost sárral, a’ 
sarat homokkal, a’ homokot pedig sárral kénytelenek el
fojtani, idő’s költség hijánya miatt, hogy a’kocsiegé- 
szen el ne sülyedjen , ott a’ munka, a’ mérnöki elméleten 
egészen kívül áll.Ki az ingyen munkáltatást ismeri’s hoz
zá gondolja a’ fenirt idő rövidségét, csodálkozni kény
telen , a solti járás tömérdek vizmentő töltésein , mely- 
lyek utaknak is használtatnak, nemkülönben a’pesti já 
rás sokfele agazo utain, hogy csak ollyanok is, miilye
nek , ennyi tömérdek rongáló mellett.

Legnagyobb veszedelme a’ pestmegyei utaknak, a’ 
sok utast nem említve az, hogy junius első hetében, és 
november közepén esik egyegy vásár ; mert mint fölebb 
is mondám: november ’s május az utigazitás ideje ’s alig 
temettetnek be a’ kátyúk , már a’ sok kocsi egymást ér
ve , Pestig szünetlen foly rajta két hétig, mégpedig mind 
terhelve, ’s ezek a’ fris töltést ismét felvágják, a’ volt 
kátyúkat kinyitják; pedig őszszel ritkán engedi már az 
idő hogy ismét betöltessenek, a’ júniusi vásár után pe
dig , lélekelleni dolog lenne, az adózó népet ismét haj
tani, és drága kenyérkereső idejét meglopni. így vesz
nek tehát ’s nagyobbodnak a’ kátyúk őszig. Ezekbúi vi
lágos , hogy míg állandó emberek nem lesznek az utak 
mellett, kik éven által ott foglalkodva, addig, míg a’hiba 
nem nagy, orvosolják , jó utaink , — illy nagy járáskelés 
mellett, (bár azok rendszeresen készíttessenek) nem le
hetnek. Magában értetik, hogy az utigazitás ideje alatt 
a’ kavics az utak mellékére hordassék rakáskákba , mely- 
iyet a’ felvigyázó targonczán helyre szállíthasson. Hlyen 
módon minden állomásra két ember elegendő.

Rendszeres utakat kell tehát csinálni ’s azt őriztetni; 
fogják mondani néinellyek , és igazok is van, demibül? 
ehhez pénz kell, mert ez ám alapja mindennek és ez van 
a’ s z e g é n y  magyarnak legkevesb. A’ pénzszerzés gor- 
diusi csomó. Némellyek a’ házi adó elvállalásával min
den bajt orvosolva látnak , mások inkább a’ birtokarányi 
kivetést, némelly vagy nagy rész pedig, csak az ingyent 
szeretné inkább, bármintdöczögjön szekere. En részem- 
rül mind a’ két módot sok eleve átgázolandó nehézséggel 
öszszeszőve látom; miután nem épen a’birtokok hold szá
m át, hanem az ut jótékonyságábani részesülést is tartom 
osztálykulcsnak ; miután sokkal jobban használhatja az a’ 
jó utat , kinek faluján vagy jószágán keresztül vonatik , 
mint az, kinek egy állomásig kell vontatnia’ terhet rósz 
utón , hogy a’ jót elérje , mert ez szekeret csak a rósz ut 
szerint terheltette. Ez tehát a’ két fő nehézség az előadott 
két módban.

Véleményem szerint legkönnyebb volna ’s tán leg
kevesb bajjal kellene víni (miután a’„fizess“ szót olly ke
vesen szeretik) ha részvényes társaságok épitenék az uta
kat, költséghez alkalmazott vámozás mellett. En úgy ve
tekszem , hogy az útra szükséges tért minden földbirtokos 
szívesen átengedné fizetés nélkül is , csak hogy a’ jó ut 
faluján v. határán vitessék keresztül; hol pedig már lé
tezik kijelölt vonal, az adatnék által, ha egyébiránt al
kalmas ; de a’ jó ut által nyerendő jótékonyságokért, bár
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ki örömmel feláldozhatja az útra szükséges té rt, ’s ezen 
módon szépen ki lehetne szemelni a’ legalkalmasb yona- 
lokat. Az igy készült utakon a’ társaság maga is tarthat
na gyorskocsikat és egyéb teherhordó alkalmatosságot 
is; ’s azonkívül, hogy vámot szedne, ez tán jobban kama
tozna a’ vasutaknál.

Tudom előre , hogy az alakulandó társaságot az anya
gok hijánya rettentené leginkább: de menjünk csak rö
viden rendre utainkon. A’ pilisi járásban ez iránt szót 
emelni is fölösleg, hol a’ jónemü kő majdmajd az útra 
szakad, itt van pedig egy része főutainknak. A’váczi já 
rásban a’ hatvani ut van leginkább megszorulva , de már 
a’ váczi útra hajón lefelé a’ dunáni szállítás igen könnyű, 
azonkívül a’ töltés felületére a’ Duna maga lehozva kínál
ja a’ kavicsot, csak által kell venni. A’ pesti és solti já 
rásban szinte a’ Dunán hozva lehetne a’ bajai utat készí
teni (ez ugyan aligha fizetné ki magát, mert a’gőzösek 
elég gyorsan eszközük a’ fuvarozást) de e’ helyett inkább 
a’ Szolnok és Kecskemét felé vezető utak volnának czél- 
szerübbek ; ezen utak közül a’ szolnokira kavicsot a’ sz. 
lőrinczi és vecsési bányák adnának elegendőt. A’ kecs
kemétit alsónémedi, bugyi, laczházi határokban találta
tó sok ’s jó kavicscsal lehetne ellátni, aljának pedig majd 
az egész vonal mentében , szinte minden határban, a’ la
posabb helyeken találkozik darázskő igazi vastag réteg
ben , kemény tulajdonú , miilyenek már régóta ásatnak a’ 
czeglédi, törteli’s más határokban. Z. L.

Angol és franczia.

Az angol politika önzetét mindig fanyar nagyság és 
szigor jellemezte , inig a’ franczia gyakran hiú mozgal
mak- ’s bizonyos fönhéjázó , néha pajzán könnyelműség
től hagyá magát uraltatni. Minden politikai önzet a’ nem
zetszellem színét hordozza magán; de az angolt nagy kal
már-nemzet machiavelli bölcsesége hatá át, mellynek 
főpolitikai földművelő osztálya azon nagy elsőséggel birt 
Európa minden más aristokratiája fölött, hogy a’ keres
kedés oligarchiái elvét jelesül érté , a’ nemzet nagy kal
már ügyeivel soha öszszeiitközésbe nem jö tt, úgy hogy 
az angol aristokratia eszének ellenében minden szárazföl
di nemességosztály a’ maga udvarolgatásival mindig ta- 
nitványi gyermekdedségben mozgott. Az angol honsze
retet különben sokkal egyoldalubb , hevesebb éskiállhat- 
lanabb , m inta’ franczia; a’ franczia a’ hiúságot, az an
gol a’ kevélységet lázitja föl. A’ franczia szerint a’ többi 
nemzet szellemileg áll alatta ; az angol szerint erkölcsi
leg. Az angol a’ világot feledi el önzete fölött; feláldoz
za a’ természetet ’s a’ többi embernem fellázadt és lángra 
gyűlt minden érzelmét; a’ franczia önzetében a’ világra 
emlékszik, akarja, hogy általa bámultassék , csodáltas- 
sék ’s megtéríttessék : áldozatához rokon érzelmekre ’s 
egy nagy színjáték tökéletes készületére van szüksége. 
Az a n g o l  látszólag nem feledkezhetik magáról, mert 
„bírja magát44 ; a’ franczia soha el nem felejti magát , 
mert soha sem bírja tulajdonkép. Az angol uralkodni;a’ 
franczia elragadni való. így a’ politikában is. Az angol

a5 szilárd kereskedés által erős kapcsolatu érdeket hódit 
’s erősít meg ; a’ franczia folyékony szóval röpke hiúsá
gokat. Politikai propagandájának sehol sincs politikai 
vallásereje; az utánzáson túl soha sem megy. Keleten 
és nyugaton az egész politikai világ e’ két fő befolyása 
előbb vagy utóbb egymás hajába ragadand.

A’ franczia és angol administratio közti különbség 
általában sehol sem mutatkozik kirívóbban, mint a’tör
vények előkészítésében. Angliában első dolog: a’ hozan
dó törvény tárgyának állapotáról jelentést adandó parlia- 
menti-választmány kineveztetése;’s ez azzal kezdi, hogy 
fölötte mindennemű, valamikép részletes ismérettel bír
ható embert kihallgat, kérdéseket teszen ’s válaszokat 
azonnal nyomatja ’s nyilványossá teszi. Ha a’ vizsgálat 
nagy fontosságú, e’ válaszok naprul napra nyomatnak’s 
szétosztatnak , mint például a’ keletindiai-társaság char
tája megújításánál történt. Az illy választmány munká
latai gyakran több évig tartanak , míg minden szükséges 
adatot határzattá gyüjtögete, ’s kinek csak érdeke van 
a’ hozandó törvénynél, egyedül a’ választmány elnöké
hez kell Írnia , hogy kihallgattassék. így ada , például, 
a’ posta-reformi választmány 12 jelentést, inig végre a’ 
parliamentnek javaslatot nyújtott, ’s csak miután a’ je
lentés közül hét nyilványittaték, jött H i l l  pennyposta- 
javaslatával , mi most törvénynyé változtattatok. Meg 
nem elégesznek e’ mellett hivatalnokokat kérdezni k i ’s 
például, e’ postareformnál a’ választmány semmi csak 
megállható fölvilágositásokat sem vett a’ postaigazgató
ságtól, de a’ legjobb adatokat kalmárok könyvárusoktól 
— és szekeresektől kapá, kik az ügyről nem a’ hiva
talos szabály és sinór , de az előtapasztalás szerint be
széltek ’s tudák , hol a’ káka csomója. A’ választmá
nyok törvényes vizsgálatai a’ szegényi törvény , testüle
tekről ’stb., mind 8 ,10  sűrű nyomatú ívrétes kötetet töl
töttek be.A’ parliamenti nyomások költségei 60—80 000 
font sterüngse mennek évenkint; de ez legjobban hasz
nált része az angol budgetnek ; mert bár párt befolyás , 
a’ többség közönye , az ügyek felhalmozottsága, érte
lemhiány , ’s a’ mint csak egy politikai test elkerülhe
tetlen k o r a i  hívhatók, számtalan középszerű törvényt 
szül is : arról legalább gondoskodva van , hogy mind e- 
zekhez még ügyismeret ne hiányozzék ’s hogy legalább 
egy jó törvény elemei megvannak.

Párizsban egészen másként. A törvényt adni aka
ró miniszter választmányt nevez ki, status-tanacsnokok 
főkormányzók — ’s néhány *—?■ ha hivatalnokokat találhat, 
specialitásból; ezek zárt ajtóknál öszszegyülnek , az ügyet 
megvitatják ’s jelentést adnak be, javaslatul alapitandót. 
Néhány kivétel van vagyis inkább „volt” , míg a keres- 
kedési-főkormány az elbocsátott status-tanacsnok David 
kezében vala; ő érzé , hogy az administratiónak a’ külső 
ügyértők segélyére van szüksége s azért tartatott s nyo
matott ki 182 7 óta a’ kereskedési ministeriumban néhány 
törvényes vizsgálat (enquete) , mintegy angol mintára; pél
dául az i 82 7ki , czukor, vas- és kőszénről; azl843diki 
különféle kalmárczikkekről; 1838ki a’ kenderfonásról.

CVége következik.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n e r-K a r  o ly  i uri-utcza 453.



30. szám. 1843.Pest, április 16kán.

Válasz a’ hasonszenvi orvosak megtámadtatása ’s 
kihívására.

(1. Világ f. é. 11—15 sz. Tárczáját.)
(Folytatás.)

A’ természet séréses egykinél ugy mint másnál a’ 
megterhelt gyomrot hányás által üríti k i, nem tűnődvén 
azon, hogy igy a’ sérés kiszorulhat és halál következhe- 
tik ; de a’ művészet lehetőségig kiméli a’sérést’s más utón 
segít a’ bajon. Minden, mi időfolytában kezdődött időfolytá
ban végződik is’s e’végmajd előbb majd utóbb áll be, mint a’ 
létfonal minden lénynél rövidebbre vagy hoszszabbra volt 
szabva. A’ természet mitsem változtathat e’ fonalon , mert 
ennek végei változhatlan törvények által jelöltettek k i ; de 
a’ művészet segíthet a’ dolgon , siettetheti vagy eltávolít
hatja a' lét határát, ennek föltételeit kedvezőleg, vagy 
ellenkezőleg módosítván. A’forró éghajlati növények éj
szakiba általtétetve tovább élnek , ’s viszont az éjszaki 
növények déli ég alatt hamarább halnak el. A’ betegség is 
hol nem következik halál, véget ér, de a’ végezetek közt 
nagy a’ különbség. Ha a’ természet mitsem változtatván 
a’ hetegségek lefolyásán azokat véghez kiséri, a’ beteg 
felépül. Ha pedig a’ gyógymüvészet megrövidítvén a’ be
tegség létfonalát, ennek tökéletes elhalását sietteti , gyó
gyulás áll be. A’ t e r m é s z e t  t e h á t  nem t u d , n e m  
k é p e s  b e t e g s é g e k e t  g y ó g y í t a n i .  A’ gyógyu
lás törvényei különböznek a’ fölépüléséitől. — A’Homoeo- 
pathia nem  i m i t a t r i x  n a t u r a e ,  és a’ ki ezzel di
csekszik , hogy a’természetet utánozza , az a’természet
ről ’s ennek munkáiról tiszta fogalommal nem bir. — A’ 
hasonszenvi gyógyszertan az egészségeseken történő vizs
gálatok által megkezdette ama föltételek kutatását , mely- 
lyek mellett e’ vagy ama betegség támad ; de a’ betegség 
belső lényegének tudása után nem sovárog, mert tudja 
hogy ez sikertelen munka1) és azért, mert tudja hogy 
a’ betegség gyógyítására azon kóralak elég, mellyet a’ 
betegség syinptomáinak öszszege előtüntet. De a tapasz
talás is megmutatta ezt már , mert ime a’ bujakór elleni 
gyógyszer felföd öztetett a’ nélkül, hogy a betegség belső 
lényege maiglanis tudatnék ; és a’ Hasonszenv szerencsés 
felfödözése által megmutatta magát a’ törvényt, melly 
szerint m i n d e n  g y ó g y u l h a t ó  betegség ellen bizo
nyos hatású szert, — specificumot — lelhetni föl. — Ini 
e’ törvényt alkalmazó ösvényen jár ő 50 év óta minden

hypothesistől menten , a’ természet egyszerű szemlélésé
re szorítkozva, nélkülözés, áldozat és szenvedések ös
vényén mások üdvéért. — A’ Homoeopathiának alapelvét 
nem lehetne gyógyításra alkalmazni egészségeseken ki
kémlelt gyógyszerek nélkül; senkisem k é p e s  a’ régi 
gyógyszertant ez elv szerint használni: tehát a’ hasonszen
vi alapelv követeli, hogy a’ gyógyszerek egészségeseken 
vizsgaitassanak. De a’ hasonszenvi gyógyszer-kémletek is 
haszonvehetlenül maradnának e’ gyógyelv nélkül; meg
mutatták ezt több nem homoeop. orvosnak sikertelen efé- 
le ügyekezetei. Azért az illy orvosak mitsem eszközöl
hetnek az igy kipróbált szerekkel, hacsak el nem fogad
jak az alapelvet is. A homoeop. gyógyszertan gőzkocsi 
az allop. orvosokra nézve, mellynek számára a’ Thera- 
piában nincsen vasút készen. — Az egészségeseken történt 
gyógyszer-k ém 1 e t e k  tehát föltételezik a’ hasonszenvi 
gyógyelvet.

3. A z adagok kicsiny - és egyszerűsége. Min
dennemű ingerek közt a’ h a s o n l ó k  legnagyobb hatással 
bírnak ; egészséges emberbőrre legkisebb kellemetlenség
gel sem hat Reaum. 28° meleg, de égetten nagy fájdal
makat okoz. Az ingereknek e’ hasonlóság-elvén alapszik 
a’ hasonszenvnek (kór- és gyógytani) hasonlóság elve. 
Ezen elvnek a’lények harmadik (anorganie) országában a’ 
rokonság törvénye (iex afíiriitatis) felel meg. Bárminő pa
rázshalom kádhomokra hintve eredvény nélkül alszik e l; 
de ennek milliód része is lőporos hordóba jutva borzasz
tó robajt szül. A’ gyógyrendszer, melly rokonság elve 
szerint választja gyógyszereit, kénytelen a’ legcsekélyebb 
adagokhoz ragaszkodni. Minél hasonlóbb a’ gyógyszer 
hatása a’ betegségéhez , annál csekélyebbeknek kell a’ 
gyógyszer-adagoknak lenniök , ha azt akarjuk , hogyár- 
talom nélkül hassanak. Ha tudatlanságból hatásira nézve 
nem hasonló szer választatik ’s adatik illy csekély adag
ban , úgy minden foganat jó és rósz nélkül marad az , mint 
a’ tüzszikra, melly a’ nem rokon homokba esik. — Innét 
származik hasonszenv részére a’ nagy jótét, mellyel kí
vüle egy gyógymód sem dicsekhetik : p o s i t i v e  n e m  
á r t h a t n i  tévedés esetén.

Ennélfogva a’ hasonsz. gyógyelv , és az adagok ki
csinysége elválaszthatlanul függ öszsze ') a’ hasonlósági 
elv megkívánja a1 csekély adagokat, de ezek is hasonló
sági elvet. Mert miután áll az, hogy a’ gyógyszerek ter-
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1) Csak egy tudomány van a’ világon, melly azt hiszi,  hogy saját 
tárgyának belső lényegét megtudhatja, és ez a’ régi gyógymód
nak pathologiája. Tudja ugyan ő Physiologiából, hogy lehetetlen 
megtudni, mi az élet, ’s mégis ennek a’ szabálytóli eltérése felől 
reményli az ellenkezőt. A’ tudásvágy még csak menthető len ne , 
ha épen e’ bizonytalanságra nem építtetnének a’ gyógytervek. A’ 
leggenialisabb orvosak vallották, hogy megtudni, mi legyen a’be
tegség? lehetetlen, minők Haller, Baglio s.t. valamintazt is, hogy 
e ’ lényeg körüli vizsgálódások sikertelenek a’ gyakorlatban (l.Jahn) 
és mégis szemére hányatik a’ hasonszenvnek, hogy csupán a’ kül
ső kórlünetekkel tart szorosan , de szerencsére ezt azok teszik , 
kik Hippokratest, Haliért, Reilt, Girtannert, Jahnt s.t. nem is
merik, ’s mégis ezek követőinek vallják magukat, kik a’ halott-bon- 
czolásból és consiliumokbol még nem okultak.

1)A ’ régi gyógymód hasmenés, hányás, vérzés s.t.e. erőszakos változás 
előidézésére czéloz, hogy ezek csak nagy adagok által eszközölhe
tek való igaz; a’ hasonszenv is nagy adagokat lenne kénytelen ad
ni ha a’ mondottakat szükségeseknek találná. Ha a’ régi gyógy
mód mostani adagit hasonlóság törvénye szerintadná, úgy kiszá— 
mithatlan károkat okozna; hogy azonban ez jelenleg is sokszor esik 
meg, eleve is kitetszik a’gyógyszerek tiszta hatásávali isméretlen- 
ségből. Azért sínyli annyi beteg a’ mercur ártalmit a’ bujakórban , 
jódét görvélyben , chináét vállólázban s.t. mert a’ neveztük sze
rek e’ bajok sok alakiban valóban specificumok. — Allop. adagok
nál azonban a’ beteg a’ gyógyszerek posit, ártó hatását érzi még 
akkor is gyakran, hanem hasonló hatásúak a’betegséggel az adott 
adagnak nagy volta miatt; a’ tömérdek adagok ártalmit semmi még 
a’ hasonlólag ismérellen corrigentiák sem képesek mérsékelni.
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mészetnélfogvást ártó , ’s csak alkalmazásig hasznos sze
rek , ugye’ fontos kérdés támad: m i k é p e n  l e h e t  
b e t e g e t  a’ g y ó g y s z e r n e k  b i z o n y o s  á r t a 1- 
m a s s á g á t ó l  v é d n i ,  a’ n é l k ü l ,  h o g y  e n n e k  
f ö l t é t e l e s  h a s z n á t ó l  m e g f o s z t a s s é k ? E ’vé
delem csupán az adag csekélységében rejlik , mellyben 
adatva a’gyógyszer, ha jól választatott, használ, de ha nem, 
ngy vagy igen keveset vagy semmitsem árt. Nagy ada
gokkal él a’ hasonszenv egészségeseknél, hogy a’gyógy
szerek positive ártó hatását kikémlelje ; de gyógytana be
tegeknél szükségképen parányi adagokhoz ragaszkodik , 
hogy az ártó hatás minden esetre maradjon el, akár éretik 
aztán el a’ föltételes haszon akár sem. Hogy a’ csekély 
adagok csak a’ „hasonlóság44 elve szerint használnak a’ 
nélkül hogy ártsanak , kitetszik a’ tapasztalásból, hoinoeo- 
pathákébnl úgy mint másokéból. A’ gyógyszer-senyvek 
(cachexiae pharmacorum) élő másolatai a’ gyógyszer ha
tásinak , mellyek az igen nagy adagok által idéztettek elő , 
p. o. higanyé a’ bujakórban s. t. Minél csekélyebb a’ gyógy
szer adaga , annál kevesbet tarthatni ártalmától; de an
nál is p tntosabban kell választva lennie, hogy használ
jon : hol pedig ellenkező történik , ott nem tarthatni ugyan 
a’ gyógyszer ártalmától, de siker sem várható. És igy 
szoros öszszefüggés van a’ hasonlósági elv ’s az adagok 
csekélysége között úgy, hogy egyik a’másik nélkül nem 
lehet el. — Eddigelé a’ Homoeop. csak az egyszerű tes
tek hatásit vizsgálta , ’s nincs is oka öszszetettek kémlé- 
sihez nyúlni, inig egyszerűek találtatnak.

A’ hatásnak sokoldalúsága , melly minden gyógy
szernél tapasztaltatik , lehetlenné teszi , hogy több gyógy
szer vegyítve, egyszerre adassék, azért a’ Hasonszenv 
egyszerre csak egy szert ad. Az adag egyszerűsége tehát 
a’ Hasonszenv postulatuma; ’s öszszevegyített több szert 
egyszerre adni szerinte csak úgy lehetne , ha épen ama ve- 
gyiték egészségesekre hatásai miben létére nézve meg
vizsgáltatnék. Hogy a’ légbe elszálló részecskék nem hat
nak ’s nem rontnak a’ gyógyszerhatáson semmit, onnét 
van: hogy ezek nem a’ hasonlóság viszonyában állnak a’ 
betegséghez ’s a’ levegő is emésztő tehetséggel bir. Ki 
a’ homoeop. hígításokat világtengerbe (oczeánba) ejtett 
esephez hasonlítja, elmeháborodásról gyanús.

4 . A z életrend Qdiaeta.y A’ természeti testeknek 
egészségeseken történő vizsgálása által megállapittatott 
az elválasztó gát, melly gyógyszer és étek közt létezik ; 
de az , mellyet gyógyszer és méreg között létezni hittek^ 
megszűnt. Ha ez előbb történt volna , úgy a’ fahéj kony
hába, a’ kávé szakácskönyvbe, ’s a’ decoctum hordei 
gyógyszer-lajstromba nem jutott vala J). A’ szoros rend
szer tehát, mellyet H a h n e m a n n  az orvosi tudomány
ba hozott, végig hat mindenen az arsenicumtól kezdve rán
tott levesig. „N e é l j  é t e k  g y a n á n t  g y ó g y s z e r -  
r  e l44 ez az egyedüli ’s mindent magában foglaló parancsa 
a’ hasonszenvi életrendnek. Mellőzvén azt, hogy e’ sza
bályt az ész maga is jóváhagyni kénytelen , a’ hason-

1) Nem vegyittetnék téjköménnyel, székfüvei s. t. csecsemők számá
ra; nem javasoltatnék viz helyébe czitromlé, csokoládé helyébe 
kávé , nem tiltatnék meg váltóláznál vízital, hús , gyümölcs; a’ 
bqjakórosak nem kinoztatnának éhséggel s. t.

szenvi gyógyelvis feltétlenül követeli ezt. Mert ha a’ „ha
sonlóság44 elve szerint mellőzhetlenek a’parányi adagok , 
úgy mellőzhetlen az is, hogy ét-italban orvosszer ne le
gyen, mert különben a’ hatás háborittatnék , korlátoz- 
tatnék , vagy meg is szüntettetnék. Ezen czél egyedül a z , 
mit a’ Hasonszenv életrendé által elérni óhajt. Minden be
teg tehát annyit ehetik ’s ihatik, a’ mennyit megbir, föl
tevén az egyet, hogy tápláléka minden orvosi szertől 
tiszta legyen. Egy eledel ’s egy betegség sem szenved 
ez átalányos szabálytól kivételt. Mind ezt úgy lehet tud
nunk , és igaznak tartanunk csak, ha e l f o g u l a t l a 
n u l  t a n u l j u k  és t a p a s z t a l á s b a n  l á t j u k ;  te
hát: i s k o l a  és i s p o t á l y ! !  — Ezt kell a’ Hason
szenv alatt érteni. Ez a’ Homoeopathia!

III. A ’ gyógy verseny. Megtámadónk’s kihívónk 
ismeretlen eddig előttünk , de nem is tartottuk szüksé
gesnek ismeretségét keresni. Bárkilegyen ő , tudtárakell 
adnunk , hogy e’ „Válasz44 ámbár b. személyét egyedül 
illeti is, nem az ő kedvéért adatik ; övéért, ki rozsdás fegy
verével a’ nevéről is alig ismert Hasonszenvet olly hősi 
elszánással rohanja meg , millyet a’ regényes világ hajdan 
a’ szélmalom ellen harczolódon Quixotteban bámult. El
lenünket jelenleg úgy ismerjük mint mathematikai nagy
ságot , az ő jegye 44 , azért is legméltányosbban vélünk 
cselekedni, ha őt 44 dr. czimmel nevezzük. A’ „Világ44 
tárczájának 5 egymást követő számaiban tette le 44 dr. 
a’ „ t u d o m á n y  ’s e m b e r i s é g 44 számára tudománya 
és szive nemességének kincseit, de tán csupa szerénység
ből , úgy elszórva ’s annyi sár közé vegyítve , hogy mi 
legalább a’ kiszemeléssel nem boldogulunk. Fájlaljuk va
lóban , hogy ügyesb ’s méltóbb ellenünk nem akadt; és 
ha csakugyan való az , mit 44 dr. egy helyen világosan 
mond , hogy ő több ’s tekintetben álló orvos képét viseli, 
úgy meg kell vallanunk , hogy nem a1 legjobb vélemény
nyel kell lennünk az idevaló tekintetben levő orvosak egy 
részének tudományos miveltsége felől. Nagy készületek
re volt szüksége 44 drnak előbb , mintsem kimondaná , 
mit tart ő a’ Hasonszenv felől, ’s mivel c z i k k e k b e n  
jött a’ megtámadás , illő hogy a’ védelem is c z i k k e k 
ben  jőjön. Először is a’ természeti gyógyerővel szövet
kezik ő ,’s készebb az egész gyógytudományt fölöslegnek 
vallani, mint megengedni, hogy a’ Hasonszenv is gyógyít. 
Ha a’ betegnek 8 —9Ao önkényt felépül, úgy következik, 
hogy csak minden 8dikvagy 9dik betegnek kell gyógy
szert adni; már pedig tudvalevő dolog, hogy nincs kór
ház a’ földön, hol egyszerűbb lázban is azonnal nem ren
deltetnék gyógyszer. Mindez természetesen csupán a’ tér • 
mészeti gyógyerőben helyzett bizodalomból történik o tt, 
hol c o n t r a r i a  c o n t r a r i i s  a’ főelv. — Kisdedek
nél még hatékonyabbnak kell a’ természetnek lenni mint 
nagyoknál, ’s mégis van példa, hol opium, kálóméi , 
jód, pióczák s. t. olly mértékben adatnak a’ kisdedeknek, 
hogy maguk a’ kórház-igazgató ügyfelei is sokalják a’dol
got. És igy a’ határtalan bizalom a’ természeti gyógyerő
ben papíron áll csak , és azért gondoltatott ki csupán , 
hogy a’ Hasonszenv becse csorbittassék általa. További 
előkészülete 44 drnak abban áll, hogy a’ hasonsz. kór
házakat , személyinket ’s gyógyszereinket a d a t - i d é z é  s
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n é l k ü l  gyanúsítja, de erről már más helyt volt szó. Az 
adatok, mellyeket a’ H a s o n s z e n v megdöntésére idéz 
ezek : —

Bécsben 1 S28ban ő felsége parancsára történt hason- 
szenvi gyógykisérletek leírása. — Az egész feszült orvos
személyzet láttára , ’s ennek éjjel nappali ellenőrködése 
mellett rövid idő alatt nehéz betegségeket’s legtöbb nagy 
fokú gyuladást gyógyitottmeg Marenzeller dr., úgyhogy 
43 beteg közül csak egy halt meg orvoslása alatt. A’tá
bori főorvos I s f o r d i n k  Iái ván az eredvényt, egy Ízben 
a’ betegek látogatásánál gondolatokba merült, ’s midőn 
Mar. kérdezné: tüŰÖ jlubtrett {te «§ofratí) ? felelt: 
ha ez tovább is igy megy , úgy nem lesz sok kísérletre 
szükség. Negyvenedik napon berekesztettek a’ kísérletek; 
’s az orvosi biztosság jegyzőkönyvileg kijelenté : „Hogy 
a’ kísérletek nem  tanúsítnak a’ Hason, ellen, de mel
lette sem adhatja véleményét a’ kísérleti idő rövid volta 
miatt“ Zimmermann dr. ’s prof. azonban ekkor a’ Hason- 
szenvhez szegődött, melly szerint máig is gyógyít. OIly 
kedvezőleg történtek hát e’ kísérletek , hogy maguk az el
lenségek sem nyilatkozhattak e l l e n e ;  a’ 43 többnyire 
kiszemelt beteg közül csak egy halt meg, és mégis azt 
mondatja ő felségével 44 dr. ,,hol vegyek e’ kísérletek 
számára elég gránátost ?“ holott ha neki e’ kísérletekben 
hely jutott volna, hihetőleg igy szólandott“ : „hol vegyünk 
elég gránátost term, gyógyerő számára“ !! A’ moszka kí
sérleteknek is tudtunkra az lett eredvénye, hogy a’czár pa
rancsára egy középponti a’ fővárosban és több liók gyógy
szertár a’ birodalom részeiben állíttatott és minden gra- 
duált orvosnak a’ Hasonszenv szabad gyakorlása megen
gedtetett. — Ha Párizs a’ Hasonszenvvel úgy bánt volna 
mint 44 dr. állítja , nem lenne újság; úgy tett ő a’ vér
keringéssel, antimónnal, védhimlővel s.t. épen igy ten* 
nének más egyetemek , de tesznek is , ha véleményük kí
vántatik. —  Midőn pedig az által akarja lealacsonyítani, 
hogy maguk az allop. orvosak által becsmérlett, ’s a le
tételért boszut szomjazott lipcsei kórházi aligazgatót idézi, 
ismét fonákul cselekszik ; olly roszul ment az idézettnek 
kontárkodásai miatta’ kórház ügye , hogy ez ellen az or
vosak nyíltan panaszkodtak, sőt miatta ’s költséghijány 
miatt (a’ kormány 300 tallér évi segélye igen kevés lévén, 
a’ szabad adakozások terhesek lettek) a’ kórházat be is 
zárták , miután illy intézetre úgy sincs már szükség. Azon 
is volt megtámadónk, (kire igen kellemetlenül látszik 
hatni, hogy sok beteg , sőt a’ magasb és értelmesb osz
tályból is számosán a’ Hasonszenv mellett fognak) hogy 
bőven bebizonyitsa , miképen a’Hasonszenv ügyében nem 
lehet másbiró, mintáz azt ellenző orvosak ; okosan , mert 
ez ítélő szék legfölebb 24 óra alatt, a’ legrövidebb utón, 
habár 200 p. ftnál többrül is van szó, eldöntene az ügyet. 
Ám a’ gyógytan nem kevesbbé érdekli a’ betegeket mint 
az orvosokat; a’ beteg gyógyulni akar, ’s e’ vegre oda 
fordul, hol jobb segélyt reméli.— A’ többi orvosi re
formnál ellenkezőleg állott a’ dolog, B r o w n ,  Ras o- 
ri ,  B r o u s s a i s  s.t. orvosoktul magasztaltattak csak, 
azért is reformatori dicsőségük pünkösti királyság volt; 
a’ Hasonszenv ellenben számos akadály daczára épen azon 
mértékben terjed, mellyben a’ nép közt gyógyhatás-is-

merete bővül. A’ Hasonszenv csak olly orvosak Ítéletét 
fogadhatja e l, kik bebizonyíthatják , hogy mind a’ régit, 
mind az ő rendszerét j ó l  f e l f o g t á k  ’s ismerik, és az 
ágynál is g y a k o r l a t i l a g  igaz próbakőre vették. Jó 
lehetett szándéka ellenünknek akkor is , midőn gyógy-
rendszerünket jacobinismussal’stb. hasonlitá öszsze , csak
hogy észre kérjük vétetni, hogy a’ jacobinismus inkább 
vérontásra mint czukorgolyócskákra emlékeztet. Említi 
továbbá , hogy eddigelé ügyfeleitől semmi akadály nem 
tétetett a Hasonszenv útjába , hogy saját sorsára akar
tak azt bizni, s részünkről kezdetett a’megtámadás. Úgy 
látjuk hogy gyönge emlékezete segítséget igényel, ám le
gyen : hihetőleg nem olvasta , hogy a’ Hasonszenv bel’s 
külföldön, lapokban, könyvekben (Kovács , Hanack,Sch. 
s- E) gyülekezetekben , leczkéken , s.t. épen úgy mint ő 
a’ 4ilág Tárczájaban ámítás, niysticismus s.t. czimmel 
tiszteltetett nyilványosan ; és volt idő , mellyben ha Cab- 
debó s. t. válaszolni akartak az O. P. Zban megjelent czik- 
kekre , az „inprimatur“ megtagadtatott. — Midőn a’cho
lera világszerte megmutatta , mellyik az egyenesb gyógy- 
u t , akkor nem találkozott lap, melly használt szerein
ket megneveztetni hagyta volna , az egy Jelenkort, hol 
szabadon tehetett, kivéve. Egy hölgy, Nagyszombat tá
járól megirá egy ízben , miliy szerencsés ő a’ cholera- gyó
gyításban, hogy mezőn , kunyhókban s.t. a’ kék jéggé 
dermedő szerencsétlenek , kik legfölebb pár óráig húz
hatták volna éltöket még, sorban gyógyultak szerei által. 
Midőn aztán e’tények közlésével felszólítás is jött „em
beriség nevében“ hogy a’ kegyes hölgy nevezné meg ha
talmas gyógyeszközeit, úgy lehetett csak ezeket közhír
ré tenni, a’ hajdani orvosi könyvvizsgáló rászedésével. 
Továbbá a’ Hasonszenv birodalmunkból hivatalos kitilta- 
tása 1819ben, melly csak pár év előtt szüntettetett megíels. 
urunk egyenes hozzájárulása által , nem volt é a’ Hason* 
szenv gátja, melly még ma is okozza, hogy könyváru
soknál nem láthatni illy tartalmú könyvet kitéve? — Ha 
tehát vizsgálnék: mellyik rész volt a’ megtámadó, alig
ha minket érhet a’ vád; ha pedig akkor, mi d ő n  a z ü- 
g y e t  é r e t t n e k ’s az á l l á s t  k e d v e z ő n e k  h i t 
t ük,  síkra szálltunk, jele: hogy bátorságunk ’s kellő fegy
verünk nem hijányzék, ’s hogy lássa megtámadónk , mi
szerint mi az egyedül sikeresnek hitt kihívásától sem ije
dünk meg, azért neki és szövetségeseinek tudtára adjuk, 
hogy nemcsak költeményeit megczáfoljuk, de magát is 
a’ kihívást elfogadjuk.

(Vége következik.)

Aristokruták ’s  honoratiorok.
A’ Társ. f. évi 2 .’s 3dik számában G.I. ur a’ ho- 

noratiokrul értekezik nem mindennapi elmetehetséggel. 
Egyenvonalt húz ezek ’s a’nemesség közt, éles vonásokkal 
kimutatni ügyekezvén , miként a’ honoratiorok osztálya , 
kiemelkedvén a’ születés porábul , ’s látván az elválasz- 
tó-falat a’ nép ’s nemesség közt, irigy szemmel tekintget 
fölfelé, ’s politikai jogok után vágy, mellyeket azonban 
alaptalan polgári állásánál fogva csak a’ hon veszedelmé
re gyakorolna; mert a’ születés hatalmas ösztönénél fog- 
vást övéihez vonzódván, demokratiára törekszik, a’hon
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eddigi érdemdús képviselőit befolyásától szeretné meg
fosztani , ’s törekvésök végeredvénye nem lenne mégis 
más kényuraságnál, mikint ez az emberiség évkönyvei
ben megírva van. Azon értekezés amen-je, szerintem leg
alább, nem más, mint a’ nemességet ezen vészes osztály
ra figyelmessé tenni, nehogy a’ politikai jogokat rájok 
pazarolván , nyakára növeszsze. Értekező egy pillanatig 
sem kétkedett G.I. ur jó szándékában; mert mintha lei
kébe pillantanék, úgy látom, hogy boldognak óhajtja 
e’ hon minden iparkodó fiját; de miután szerinte alkot- 
ványos hazában , társaság kormányzásában a’népnek részt 
kell venni , ’s ezen jogát pedig fejenkint nem gyakorol
hatja : nagyobb garantiát lát a’ javakkal ellátott, függet
len ‘s mintegy születésénél fogva már felhitt néprészben 
— az aristokratiában , — mellynek esze és szíve helyén 
van , ’s melly a’ hazának szemfénye , mint a’ biztos alap
pal nem biró honoratiorokban.

Ki az emberi természetet maga mélyében ’s hiszté
ria nyomán is vizsgálta , megkell vallania , hogy némelly 
század ritka tüneményeit kivéve, kik az elnyomott népjog 
kivívása után , vész idején szükségkép rájok bízott hatal
mat saját kényuraságuk alapítására nem használták , és 
szép lelki lemondással viszszaléptek az egyszerű polgári 
sorba, a’ többi mind saját énje körül munkálkodott, ’s a’ 
nagy vérkeresztség következménye csak az lett, hogy a’ 
régi ’s polgárjogok megszokott gyakorlata által megsze
lídült aristokratia helyett, uj állt elő , melly jogainak vadul 
örvendve , nagyobb népellenség lett mint a’régi. ’S a’ sze
gény nép sok veszteség után ismét csak oda jutott, hol előbb
volt, ’s nyert------ semmit. És ez fájdalom igaz ’s igy lesz
örökké, míg az emberiség nagy része mívelt keblű ’s eszü 
bölcsekből nem álland. De ha elmélkedem a’ haladás irá
nyáról , mellynek jelszava nem sújtani az érdemet; ’s el
nézem , mikint indítványoz ollykor morzsányi tehetségé
vel egy éretlen aristokrata , míg nem érdemlett lelki kínok 
közt, ott küzd egy szellemes férfi mélyen látó eszével , de 
kinek szavát bátran fölemelni nem szabad , habár lelke az 
egész teremet magával ragadná is , mert nemesnek nem 
született, ’s oily kiáltó érdemeket meg nem szerezhete , 
hogy a’ fejdelem figyelmét magára vonván, sok ügygyei baj
jal megnemesedett volna , mert éltét tudományos kiképzé
sére forditá ,’s ez még nem érdem ?; ismét ha látom, mikint 
dönti el a’ hon életkérdéseit a’ tudatlan köznemesség , inig 
neki az ügy védelmére szót emelnie nem szabad, pedig a’ 
közhon sorsa őt is érdekli: ki fogja rósz néven venni , ha a’ 
születési előjog ellen kikel ’s az érdemnek törekszik pá
lyát nyitni lelke egész erejéből. Legyünk méltányosak ’s 
nézzük a’ dolgokat kellő szemüvegen. Én megkísértem e’ 
két ellenkező elemet öszszeházasítni, hisz azt tartják , hogy 
a’különböző vérmérséklet legjobb szülötteket ad. Politikai 
hitágazatom : hazánkat alkotványos utón, fenálló szokásai 
közt emelni lehető legboldogabb állapotra. A’ szokás ha
talma végetlen; ’s nem jót tesz az emberiségnek , ki őt em
lékeitől megfosztani törekszik. Minden polgári társaságot, 
’s igy honunkat is a’ fejdelemmel egyetértve aristokratia — 
azaz jobbak kormánya által óhajtanék igazgattalni, mert 
azon haza boldog , mellyet a’ legjobbak kormányoznak. — 
Megőrizném a’ nép minden emberi jogait, nem terhelném a

ránytalanul; szabadságot hoznék a’ javak világába most 
még figyelemmel nemzetiségünk tekintetéből a’ földbir
tok kik általi szerezhetésére , de a’ közigazgatási jogot 
a’ születési aristokratiára bíznám, csak azt kötvén k i , 
hogy ki bűntettet követ e l , ezen szép jogát személyére 
nézve veszítse , megye ajánlatára a’ fejedelem által még 
egyszer visszaszerezhetőt , hogy igy a’ születési aristo
kratia salakjától tisztuljon meg; mert meg vagyok győ
ződve , hogy mig tulajdont birandunk , gyermekeinket 
magunk növeltetjük, nem csecsemő-koruk óta szüléik ál
tal ismeretlenül a’ társaság, mit sem reméllni sem kíván
ni nem tudok: nem lehet megakadályoztatni, hogy a’birt 
jogot gyermek részére is biztositni ne törekedjünk. De 
továbbá, ha az aristokratia választatnék — mi elvileg 
legkivánatosb — a’ polgári társaság örökös zajlásnak 
volna kitéve, ’s a’ pártok vetekedései miatt örökös 
nyugtalanságban volna a’ haza, ’s kiáll érte jót: jobb 
volna é választott aristokratia, mint az igy megtisztult 
születési ?

Még itt meg nem állapodnám; mert én a’ szorosan 
meghatárzandó honoratiorokat is aristokratákká tenném 
s z e m é l y ö k r e  nézve. ’S kiket tartanék én Hlyeknek ? 
A’ szükségtelen lények szaporítását igen károsnak tar
tom , ’s melly hazában sok élhetetlen félmivelt ember 
van, annak boldogsága nem biztos. A’ diplomatikusok, 
ügyvédek , orvosak ’s más szükséges hivatalnok meg
választatását igen szigoru’s nyilványos vizsgálatra bíznám, 
tőlük minden szükséges tanulmányt megkívánnék, hogy 
az igy megválasztottakra szükség legyen , mig a’ többit 
földészeti, ipar ’s kereskedési keresetágakra utasitnám. 
Ezeken kívül, minden biztos hivatallal ellátott személyt 
honoratiornak tartanék. Ide számitnék bizonyos mennyi
ségű kivált ingatlan vagyonnal biró szabad személyeket 
is , mert ki a’ polgári társaságban nyugalmasan élhet, az a’ 
jó rend barátja,minden zajlástól tart,mert van mit vesztenie.

( Vege következik.')

Angol és franczia.
(F  c g e.)

A’ departementen kívül csak kevés példát lelünk , 
a’ követkamra csak egy vizsgálatot tartott a’ dohány
ról; az iralmi tulajdon fölötti választmány is tartott és 
nyomata egyet ’s még kevés példával. De az általányos 
szokás : zárt választmányokat tartani ’s az administratio 
mindentudóságában bizakodni. Mint a’ két életkérdés fö
lött határzandó választmányok példája mutatja , kik a’sta
tus részéről vasutaknál, bizonyos hivatalok például: al- 
kuház-ügynökök , jegyzők, hajhászok ’slb. eladása fölött 
üle öszsze , azon parancscsal, hogy tanácskozásit titok
ban tartsa. A’ vasutaknál száz milliókrul, ’s a’ hivatal
eladásnál a’ legnagyobb viszszaélések egyikéről van szó’s 
gondolnék, hogy illy bonyolult viszonyoknál nem vol
na fölösleges minden oldalról mi több adatot gyűjtöget
n i; annál inkább, miután minden jegyző első í r n o k a  
(elére) , ki maga is jegyzőségvételről gondolkozik , a’ 
választmánynak szükségkép több felvilágosítást adhat a’ 
rendszer hatásairól’s valódi jelleméről , bármilly status
tanácsnok vagy ministeriumi főtitoknoknál. K. G.



31. szám. Pest, április 20kán. 1843.
'í

Válasz a’ hasonszenvi orvosak megtámadtatása ’s 
kihívására.

(1. Világ f. é. 11—15 sz. Tárezáját.)
t v « g «•)

A ’ kihívást elfogadjuk. A’ két kijelelt betegség 
— bujakór és rüh — nem  a l k a l m a s  a’ két gyógymód 
közti versenyre ; mert — értsük meg egymást: 1) A’ ha- 
sonszenv bőrbetegségeknél soha sem orvosolja htlybeli- 
képen a’ kiütést, hanem ennek szülőjét a’ belső betegsé
get ; ennek megszűntével a’ kiütés is elenyészik önként. 
Bár mennyire észszerű ezen bánásmód , mégis a’ régi 
gyógymódnak első gondja a’ kiütést kenés , égetés s.t. ál
tal hajtani el a’ bőrrül, ’s ha ez sikerül, akkor a’ be
teget már egészségesnek nyilványitják; holott ellenke
zőleg épen ez által holtig tartó, sőt mint a’ nemzetségi 
bajok mutatják, a’ nemzedékre is átmenő bajok alapja 
vettetik meg. A u t h e n r i e t h  s. fc. (kik nem voltak ho- 
moeopathák) számtalan adattal mutatták meg, hogy a’ be
kent rüh utón majd minden kigondolható baj támadt, ’s 
ha törvényhozók ismernék azon sokkárt, melly az illy 
felületes ’s könnyelmű orvoslásra következik, bizonyosan 
kemény büntetéseket szabnának ezen bajok külső orvo- 
soltatása ellen. Nehéz nyavalya, tébolyodás, tüdőbetegsé
gek, aranyér s. t. megszűntek, mihelyt a’ rüh történet
ből , uj fertőzés , vagy fürdő által újra kitört. Skárlát- 
himlő ’s egyéb gyors folyamu bőrbajoknál nem lehetnek 
eléggé ovakodók az orvosak, hogy a’ kiütés el ne tűnjék 
a’ bőrrül; a’ rühnél pedig mivel sem sietnek inkább, mint 
a’ kiütés elhajtásával! — 2) Épen igy cselekszik a’ Ha- 
sonszenv bujakórral is(syphilis)’s ennek külső magtermő
jével a’ fekélylyel, ehez nyúlni szerinte nem szabad , ha
nem minden figyelem az alapul szolgáló belső betegségre 
irányoztafik ; ’s ezerekre menő gyógyítás mutatja , hogy 
e’ bánás nemcsak észszerű de gyökeres is. A’régi gyógy
mód pedig a’ külső fekélyt semmiti meg, marczona kenők- 
csökkel , vizekkel s.t.e. ’shailly orvoslásra azonnal más baj 
be nem á ll, ekkor a’ beteget egészségesnek mondják ; 
e’ helyett azonban a’ még ki nem irtott bujakór mirigyek
ben , csonthártyán , nyakban , orrban egész bőrön uj sar- 
jakat hajt, és ez neveztetik aztán átalányos bujasenyvnek 
(syph. universalis), melly Hunter állítása szerint soha sem 
tör k i, mig az eredeti fekély erőszakosan el nemronta- 
tik. — Ezen bujasenyv ellen annyi higany (mercur) ada
tik azután, hogy Graefenberg minden vize sem képes 
minden esetben kitisztázni e’ nyomorultakat. Számos ese
tet idézhetnénk ’s megmutathatnék, hogy mind az, mi 
áltáljában bujasenyvnek neveztetik vagya’ szerfölötti hi
ganyvételnek , vagy a’ megsemmített bujafekélynek kö
vetkezménye. Ezt ugyan az orvosak csak kivételkép en
gedik meg , de a’ betegek annyira irtóznak az illy orvos
lástól, hogy a’ higany recepten létét minden kitelhető mó
don szükség titkolni.

A’ neveztük betegségeknél tehát a’két kérdéses gyógy
módnak feladata egészen különböző, ’s igen egyenetlen

lenne a’ g y ó g y  v e r s  eny ,  ha kivántatnék, hogy a’ 
Hasonszenv épen olly gyorsan legyen készen a’ két baj 
gyökeres gyógyításával, mint ezt kihivónk a’ betegségek 
külső magtartójának elrontásával tehetné, mit gyógyítás
nak mondani nem lehet. Mit e’ helyen ellenünk gyógyítás
nak nevez, ugyanazt mi emberiség elleni bűnnek hisz- 
szük ’s valljuk. A’ rüh bekenéséhez p. o. angol móddal fű
tött kemenczében s.t. kevés nap elég, dje a’ hasonsz. o r
vosláshoz 4— 10 hét kívántatik , néha több ig , ritkább 
esetek azok , hol 1—2 hét elég. Szintúgy a’ bujafekélyt 
hamar ronthatni el pokolkővel, de a’ gyökér-baj belső 
gyógyításához 3 — 6 s több hét is szükséges néha. H o g y  
mi  c s e k é l y  a d a g a i n k k a l  g y ó g y í t h a t u n k  
r ü h ö t  é s  b u j a k ó r t ,  igy elfogadjuk a’ kihivast szí
vesen , de nem akarjuk, hogy kihivónk is hasonló szá
mú ’s baju betegeket orvosoljon. Mi tudjuk jól, mit és ho
gyan tesz ő , csak az lehet a’ kérdés : gyógyíthat é illy 
betegeket a’ Hasonszenv vagy sem? Ha őszintén, mint ál
lítja, kívánt meggyőződni kihivónk, vájjon e’ betegségek 
gyógyulnak é has. orvoslásával, ehez könnyebben , ke
vesebb lármával juthatott vala , küldvén eféle betegeket 
hozzánk, kik naponkint órákat töltünk asztalunk mellett 
a’ tóduló szegényebb betegek elfogadása végett; vagy za
rándokolt volna kórházainkba, hol illy betegek helyben 
számosán gyógyulnak. De ha csakugyan úgy tetszik , ki
jelentjük, hogy egyedül az ügyért ’s a’has. gyógymód tisz- 
telőji kedvéért, a’ gyógykihivást e’ föltétek alatt elvállal
juk: 1) nai elfogadunk uj és régi bujakór- ’s rühbetege- 
ket, minél nagyobb számmal annál szívesekben; de 2) 
ezen betegek bebizonyitbatólag semmi allop. orvos vagy 
valaki más által mercur vagy egyéb méreggel elrontva ne 
legyenek; a’ fölveendők csak természetes, nem pedig 
egyszersmind méregbetegek is legyenek. A’rüh kiütése, 
’s a’ bujakór fekélye tehát maga egész alakjában megle
gyen,’s nem kérdezzük ekkor , hány hónapos a’ baj, egy 
évagy több, és minő ennek magorgánja? 3) A’feladat 
tisztasága miatt semmi más megrögzött bajban egyszers
mind sinylők el nem vállaltainak. 4) A’ betegek ne tud
ják , hogy kísérlet (experimentum) történik velők. 5) 
A’ gyógyitandók mindkét fél folytonos felügyelése alatt 
álljanak. Részünkről mi magunk választandjuk a’ szaká
csot vagy szakácsnőt, beteg-ápolót s. t. hogy reájok tá
maszkodhassunk. Ezenkívül egy a’ Hasonszenvvel meg
barátkozott seborvos megígérte , hogy éjeken át, a’ be
tegek mellett virasztani kész. 6) Minden látogatásnál 2 
hasonsz. orvos jelenik meg ,’s az ellenféltől is ugyanannyi 
jöhet ellenőrül. 7) Pontos jegyzőkönyv vitetik minden 
beteg felett , mit minden látogatás utón mind a’ 4 orvos 
aláír. 8) Mi semmiféle költségviselést el nem vállalunk. 
9) Konyhánknak mindennel bőven ellátva kell lennie , 
hogy betegeinknek jó ’s elég táplálék jusson. 10) Az ud
varló személyzet jól fizettessék , hogy oka legyen híven ’s 
pontosan tidvarolni. 11) A’ virasztandó seborvosnak is illő 
di'j adassák, de a’gyógyító hason, orvosak idővesztés és
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fáradozásért nem kivannak dijt. 12) A’ kihívók kötele
sek egy magunkféle orvos utasítása szerint a’ hasonszenvi 
gyógyszertárhoz megkivántatókrul gondoskodni ̂ ’gyógy
szertár maga mindkét fél pecsétje alatt álljon. 13) Az ét
keket szabad lesz mindenkor vegykémileg vizsgálni. 14) 
A’ nemorvosi biztosság 8 tagból állhat, 4 közülök a’Ha- 
sonszenv , 4 pedig a’ másik gyógymód barátja legyen , 
mert semleges nemorvost alig ha találhatni. 1 5) E’ biz
tosságnak adja kihívónk a’ pénzt, melly az intézet fen- 
tartására, betegek élelmére, udvarlók fizetésére, seb- 
orvos dijára ’s a’ pontosan vitt jegyzőkönyv elejétől végig- 
leni nyomtatására szükséges. 16) A’ kisérletidő 6 hóle
gyen, ennyi szükség lehet átalányos , rögzött és súlyos 
bajokra, minőket ellenünk választhat. 17) Azok, k ik a ’ 
kísérlet ideje alatt ki nem gyógyulnának tökéletesen , — 
mi nem lehetetlen — nem vétethetnek ellenünknek gyógy- 
kisérlete alá, mert mi nem ismerjük el, hogy a’ buja
kór és rüh küljeleinek elnyomatása gyógyítás legyen. 18) 
Kísérletek végeztével a’ jegyzőkönyv egészen közhírré 
tétessék ’s az erre következő Ítélete a’ miveltebb közön
ségnek mint illető bíróé ismertessék meg. Ekkor 19) Ké
szek leszünk bármelly kórháznak , — ha iüyesről kihí
vónk rendelkezhetik — bármelly osztályát elvállalni, de 
legalább egy évre az akkor újólag határzandó föltételek 
mellett. 20) Kihívónknak nagylelkű— 100 p. ftnyi — 
ajánlata, mellyet őa’ természettudományi társulatnak ígér 
adni , ha a’ kísérletek részünkre kedvezőleg végződné
nek, a’ végre, hogy jutalmul adassék oily könyvnek, melly 
bebizonyitandja : ,,vájjon vannak é a’ természetben tüne
mények , mellyekből kiviláglik , hogy a’ természeti tes
tek hatása ellenkező arányban áll az anyag mennyiségé
vel ?íf azonnal kezdetben a’ biztosságnak adassék által , 
mert hiszszük, hogy e’ kérdést is annak idején lcielégitő- 
leg magunk fejtendjük meg. Végre 21) ha a’ gyógykisér- 
letek részünkre kedvezőleg ütnek k i , ekkor megköszön
vén minden nagylelkű ajánlatait, meg fogjuk engedni , 
hogy Pesten háborittatlan maradjon és tegyen a’ mi tet
szik. —

Most tehát midőn e’ kihívást elfogadjuk, akaratunk 
ellen is eszünkbe jut a’ kérdés : no ’s mi lesz aztán a’ kí
sérletek eredvénye ? — Ha a’ Hasonsz. megfelel a’ legme
részebb várakozásnak mint hiszszük, akkor megtámadónk 
el szándékozik Pestről; de ebből az e m b e r i s é g n e k ’s 
t u d o m á n y n a k  semmi haszna; félre akar ő minden 
gyógyszert tenni, néhány szert néhány esetben kivéve , de 
ebből is csak keveset nyer az e m b e r i s é g  és a’ t u 
d o m á n y ;  ő akar jutalomkérdést kitűzni, mellynek meg
oldatásából gyógyszeradagaink hatásának kigunyoltatá- 
sát várja ekkor is, ha ez tapasztalás által bebizonyuland. 
►Szóval ő kész , ha a’ Hasonszenvnek kedvezend a’ siker , 
sokat tenni, de csak maga sem hiendi ’s vallandja , hogy 
a’ hasonsz. adagok valóban gyógyitnak ; hogy ez utón biz
tosabban , könnyebben és sokszor ezen egyedül juthat
ni a’ gyógyuláshoz ; — bármi dicsőt teendőnk is hát gyó
gyításainkkal , mégis semmi mást nem vivandunk k i, mint 
hogy gyógyithatlan hályogu kihívónk azthigye rlámmilly 
szépen, milly jól gyógyít a’ te r mé sz e t i g y ó g y e r ő !  
— Méltó é , hogy illy vetélytársakkal gyógyversenyi

síkra szálljon valaki,’s méltán lehetett é az egész botor han- 
dabandát tudomány és emberiség érdekében megkezdettnek 
czimzeni ? ítéljen mindenki; mi mindenre nemmel felelünk; 
azért nyilatkoztunk máskor is már , hogy nem ezek ked
véért bocsátkozunk e’ munkába. — Ha az idéztük nagy kór
házaknak eredvényeiből nem okulhatnak , sőt képesek a- 
zokat minden alap nélkül kétségbe vonni, ,,emberiség’s 
tudomány érdekében !u — hál ha a’ gyógyitandók közt sze
men ülő i d e g h o l t t e t e m b  e n(fungus medullaris) siny- 
lő egyki lesz, kit m i, miután ez mindent, mi csak java
soltatok megkísértett, sőt a’ Becsből és Paviából hitt 
leghiresebb szemorvosaktól is maga hallá, hogy nemcsak 
szeme , de egész élete is bizonyos veszélyben van,melly- 
ből menekülnie l e h e t e t l e n ;  ha e’ beteget aztán pár hó 
alatt kigyógyitjuk is , tán ezt fogják mondani ? no, csak
ugyan szép gyógyítás ez a’ Hasonszenv részéről? nem; 
hanem : Iám a’ természet illyesmit gyógyíthat. Igen ezt 
fognák mondani, sőt mondották is , mert illy beteg volt 
a’ 70nélidősb gr. Radeczky tábornagy, Becsből J a e g e r 
dr., Paviából F l a r e r  dr. oktatók nyilatkoztatták a’ ha
lált; ’s hasonszenvileg kigyógyitotta H a r t u n g  dr. No 
de semmi, mi a’kihivatást mégis elfogadjuk ’s ha kénysze
rülve nem leszünk , czikkekkel jőni ismét nem fogunk , 
ellenkező esetben pedig, ha érdemes lesz, nem késendünk.

A’magyar mérnök-képezfetés állapotja.
Nincs tán ország, mellyben több tennivaló mérnö

ki munka volna mint hazánkban. A’ sok rósz u t, hidak, 
rendezetlen folyamok , kevés számú ’s roszul szerkesz
tett erőmüveink, az építés szabályaival ellenkezőleg drá
gán ’s ízlés nélkül épített épületeink ’stb. föntebbi állítá
somat csak igazolják. Azonban fájdalom! tán sehol olly hi- 
jányosan’s czéliránytalanul nem tanitattak eddig a’mérnöki 
tudományok mint épen nálunk, hol erre legnagyobb szük
ség van. Azért most, midőn legalább a’ javítási akarat 
átalányos,óhajtottam hazámfiáit a’ nálunk létezett’s eddig 
sok előtt isinéretlen mérnöki tanitási rendszerrel megis- 
mérkedtetni, rernéllvén , hogy ezen csekély értekezésem 
többeket, kiknek hazánk anyagi jólléte is szivükén fek
szik , —  felvilágosítván , a’ mérnökséget — ezen átalá- 
nyosan szükséges és közhasznú tudományt — eddigi tes- 
pedő ’s rósz állásából kiveszik , és czélszerü intézkedés 
által olly polczra helyezik , hogy tökéletesb egyedeket ’s 
igazi mérnököket adhasson hazánknak.

A’ mérnöki iskolai pálya jelenleg is, mint hajdan , 
csak két évig ta r t; melly idő alatt rendesen tanittatik : 
— a’ trigonometria, geometria practika, hydraulica, 
hydrotechnia , erőmüvészet, gazdaság- ’s öszmüvészettan, 
rendkivülileg (extraordinarie) a’ felsőbb mathesis , épí
tészet, csillagászat. A’ négy elsőbb tudományból rendes 
vizsgálaton kívül,még egyenkint ’s különösen szigorpróbát 
kell adni, — a’ három utóbbit csak az hallgatja’s tanul
ja , ki akarja, szigor próbát senki sem, vizsgálatot is csak 
az tesz belőlük , kinek tetszik. — Az utcsinálás és híd
építés mestersége, mellyet a’ megyei mérnöknek tudni 
hivatalánál fugva kötelessége, eddig épen nem taníttatott;’s 
ennek is tulajdoníthatni egy részben utaink’s hidaink rósz 
állapotát ’s majd minden megyében különböző alakját.
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A’ trigonometriát, practica geometriát egyik évben, 
a’ hydraulikát és hydrotechniát a’ másodikban tanította 
ugyanazon oktató, minek a’ mellett hogy ennyi tudományt 
tanítani egynek fölötte terhes’s fáradságos, még azon rósz 
oldala is volt, hogy mivel a’hydraulica sok részben a’ tri
gonometria ’s practica geometria tudását már föltételezi, 
azok kik hydraulica - tanításkor kezdék iskolai pályáso
kat, azt a’ fönemlitettek tudása nélkül tökéletesen meg 
nem érthetik. E’ mellett ezen a’ mérnökre sőt hazánkra 
nézve is leghasznosab tudományok eddig csak felületesen ’s 
röviden taníttattak; ugyanis : practica geometria-tanítás
kor, melly még most majd egyedüli kenyér - kerese
te a’ magyar mérnöknek, a’mérési eszközöket nem is igen 
mutatták, ezeknek használatáról, a’felmérendő határok 
előleges triangulatiójáról, a’ legjobb inérésmódrul, a’ 
fölmért tér helyes kiszámításáról, a1 rajzpapiros-ragasz- 
tásról *) , térképrajzolásról, telekkönyvkészitésről’stb. 
— egy szó sem emlitteték, annyival inkább gyakorlati
lag semmit nem mutattak.

A’ hydraulica csupán száraz theoriai számításból állt, 
mellynck a’ gyakorlati életben semmi vagy igen csekély 
hasznát vehetni. A’ hydrotechnia pedig, mint jelenleg ta- 
nittatik, nevét is alig érdemli meg; abban a’ vizek általá
nyos rendezéséről, rétek öntözéséről, ziígók készítésé
ről, partok erősítéséről, sarkantyúk (Buhnen) csinálá- 
sa módjáról ’stb. emlités sem tétetvén. Az erőmüvészetet 
az egyetemi természettan rendes oktatója tanítja, csupán 
nyáron, néhány vasárnap, délelőtti órákon, ezelőtt nem 
igen régen német, jelenleg latin nyelven. Ezen, a’favá
gástól kezdve, a’ legnagyobb műgyárig átalányosan szük
séges és hasznos tudomány, jelenleg mimódon tanittatik ? 
azt hiszem , átlátják t.olvasóim, ha azt megtudják, hogy 
az nálunk mintegy hat Írott ívnyi ’s két éven át végez
tetik e l, és a’ természettanban is előforduló némelly apróbb 
erőmüveken kívül alig mutattatik egyéb. — A’gazdaság- 
’s öszmüvészettant rendes oktató tanítja, ’s két év alatt 
végzi el. Nézetem szerint a’ gazdaságtan tanulása mérnök
nek fölösleg és időpazarlás. Jó mérnöknek a’ mérnöki 
tudomány is elég dolgot ad , nem hogy még gazdaságtan
nal is bajlódjék , ha csak azt nem tekintjük , hogya’mos- 
tani tanitásmód szerint oktatott, ’s magát más utón is ki 
nem miveit mérnök, csekély tudománya miatt ha máskép 
nem tud elélni , gazdatiszt lehessen , mihez mint okleve
les gazda jogot is tarthat. — Az öszmüvészettan tán szük
séges volna annyiban, hogy az abban előforduló épülete
ket ’s erőmüveket a’ mérnök czélirányosban elrendelhes
se ’s javíthassa. Úgy de az is jelenleg csak elméletileg, 
minden gyakorlat és erőmű mutatása nélkül taníttatván , 
a’ tanuló ezt is csekély haszonnal tanulja.

A’ fensőbb mathesist csak rendkivülileg tanitá egy 
oktató. Ez szükséges lévén a’ mérnöki tudományok tökéle
tesebb megértéséhez,kár hogy rendes és szigorú próba ala 
eső tudománynyá nem tétetik. Az építészet is csak mellé
kesen tanittatik diákul és csak némelly órákon, felüle
tesen, tisztán elméletileg ’s röviden ; úgy hogy a’ ki ezt

*) A’ földmérésnél ez nevezetes, ettől sokat függ a’mérés jósá
ga , és most a’ hány mérnök , majd annyifélekép ragasztja mé
rő- ’s rajzasztalára á’ papirost.

ad  p r i m á m  e m i n e n t i a m  kitanulja is , még nagyon 
keveset érthet az építéshez; nemcsak pompás, de még 
legegyszerűbb épületet sem tudván azzal építtetni. Pedig 
hol volna erre nagyobb szükség mint nálunk? hol mérnö
kileg épített épület, nagyobb városainkat kivéve , majd rit
kaságok közé tartozik , kevés jó építőmestereink lévén , 
az epiteseket többnyire tudatlan kőmives- és ácsmesterek 
vezetik s húznak vonnak kényök kedvök szerint. Az is 
hiba, ha diákul tanittatik ezen tudomány, mert azily- 
lyen diakos építészt semmagyar sem német mesteremberek 
s legények meg nem értik, az építési diák könyvek is 

ritkák már ma ; ’s igy a’ leendett mérnöknek vagy föl kell 
hagyni diákos építészetével, vagy valamellyik élő nyelven 
újra ’s máskép tanulni azt meg.

A’ csillagászatot szinte csak mellékesen tanítják, 
de ezt a’ mérnök nélkülözheti is. Általányos hiba még az itt 
előadott tudományok tanításánál az i s , ha mindenik 
tudomány kézikönyv nélkül tanittatik , ’s több időtveszt 
el a’ tanuló írással, mint tanulással. Továbbá, hogy a’ 
gyakorlati tudományokat is minden mutatás nélkül pusz
ta szóval tanították , mivel practikumot mutatás nélkül ha
szonnal tanítani majdnem lehetetlen. A’ hibás tanításnak 
következése aztán , hogy az elméletet végzett mérnökink 
kevéssel tudnak többet, mint tanulások kezdetekor. Illy 
formán még tudomána alapját is alig tanulhatta meg a’mér- 
nök az iskolában , ’s azt a’ mit tud, nem az iskolának , 
hanem leginkább külső gyakorlatának , tapasztalásinak 
’s vas szorgalmának, tehát csak a’ magánytanulásnak kö
szönheti , mcllynek azon következése is van , hogy ná
lunk, valahány mérnök, annyiféle elv szerint itél ’s dolgo
zik , mindenik máskép mér, számit, esetei, rajzol; sőt 
mindenik azt hiszi, hogy ő érti csak szakát ’s ő dolgozik 
legjobban.

E’ hibás tanítási rendszerhez járult még az is , hogy 
ezen előszámlált tudományokat nem kellett a’ leendő mér
nöknek rendesen ’s folyvást két évig hallgatni*); hanem hol 
voltból nem volt? egyszer csak Pesten termett, jelenté 
magát az illető helyen , hogy egyik tudományból szigor- 
próbát készül tenni, midőn a’ szokott dij (8 pft.) lefizetése 
után vizsgálatot, aztán pedig tizet fizetvén szigorú-próbát 
tesz,mi többnyire jól üte próba ki az approbatur szóval meg
szabadul egyegy tudománytól, a’ mit a’ négy tudomány
ból négyszer elvégezvén —- akármennyi idő alatt és két 
évről szóló gyakorlati bizonyitványnyal ellátva oklevelet 
kért. Ezt ismét tiz pftért megkaphatá a’ nélkül, hogy újra 
megvizsgáltaték, vagy megpróbáltátok , ha vájjon gya
korlatilag jártas é tudományában’s a’ rajzolásban; mire 
pedig annyival inkább kellene figyelni, mivel a’ mérnök 
tudatlansága nemcsak maganak, hanem masoknak is kart 
okoz, munkája — kezdetétől fogva végeztéig pénzkölt
séggel járván — jóságát vagy roszaságát annak végezté
vel vehetni csak észre, midőn már mind az idő mind a’ 
pénz elveszett.

Hogy hát mind ezen hijány elenyészszék , ’s hogy 
okos ’s a’ hazának hasznos practicus mérnököket nevel-

Vannak többen, kik rendesen ’s folyvást kihallgatnak minden tu
dományt , ’s úgy tesznek azokból vizsgálatot és szigorú probat az 
illyenek vizsgálatért mitsem fizetnek.
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hessünk , e’ következőket tartom szükségesnek: Minden 
tudomány, melly a’mérnöknek szükséges, rendszerezve 
tan ittassék , bizonyos kézi könyv szerint, ’s oily oktató 

, ki tudományát mind elméletileg mind gyakorlati
lag jól érti. Nevezetesen tanittassék : a’fensőbb mathesis 
különös rendes oktató által,’s ezt tanulja először is minden
ki ’s szigorú próbát tegyen belőle, még az is ki a’ mérnöki 
tudománynak csak egyes részeit szándékozik megtanulni. 
A’ trigoinetria ’s geometria practica évenkint. Itt a’ mérés
hez megkívántaié legújabb és legjobb eszközöket mutas
sák elő, azoknak czélszerü használatával, a’ legjobb mé
résmóddal *),a’ térek kiszámításával, rajzpapiros-ragasz- 
tással, földmérői rajzolással, az ehez szükséges festékek
k e l’stb. a’ tanulók megismérkedtessenek. Megemlitendők 
volnának az iskolában a’ földmérést tanító és segítő köny
vek, földkönyv, öszszehasonlitó tábla (combinatorium) 
készítése’stb. így menekülne meg eddig volt zavarából a’ 
földmérés , igy lehetne egy kis egyformaság , melly sok 
tekintetben hasznos és óhajtandó. Tanittassék továbbá: 
a’ hydraullca és hydrotechnia, de ez is gyakorlatilag in
kább , mint elméletileg, szint egyik legjobb kézi könyv 
szerint. Ezt is évenkint kellene külön rendes oktatónak 
előadni, a’ ki egyszersmind taníthatná az utcsinálás és 
hídépítés tudományát. Az erőmüvészet egész kiterjedésé
ben ’s évenkint a’ szükséges rajzolatokkal, erőműi min
tákkal külön rendes oktató által.

Az építés mestersége egész kiterjedésében, ahoz 
szükséges rajzolással, építési tervek ’s épületek mutatá- 
sival. Ki mindezen tudományt szorgalmatosán végig hall
gatja , abból mind elméletileg mind gyakorlatilag szoros 
vizsgálatot tesz , az kapjon az egészből mérnöki (inge- 
nleur-i) oklevelet. De e’mellett ezen tudományokat egyen- 
kint is tanulhassa kiki ’s egyenkint is kaphasson okleve
let azon tudományszakból, mit tanul p. o. mint földmérő 
— vízmérő — ut- ’s hídépítő , építész, erőmüvész: de 
csak azon foltét alatt, ha azon tudományt, mellyből ok
levelet akar kapni, rendes oktatóiul, folyvást és végig hall
gatta, abbani jártosságát mind elméletileg mind gyakor
latilag szoros vizsgálat által kimutatja ; a’ mostani úgy
nevezett p r i v a t i z á l o k  megszűnvén.

Ha ezek teljesedvén mérnökeink igy képezhetnek; 
akkor növekedhetik csak anyagi jóllétünk, mellynek elő
mozdítására nézve tömérdek a’ tennivalónk. Nagy hazánk
fia is azt mondja ,;hogy jelen körühnényinkben a’ legtöbb 
jót elérhessük , megismerés, hidegvérű megfontolás i^táni 
szilárd törvény, pénz ’s m é r n ö k  ke l  1.“ Márton Jó
zsef mérnök.

Aristokraták ’s honoratiorok.
( V e ge )

A’ honoratiorokat személyökre nézve pol. jogokkal 
ruháznám fö l, többé vagy kevesbbé mikint állásuk igé
nyeli. És kérdem most: üdvös volna é illy intézkedés ? 
Azt hiszem : végetlenül. Egyszerre vége szakadna minden

Hisszük a' tükörmérést is érti? mit jelenleg tanitnak ;'s melly sze
rint mérnökeink sok helyt már dolgoznak is Egyébiránt ért. 
ur aggodalmát 's javaslatit majd fölösleggé teszik azon refor
mok, mik e1 tekintetben már beállottak ’s állandnak. A’ szert.

egymás elleni törekvésnek; mert a’ melly hazában egy 
salakjától megtisztított születési aristokratia , — melly e- 
redetétex hypothesi — jeles elődöktül veszi — igazgat, 
ezenkívül minden kitűnő egyed pol. jogokkal bir : irigy
lendő volna az, ’s nincs ott panaszra ok. A’ nép örvend, 
hogy a’ jelesek igazgatnak, csak aránytalanul ne nyo
massák ; mert az igazgatáshoz úgy sem ért. A’ nemesség 
pedig testvérileg egyesülve a’ nép jelesbjeivel, bölcsen in
tézkednék a’ közjórul. Es nem kell felejteni, minden zaj- 
lás nélkül a’ jelesbek igazgatnának. Azt vethetni tán el
lene hogy a’ szoros értelemben vett köznép, képviselve 
még sem lévén , könnyen elnyomathatnék. — De hisz ez 
áll mindenféle aristokratiáról, vagyoniról úgy mint vá
lasztottságiról is ; ’s ha elgondoljuk , hogy ha , — mikint 
Nógrádban is a* helységi jegyzők coordinatiojárul lévén 
szó , a’ választmány kerületi jegyzőket javasol, hogy 
több helység fizetései öszszesittetvén , derék férfiak tölt
sék be ezen hivatalokat, kik egyéb állásukhoz mért jo
gon kívül, a’ közgyűléseken kerületeik igényeire is föl
ügyelhessenek, ha ez mondomteljesítve lesz, a’ köznépnek 
erős garantiája van. Nem is hiszem, hogy emberséges 
korunkban a’ nép elnyomatása czéloztatnék , melly előbb 
utóbb zavart szülhetne. Csak igazgatásra , nempedig szük
séges közterhek alóli kibúvásra van az aristokratia hivat
va. Igazságtalan aristokratiának jövendője nincs.

Nógrádi.
T á r  c * a.

Kiadók (alkalmi kérdés.) Érdem é vagy hiba, borús 
tárgyra világot árasztani ? Lényeges é vagy fölösleg egy 
hangmű hallgatóját, egy műkép nézőjét, egy tudomá
nyos munka olvasóját olly dologra figyelmeztetni, mely- 
lyet illő intés nélkül tán észre sem venne ?

Ezen kérdésre már 400 évtől fogva felel a’ gyakor
lat. Mióta újra fölelevenült a’ régi remek — (classicus) 
— irodalom , minden osztálybeli irók kiadásai mellett 
napi rendre jöttek a’ fejtegetések *s mai tudósaink ugyan
annyi belátással mint sikerrel hordottak’s hordanak ösz- 
sze vonásokat derék szerzők élet- ’s kifejlődés- történe
téből, egyik vagy másik körülmény vagy szó felvilági- 
tására. —

Ezek hát mind felfordult eszüek ? vagy pedig fonák 
azon nézet, mellyet bizonyos bíráló az ,,Erdélyi Híradó
ban“ kimondottBerzsenyi költeményei legújabb kiadása 
fölött ? —

Határozzon az olvasó világ. Ez, bár elfoglalja is még 
az élet- ’s átalakulási kérdés , már már kedvezőbb han
gon ítélt az illyféle még eddig a’ magyar irodalomban nem 
volt kiadásról , kedvezőbben mint amaz úgy látszik lélek- 
beteg bíráló akarná vagy tudná képzelni.

Mi bennünket illet, kik született magyarok nem va
gyunk , hanem a’ mi dicső e’ derék nemzet szép nyelvén 
feltűnik, hő részvéttel szoktuk méltánylani, örömest meg- 
valljuk, hogy B. Írásaiban sokatjobban csak e’ kiadás meg
jelente óta értettünk. Örvendeni fogunk ,’s örömünket tett- 
leg bebizonyítani, ha olly költemények még jobb kiadás
ban jelenhetnek meg.

Lepjen meg illyennel hova hamarább Krizbai ur. — 
Több német-magyar nevében Draudt.
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Szabadka királyi város rajza.
Alig létezik város szép hazánkban , mellyről a’ tisz

telt közönségnek kevésb fogalma ’s tájképei lennének , 
mint Szabadkáról. Az ember azt hinné, kivált ha a’dús 
alföldet kevesbhé ismeri , hogy illy nevű város — magyar 
jelentőségét nem tekintve — valahol Kalkutta , a’ zarán- 
dokos törökök Mekkája , vagy épen a’ sivatag zordon ég
hajlatú Szibériában a’ kancsuk-kormány alatt nyomorog. 
Azonban ha e’ helylyel közelebbről megismerkedünk, úgy 
tisztán feltűnik képzetünk tábláján : hogy Szabadka nem 
olly csekély jelentőségű szó , mint máig sok hiszi; mert 
e’ város, mellyet egész terjedelmében leírok , már magá
ban a’ szabad szóban hordja jellemét. Az egymást felvál
tandó szakaszok tehát annak territoriális tájképeiről fog
nak értekezni; mi pedig e’ város lakosinak a’ 19d. szá
zadban fel- feltünedező szellemét, haladását, erkölcs-szo
kásaikat, jeliem ’s nemzeti nagy törekvésüket illeti: azt 
a’ politikai tárgyakkal bajlódó lapok hasábjainak szán
tam. —

Ha az utas nyaronta Pestről a’ vendégszerető , nyílt 
szivü ’s délczeg kun nemzet-lakja földön keresztül men
ve , Kis-Kunhalason által a’ boldog falvakkal lepett Bács- 
kaság dús rónáira leereszkedik, először is egy birodalom 
végetlen síkja, mellyen a’ legjobb szem is körültekint
ve , elfárad, tünikfel a’ látkörön. Tovább nógatva fáradt 
lovait, vagy ha gyalog megy, néha a’ nehéz homok-ut 
mellett, lankadt tagjait pihenésre eresztvén, azt hiszi, 
hogy Szennár végnélküli homok-pusztáin tévelyeg. To
vahagyván az egyenes szivű halasiak tanyáit, m. b. Or
czy nemzetség kis-szállási szép pusztáján keresztül , jó 
Ízléssel épült majorságok között, gazdag kaszálókon ál- 
talmenve , Tompa nevű csárdánál ’s ez már Szabadkáé, 
elérte azon földet, mellynek határai között egy leirhatlan 
érzelem ragadja meg a’ legvásottabb szivet is , nem ugyan 
azért: mintha itt árnyas erdőket, madárdaltól hangzó li
geteket t a l á l n a ;  hanem mert a’ gondolat üdve szállja 
meg, hogy Szabadka boldog földén— — — szabad. A’ 
most nevezett csárdától ismét egymást legsűrűbben fel
váltó homokhalmok közölt, miket itt buczkáknak nevez
nek , elcsigázott lovain resten haladva , ha az isten-adta 
álom ihlete meg nem szállja, úgy unalomig kiásitozhatja 
magát a’ végtelen homoktengeren , mellyet hihetőleg még 
az egykoron úgynevezett édes, vagy tán valóbbszinűen 
habjait itt hömpölygette fejér-tenger zátonyai hagytak há
tra. Mintegy hat negyed óra múlva egy kis zöldlombu er- 
dőcske tűnik fel a’ láthatáron , mellynek eléréséért mint 
Columbus hajós hadnépe a’ keresett ’s feltalált uj világ 
látásakor, még a’ néma nyelvről is egy lélekrázó „hur
rah“ harsan le , hol a’ vándor az égből lehulló mannát, 
mint Mózes kóbor tábora az ígéret földén szedhetni re
mélik Elérkezvén a’ Bakonynak lenni vélt zöldeshez, úgy 
veszi észre , hogy annak létrehozásán kevéssel ezelőtt 
gyarló emberkezek működének ; mert a’ még lábszárnyi 
vastagságú nyárfák simakérgü derekai bizonyságai annak :

hogy ezen k evés árnyat adó erdőség még csak néhány év 
szüleménye. A’ kétfelé terjedő zöldes között a’ homok ir- 
tóztató , mellyen főleg Pestről teherrel lejövő fuvarosok 
karavánai gyakorta, — mint szabálytalan Dunánkon a’ 
gőzösek, társzekereikkel megfeneklenek , ’s jaj az egyes 
fuvarozónak , kivált ha a tikkasztó nyárhév ott lepi ;mert 
a zsarut homok forrosaga iszonyú égető lévén , huzamosb 
órákig ott veszteglese miatt az ölő szomj lovai közül né
ha egyet áldozatul kifog. Ha e’ Charybdison veszély nél
kül átvergődhetett, újra borzalom gyötrelmei lepik meg, 
azt hívén , hogy nem sokára Scylla feneketlen örvényei
be sodortatik. Azonban túl ezen veszélyes utón , a’tájék 
már egészen más ; ineszszeterjedő zöld legelők , ezeken 
túl ízletes rendet foglalt setét zöld színnel vegyült külön
féle fák hoszszu sorai látszanak, mik között itt ott egy 
fejér épületfal ’s kémény hirdeti, hogy azokban már em
beri lények laknak. A’ kanyart utat tovább folytatva , 
egy megmérhetlennek látszó síkföld terül e l, mellyen 
szétszórt épületek akként nyugszanak , mintha az ellen
ség egy Babylont dúlt volna szét; csak itt ott kegyelmez
ve az emberiség lakjainak. Ez a’ szabadkai birodalom vé
getlen földének Kelebia , hátrább a’ meszszeségben Se* 
besics elnyúló puszták részei, hol hihetőleg a’ mohácsi 
gyász-csata előtt virágzó helységek léteztek. Most azo
kon a’ szabadkai, szállási lakosak jobbára kertészked
ve, sok dohány, kender, káposzta’s más illynemü ve- 
teményekkel bevetve ültetve a’ fiatal ’s teljes erejében 
nyugvó földet, melly fáradságukat gazdagon jutalmazza. 
Innen már egész a’ szabadkai szőllősek aljáig a’ rögetlen 
gyeputon gyorsabban haladhatni; de amott újra egy hosz
szu homoktéren csak resten mozogva érheti el v índorunk 
a’ halasi sorompót, ezen által az úgynevezett baromvásár- 
állást, meílyre országos vásárok alkalmikor a’ négylá
búak ezrei eladás végett kihajtatnak, jobb oldalt hagy
va , balról náddal fedett egyszerű viskók hoszszu sora 
mellett beljebb haladva, a’ zöldkoszoru vendéglő mellett, 
hová ha tetszik be is szállhat, elhuzódozva , ott már zsin
dely fedezetű csinosabb lakok között a’ bajai utón végig 
menve, odébb jobbra kanyarodván a’ szép utczát eléri , 
mellyen keresztül kiér a’vásár térre, hol egykét nagyobbsze- 
rű ’s elégizletesen épült emeletes ház tűnik szemeibe. A’ 
nagytéren áthaladva , egyenesen az úgynevezett nagy ven
dégfogadóba , melly Szabadkán legcsinosabhnak — min
den rondasága mellett is — tartatik , bátran behajthat ; 
hanem jól vigyázva , nehogy a’ vendégeket kedvesen várt 
de ritkán látó háziúr által tárczájameglapittassék. Most 
tehát benvagyunk a’ szabadkai nagy vendéglőben ; váltsuk 
fel az unalmas utazásban portul fedett úti ruháinkat egy 
divatszerűvel,’s járjuk be ha úgy fog tetszeni e’ nagy vá
ros nevezetes!» részeit,’s lássuk , mi létezik azokban.

A’ nagy vendégfogadó kapuja előtt— meliyben igen 
rósz szállást és szolgálatot nyerénk — állunk. Eiső lá
tásra a’ csinosan épült városház , még csinosabb magyar 
sapkaforma tetejű tornvócskájával ötlik szemeinkbe, mely-
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lyet erős vas pántokkal foglalt márvány-táblákból készült 
erkély környez. A’ torony felső részeben őrlak , honnét 
az odarendelt aggastyán őrök perczenkint kitekintgetve , 
a’ gyuladásokbul származható tűzre éber figyelmüket for
dítván az óranegyedeket, a’ piaczot körül lakóknak ,,di- 
csértessékkel44 hirdetik. Különös szokásán’ felvilágosul
tabb kornak , mintha a’ világteremtő épen egy éjőr , vagy 
más valakinek fenszóvali tiszteletére számitna. Ez azon
ban mind rendén lenne , csak a’ városház keletéjszaki ol
dalán, a’ jobb izlésüeknek az odahordatni szokott szemét 
’s rothadásnak indult holmiféle gizgaz szemeit ne szúr
ná. A’városháznak is van erkélye, honnét gyakran, fő
leg nagyobb ünnepélyeken, a’ válogatottabb közönség a’ 
pompamenetet szokta szemlélni. E’ felett veres márvány 
táblába, a’ mennyire kivehetém,de elolvasni nembiráin, 
aranyozott hetükkel valami diák felírás vésetett.

A’ városház mellett, keskeny közválasztással áll az 
emeletes hat osztályzatú iskola jól építve , kaczér lyány
hoz hasonlítható bádogfedelü tornyocskájával. Itt a’Meg
váltóm! nevezetet nyert ferencziek oktatják a’ serdülő if
júságot; melly minervalakból már igen sok jeles ’s tu
dományosságról eléggé nem d i c s é r h e t ő  egyed lépett 
elő M a g y a r  hon téréire. Azonban a’ szelíd atyáknak 
még éveken keresztül a’ legfeszültebb erőt kell arra szen
telniük , hogy a’ kissé rakonczátlan és szilajabb véralka- 
tu ifjúságot az illendőség szennyteíen korláíiba szorítva ’s 
erkölcsi nevelésüket — mellyre , erősen hiszem hogy már 
az alaplépések megtétetvék — öszszehuzva, jó jeliemi- 
leg kiképezhessék. — A’ nagy tér párkányzatát elfoglaló 
többi épitvény ,ha egykettőt kiveszünk , szót sem érdem
lenek ; hanem mostkészülőben álló Jakobcsics üvegárus 
és Osztovics rőföskereskedőnek egy fedél alá zá rt, meg
lehetősen épült emeletes házuk megemlítést m é l t á n  
igényelhet. A’ piacz nyugat-éjszaki részén egy ájtatos el
hunyt férfiú által a’ sz. háromság szobra állittaték fel , de 
melly már az emésztő idő , meg a’ mindenkinek reá va
ló engedékeny menetelek által annyira megrongáltatott: 
hogy a’ néző alig ismerhet valódiságára. Nem tudom van 
é ezen tisztes emléknek alapítványa? mellyből koronkint 
kijavíttathatnék? Ugyanez emlék dicsőült alapitója épit- 
teté a’ szegedi ut baloldalán ákóczoktul környezett, ’s a’ 
szőllősök szélében egy kies dombocskán áló Kálváriát 
is , hová az itteni ájtatos nép — főleg nagy böjt napjai
ban , buzgókodni jár ’s melly egy pár év előtt kimeszei- 
tetett ; hanem sajnos , hogy ámbár a’ körül ezelőtt soha 
kocsi-ut nem vezetett, most némelly uracsoknak kedve 
kerekedett ott sétakocsizásokat tenni , mik által a’ bár
sony pázsit igen felkapáltatott.

Menjünk most az uj Ízléssel épült nagyszerű főszent- 
egyházhoz , nézzük meg az újabb kor szüleményét. — 
Maga az egyház , ha azt figyelmesen körültekintjük , úgy 
látszik, hogy a’ város többi részeihez képest emeltebb 
helyet választott. — Teres rézzel fedett, czifrán kiaranyo
zott két gyönyörű tornya magasan nyúlik fel; a’ mennyi
re szemmértékem nem csal, magasságukat bátran har- 
minczkét ’s tán több ölre is tehetem. Az egyik toronyban 
harmincz ’s néhány mázsás harang függ , mellynek fölsé- 
ges hangja az érző szivet igen meghatja ; ez minden pén

teken délutáni 3 órakor bizonyos emlékezetül meghuza- 
t ik , úgy ünnepnapokon ’s nagyobb halottak tiszteletére 
is. A’ másik toronyban szintegy nagy harang több társai
val foglal helyet. Ezen főegyház bal tornya alatt Megvál
tónk képével diszített márvány-kereszt áll, melly előtt 
naponta buzgókodókat térdelve láthatni, bűneik ’s üd
vökért imádkozva. Belseje az egyháznak jelenkori Ízlés
sel díszesitett. Több mellékoltár, mellyeken a’ festvé- 
nyek ügyesebb ecsetre mutatnak , jobbára az itt helyben 
lakó dúsabb nemes családok alapítványai, nemzetségi czi- 
merekkel elláttatva , mellyek alatt már több jeles férfi örök 
álomban nyugszik. Egy nagyszerű fenséges oltár, egy rit
ka szépség ’s jóságu orgona az egyháznak fő kincse; melly 
utóbbin az itteni városi zenészkar főnöke t. ez. A r n o 1 d 
György szokta zenészetbeni jártasságának bizonyságje
leit adni. Vajmi nagy kár , hogy e’ derék ősz férfit, ki
ben a’ magyar dalzene iránt viseltető páratlan ’s maig- 
lan pártatlan víg szeszélyü lélek lakik, Szabadka bírja! 
Neki egy birodalmi fővárosban kellett vala születnie , hol 
ábránd lelkének magasukéban még inkább kifejlődvén, 
a’ természet neki szánta zenészi pályáját igen sokra emel
heti vala. Néhány évvel ezelőtt egy nagy mise pompájá
ra általa készített zenemű — úgy mondják — hogy egész 
a’ római egyház papjához küideték , ’s o tt, a’ legügyesb 
tapintatu zenészek által inegbiráltatván, érette arany em
lékpénzt is kapott, mellyet én magam is nála sokszor 
láttam. Most, úgy hallom , hogy Vörösmarty koszorús 
költőnk magasztos szózata népszerű dalra tételében mű
ködik szorgalommal.— Megemlítendő még, hogy e’ gyö
nyörű egyházban vasárnap ’s ünnepeken— ha az idő en
gedi — a’ kanaán Bácsban szállásoló , szász király ne
vét viselő ezred harmincz tagból álló és Szabadkán lakó , 
’s az egész ausztriai birodalom lovagezredeiben méltán 
első helyet foglalható zenekara a’ katonai miséken szokott 
játszani. Ki Szabadkán valaha átutazandik ’s ez eléggé 
nem dicsérhető zenekart — mellyet én méltólag ki nem 
emelhetek — alkalma lesz hallani, e’ néhány róla irt so
raim tartalmát, terjedelmében fogja helyeselni. Az egyház 
homlokán illy tartalmú diák vers olvasható : „hanC tlbl 
CoeLI ReX eXstrVNerat Vrbs noVa seDeM44 — melly 
idővers római számjegyei e’ felséges egyház építtetésé
nek évszámait, vagyis az 1 798dik évet tüntetik ki. So
káig szeretnék még e’ ritka szépségű épitvény szentelt fa
lai között mulatni, csodálva az emberi találékony ész re
mekeit ’s kifejtett anyagi erő nagyságát; ha e’ terje
delmes város más részeit is bejárni, ’s még egykét ne
vezetes pontjairól a’ tisztelt olvasó elibe rajzképet állítni 
nem szándékoznám. Érintetlen azonban nem hagyhatom, 
hogy e’ fő anyaegyházhoz, a’ Zenta vagy sz. György , 
Kér máskép Rókusz nevű külvárosi majdan építendő egy
házak ’s lelkipásztorok alatt levő n é p s é g  számát, melly 
30,200 — legnagyobb részben rácz-dalmata nyelvet be
szélő — a’ magyart épen nem vagy igen keveset értő ró
mai katholikusokból á ll, ne említsem. (Folyt, köv.)

Jog, erény,  morál.
I .J o g .  Mit értenek az emberek e’ szó alatt: j og?  

részint tudjuk, részint nem tudjuk. De mit értekén alat
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t a , előadom. Az emberi nemnek első példánya e’ földön 
megjelent) csak egyedül került é ki az alkotó kezéből, 
vagy többed magával, nem tartozik tárgyamhoz. Én itt 
úgy veszem, mint Mózes előadja. Ezen egy ember két tu
lajdonsággal felruházva jelent meg e’ föld színén , egyik : 
e m b e r i  t e r m é s z e t e ;  másik: a k a r a t a  v. esze. 
E’kettőn kivül nem birt semmivel, tehát a’ tőle szárma
zott többi egyed sem bír, nem bírhat mással, mert azon 
elsőnek természete szállt minden utódira á t ; e z t megvál
toztatni emberi erőnket felülmúlja; egyik a’másiktól aka
rata nélkül ’s tudtán kivül örökli ezt; erről tehát nem szó
lok , hanem az a l c a r a t r u l ,  mi hatalmunkban á ll, mit 
tetszés szerint változtathatunk. Most akarom e’ sorokat 
írn i, ha tetszik megváltoztatom akaratomat ’s az írást fél- 
benhagyom. Az akarattól függ minden t e v é s ,  c s e l e k 
v é s ,  vagy ellenkezője: nem  t e v é s ,  ne m c s e l e k 
vés. Mit e’ földön látunk (de csak a’ mi emberi mű, a’ 
természet müveit ide nem számíthatni) egyedül akaratunk 
szüleménye. J o g r ul még most nem szólok ; mikint ke
letkezhetett , mit ez alatt értünk, alább kiviláglik. Min
den következménye az akaratnak e’ három cselekvésben 
központosul: k ö z ö n y ö s ,  j ó ,  r ó s z  cselekvés. Az 
első ember létének kezdetén , midőn csak maga volt, sem 
j ó t  sem  r ó s z  at  nem tehetett, ő csak k ö z ö n y ö s e n  
cselekedett; mert ki iránt gyakorolhatott volna jót vagy 
roszat, midőn kívüle senki sem volt. (Gyakorolhatott é 
alkotója iránt jót vagy roszat , nem czélotn vitatni, azon
ban véleményem az, hogy az isteni nagyság és mindenha
tóság ellenében a’ piczinyded emberpor mozgása majd csak 
annyi lehet, mint mi emberek ellenében egy csepvizben la
kó állatok mozgása; azaz ránk nézve e’ piczinyded álla- 
tocskák mozgása sem jócselekedetül, sem bűnül nem te
kintethetik, igy az ember cselekvése az isten iránt.) En 
itt a’ jót ’s roszat csak embertárs iránti viszonyban ve
szem. —

A’ jó ’s rósz tehát csak akkor kezdődhetett, midőn 
több ember létezett; mert az elsőnek akarata szabad lé
vén, tehetett egy másikkal jót vagy roszat, de szabad 
akaratánál fogva megmaradhatott közönyös cselekvése 
mellett is a’ közép utón ; azaz nem gondolva senkivel, 
nem téve sem jót sem roszatsenkinek. Minthogy tapasz
talásunk szerint ez akaratiul még máig senki meg nem 
fosztott bennünket, tehát most is áll az , hogy cselekvé
sünk háromféle : k ö z ö n y ö s ,  j ó ,  r ó s z ;  ezeken ki
vül más nem gondolható ’s ha van is , mint például a’ 
törvényhozás, a’ két elsőöszszeolvadásábul különféle ár
nyéklatokban foly ki. Ha egyébiránt azt veszszük ’s igy 
kell vennünk, hogy a’ többi ember nemzés által lett az el
sőiül, azt kell állítanunk, hogy a’ közönyös cselekvéstől 
az eltérő első lépés inkább a’ j ó r a történt, mint az ellen
kezőre ; mert két eredeti tulajdonságunk egyike : e m- 
b e r i  t e r m é s z e t  szerint hajlandók vagyunk azzal jót 
tenni, ki közvetlenül tőlünk származik. Hogy azonban 
azok iránt is csak közönyösen viseljük magunkat, kik tő
lünk származnak, sőt hogy roszat is teszünk velők , is
mét akaratunk szabadságátul függ. Mikint terjedhetett el 
annyira a’ hármas cselekvés egyike: ép a’ rósz, holott az 
első emberi kebel természetinél fogva hihetőleg szeretet

tel tárult ki gyermeke iránt? nem czélom vitatni, el
lenben igen is czélom az olly igen elterjedt, elhatalma
sodott rósz tovább terjedhetésének akadályozására csekély 
tehetségem szerint segédkezet nyujtani. Milly módot vé
lek ennek legsikeresb eszközölhetésére czélszerűnek elő
adom; lehet hogy csalódom, de nem csalódik é más is? 
Ha keszakarva magunkat megcsalni, elámitani nem akar
juk , meg kell vallanunk , hogy az egész emberi nem e’ 
hármas cselekvést egymással öszszezavarta, fölcserélte , 
világosabban szólva: czélját tévesztvén elfajult. A’ k ö 
z ö n y ö s  cselekvés szinte egészén megszűnt ’s helyét 
a rósz foglalta el. Ne csaljuk az istenért minmagunkat, 
mert különben üdv nem virulhat ránk , hanem ismerjük, 
meg hogy jó cselekvésünk , mi e’ nevet megérdemli, csak 
úgy tünedezik , miként sziklán szétzúzott hajótöredékek 
a’ nagy oczeánon. Azon sok jó , mitannak nevezünk , mit 
annyiszor emlegetünk , csak á 1 j ó , vagy épen rósz , mert 
fogalmunk a’ jórul fonák. Innét van , hogy valahányszor 
egyes ember az egésznek, vagy legalább egy nemzetnek 
hibás irányát látva valami jót, valódi jót indítványoz: 
ezer esetből egyet kivéve, indítványával megbukik ; mikint 
lehetne ezt máskép megmagyarázni , mint azt elismerve , 
hogy a’ sokaság nem képes többé átlátni, mi jó , mi rósz : 
nem bírja felfogni, hogy a’ megbukott indítvány neki tu
lajdon hasznára vala czélozva. Hová viszen végre ez ? a’ 
jóisten tudja! Minden jobb lelkűnek ’s az utókornak át
ka száll arra , ki e’ nagy ügyben segédkezetnem nyújt, ha 
nyújthat. —

Hihetjük é , hogy mind azon intézetek , melíyek a’ 
szenvedő emberiség könyeinek letörlésire emeltetnek, a’ 
bajon orvosolnak ? nem , vagy ha mások hiszik én nem 
hiszem , sőt azt állítom , hogy észrevétlenül a’ bajt még 
nagyítja. E n g e d j e t e k  mi nd e n k i t k ö z ö n y ö s  u t 
j á n  h a l a d n i ,  ’s a’ v e s z é l y ,  b á r  s o k á r a ,  de  
mi n d e n  b i z o n y n y a l  e l  l e s z  há r í t v a .  Hagyja
tok föl ál jótéteménytekkel , de ne akadályozzatok sen
kit közönyös cselekvésében. Az úgynevezett czélszerü el
rendezése a’ börtönöknek, a’ büntető törvények, bármi 
észszerüeknek, igazságosaknak látszassanak, a’ javitóhá- 
zak , a’ lelenez- , az árva- , a’ kórházak ’s más ezekhez 
hasonló intézetek akármelly üdvösöknek tekintsük is azo
kat , vagy épen nem , vagy csak kevéssé akadályozzák a’ 
rósz terjedését; ezt csak kiméletbül engedem meg , de 
meggyőződésem szerint megannyi újra ejtett sebek az em
beriségen. Ne akadályozzatok cselekvésében senkit, inig 
közönyös utjábólki nem tér,’s intézeteitekre szükség nem 
leszen. Az emberbe erőnek rnagváthinté a’ természet, de 
gátul ne legyetek annak kifejlődésében: ’s akkor nem 
lesz szükséges róla mostoha-atyailag gondoskodnotok ; 
csak erőtelenek veszik hasznát annak, mit álerényektül 
lelkesítve kiizzadtok.

Hogy ne vádoltathassam jóra ezélzó intézkedésiek 
el nem ismeréséről, megvallom, hogy jó szándékbul 
emelkedtek: Ludoviceum , színház , museum ; megenge
dem hogy talán az e l s ő  vasút is az egész javára vona
tott; hiszem hogy az óriási lánczhid, a’Duna szabályo- 
zandása, több vasút, csatornák miad az egész boldogsá
gára czéloztatvák , de kérdem : javitnak é ezek sokat ? s
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ha javitnak , hoszas lehetend é a’ belőlük eredendő üdv, 
ha az ember közönyös hatáskörében akadályozva lesz ?Ha 
néhány egyes vagyonos száz irányban szeldeli vasutak
kal és csatornákkal hazánkat; ha nem lesz többé honunk
ban szűrös ember ; ha ki lesz szárítva minden mocsár ; de 
hogy egyenkint el ne számláljak mindent, mi most még 
nincs, de a’ mi hihetőleg lesz , hanem hogy mindazoknak 
s o m m á j á t  egybefoglaljam; ha mindenki halomkincset 
gyűjt (mert e’mai emberfajnak mint törekvéséből köny- 
nyen kivehetni, ez legfőbb czélja) kérdem íjavultminden ? 
vagy inkább az emberiségnek tévesztett iránya meg van é 
igazítva? Ezek által soha sem, sőt még meszszebb esik 
czéljától. — Tehát haszontalanul tárulnak ki előttünk a’ 
nemzetek évkönyveiben följegyzett események okaikkal 
és okozataikkal ? Csak hijában izzadt olly sok az esemé
nyek öszszehalmozásában , ha még azt sem bírtuk kita
nulni belőlük , hogy illy erőtetések által csak ál nagyság
ra emelkedhetikaz ember ; ’s ha nem önerejére hagyottan 
magasul, idő előtt lebukik. Fölebbi állításom mind in
kább megigazul: mi a’ jót a’ roszszal öszszezavarjuk ; min
den történet aranytanulsága csak néhány órai vagy napi 
mulatságunkra szolgált. Tehát csak annyiból állna az em
ber rendeltetése , hogy sírással kezdett rövid pályáján 
éjjel nappal izzadjon, egymás ellen fenekedjék , egymást 
gyűlölve, üldözve, habár hasonfeleinek holttestén ke
resztül gázolva is , mindegy, csak kincset gyűjtsön , ké
nyelem után sovárogjon , ’s ha midőn ezt olly nagy áldo
zatokon megszerezte, csak hamar ismét eltűnjék ?Ezért 
nem volt volna érdemes lennünk. Pedig a’történet eztigy 
adja élőnkbe.

Yiszszatérek a’ cselekvések különféleségére. Mint 
fölebb már láttuk, az ember cselekvése háromféle: ,közö
nyös , jó , rósz. Most e’ kitételeknek más nevezete is van; 
a’ közönyös , j o g ;  a’ jó , e r é n y ; a’ rósz, bűn.  Ezek
nek megértésétől igen sok, gyakorlásuktól pedig minden 
függ, tehát hogy minél világosabban szóljak , egy példá
val élek. Én közönyös foglalatosságomban vagyok, senki
re nem ügyelve, senkit észre sem véve, azonban keser
ves jajgatást hallván körülnézek ’s egy vérig vert azon
kívül mint a’ szerencsétlen állítja éhséggel küzködő em
ber áll előttem. O csak egy darabka kenyeret kér tőlem 
hogy éhségét enyhíthesse ’s fájdalmát könnyebben tűr
hesse. Nekem fölöslegesen van kenyerem , de azért nem 
adok neki ; mi közöm nekem hozzá. Én nem okoztam 
éhségét; ő lássa mikéntenyhitheti azt. Előre hallom , ezért 
rósz embernek neveznek ; de fogalmunk a’ jórul ’s rosz- 
rul fonák ’s én azt erősítem , hogy rósz nem vagyok , 
hanem k ö z ö n y ö s ,  j o g o s ; a’ jó ’s rósz között közép. 
Ha adok neki kenyeret ’s más módon is igyekszem fájdal- 
dalmát enyhi'tni: ekkor cselekvésem jó , e r é n y e s ; ha 
pedig nemcsak nem adok neki, sőt elragadom tőle még 
azt is mije van, akár tulajdon szerzeménye, akár pedig 
más valami jótékony kéz nyujtá azt neki: ekkor cselek
vésem r ó s z ,  bűnös .

Minthogy mind a’ jó mind a’ rósz cselekvések azé- 
letben ezer meg ezerfélék lehetnek , sorra előszámlálni 
lehetlen , de a’ természet belénk önté annak érzését, mi jó

vagy rósz , annak sugalmára hallgassunk; mert mi a’ test
nek és léleknek fentartására tetszik, az j ó ; az ellenke
ző , tudniillik mitől idegenkedik, mi a’ lét romlására , rö
vidítésére szolgál, az r ó s z .

A’ közönyös cselekvés másra nézve semmi; sem jó 
sem rósz, mellyet ezen m o n d á s  által szoktunk kitenni: 
„Ne tedd azt embertársodnak , a’ mit nem akarsz , hogy 
ő neked tegyen. Tehát tiltó, tagadó; semmi roszat ne kö
vess el máson. Ezzn alapul az egész. Stancsics.

(Folyt, köv.')

T á v c z a.
(Birói zár ala került lyány). Egy Lyon melletti városban 

X. gyógyszerárus gyöngéden szeretett nője meghaláloz- 
ván, a’ szomorodott özvegy fájdalma alatt szinte öszsze- 
roskadó , elhatárzá magát , hogy elhagyja azon helyet, 
hol minden veszteségére emlékezteti; ugyanazért útra 
kelt, gyógyszertárát 24 éves ifjú segédére bízván. A’ 
segéd egy csinos lyánykát szeretett, ki elutazás után az 
ifjút mindennap meglátogatá, hogy kedvese meg ne unja 
magát. A’ szerelmesek egyszer, hogy szerelmöket in
kább titkolhassák, a’ gyógyszertár mögötti szobába vo
nultak , midőn a’ békebiró írnokával megjelent. A’ lyány 
ijedségét ’s a’ segéd zavartságát gondolhatni , — miglen 
az utóbbinak egy szerencsés gondolat támadt lelkében, 
mit létesítendő , kedvesét egy szekrénybe lépni kénysze- 
rité ’s aztán a’ békebiró elébe sietett. Ez előadá látoga
tása czélját, melly abból állott, hogy a’ megholt nő örö
kösei kívánságára, annak minden ingó vagyonát lepecsé
telje. Munkához fogtak; felírták mi a’ szekrényekben 
van, aztán kivevén a’ kulcsot a’ zárra nagy pecsétet ütöt
tek. Midőn a’ tudva levő szekrényre került a’ so r, ’s az 
írnok azt ki akará nyitni, a’ segéd által megakadályoz- 
taték. „Tán saját holmije van benne“ kérdé a’ békebiró 
’s magához vevén a’ kulcsokat a’ zártlepecsétlé. A’ lepe- 
csétlés be lön végezve , a’ tisztviselők távoztak ; de fi
gyelmeztették egyúttal segédünket azon büntetésre , mit 
a’ pecsétsértőkre törvény szabott. A’ szerelmesek majd 
kétségbeestek; a’ lyány kibocsáttatásért esedezett, az 
ifjú pedig előadta, hogy 2 — 5 évi fogságra ítéltetik , ha 
a’ pecsétet feltöri. Azonban az éj közeledett , a’ lyány 
úgy nyilatkozott, hogy szerencsétlensége bizonyos , ha 
ezen házban tölti az éjt. A’segéd más eszközt nem látott, 
mint elmenni a’ békebiróhoz ’s előtte mindent felfödözni. 
Gondolta ’s tette. A’ békebiró egy baráljánál ebédelt, ki
hivatta ’s elmondó rettenetes helyzetét; az mosolygott, 
megigérte hogy segít, hanem a’kulcsok a’tisztirnokke
zei közt voltak , ki szenvedélyes vadász lévén egy vidé
ki ismerőséhez rándult vadászatra , csak más napon ér
kezendő haza. Uj zavar, uj késedelem, mik alatt sze
gény lyányka a’ szekrényben sóvárgott. Utoljára lakatost 
hivatván a’ zárt felnyittatták , de békebiránk olly módos 
és kímélő volt, mikép a’ lyánykát láttatlanul bocsáttató 
ki. Azt mondják , hogy tulajdon lyánya volt.

Bizonyos amerikai, végrendeletében, fejéta’ színpad
nak hagyta , hogy Hamletben koponyakép mindig szere
peljen. —

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n e r-K á r o ly i uri-utcza 453.
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Szabadka királyi város rajza.
(Folytatás.)

Nézzük meg most a’ ferencziek egyház- ’s zárdájokat 
is, aztán ha tetszeni fog , átmegyünk az óhitüek kisszerű, 
de a’ mellett csinos és tiszta egyházába is. Mint értesül
ve vagyok, a’ helybeli szerzetesek, mindjárt a’ török
nek e’ tájakróli kiűzetése után nyertek itt lakást, koron- 
kint istennek hála- 'saz emberiségnek üdvös áldozatokat 
teendők. Egyházok , mint építési külalakja mutatja , első 
megszálláskor tán toronytalan, ’s hihető , hogy csak ké
sőbb időkben emelteték fel mostani nem legjobb karban 
álló lapos deszkatetejű tornya, mellyből, minthogy a’ ha
rangok ablakaiban épen semmi korlátozat, úgy haliám : 
hogy onnét már egy szerencsétlen harangozó lebukkan
v a , először a’ zárda zsindelyes fedelére onnét pedig egész 
a’ földre zuhant ’s magát szerencsésen agyonütötte. Es még 
e’ szomorú történet után is, a’harangablakok olly védet
ten állapotban hagyattak mint azelőtt voltak; meglehet : 
hogy csupa költségkímélés tekintetéből, vagy , mivel most 
már a’ toronyba felmenni tilos ; de a’ tilalom ellenére is 
vajmi sokszor láték gyolcsgatyás, veres selyemmellényü 
ráczlegényeket virtuóz harangozókul ott fen , mintegy 
büszkék abban , hogy hajborzasztó tréfás , de meggon
dolatlan szerepeiket űzhették. Az egyház külseje , belse
jének hív ábrázolatja; azonban a’ volt igen derék zárnok 
t.Dub ecz Tamás építési újítást kedvelő szorgalma ’s he
lyes ízlése után, a’ kisebb oltárok mostani század jelle
mét ábrázolják ; maga a’ nagy oltár ószerű csinálvány ’s 
a’ régibb kor ábránd-képeivel’s faragványaival telve. Hi
hető , hogy az is nem sokára uj alakot nyert volna, ha 
az említettem derék zárnok a’ provincia által innét más
hova át nem tétetik. Itt semmi más figyelmet igényel
hető nevezetesség. Maga a’ zárda egy emeletes , igen erős 
épület, melly várnak isbeillenék, legalább huszonnégy 
óráig az ostromtüzet nevetve kiállhalná. Arról neveze
tes : hogy az építéséhez kivántatott, több százezerét meg
haladó ’s falaiba rakott téglákat, egész Szegedről , melly 
ide keletfelé hat órányi távolságra esik, fuvarozták ; hi
hetőleg azért, mert még akkoriban itt helyben téglaége- 
tő-kemenczék nem léteztek. — Ezelőtt kisded ablakainál 
fogva, külsőleg természetesen nem sokat mutatott; az 
említett zárnok helyes tapintatánál fogva kívülről isiz le• 
tesb alakot nyerve, belső tornáczai kimarványoztatvan , 
a’ szerzetesek szobái pedig — szerényen legyen mondva 
-— igen ízletesen butoroztatvák, kifestettek. Van a 
kolostor mellett még egy hoszszu téglafallal kerített kert 
is , meilyben fedeles tekézőhely létezik ; oldalai üveg
táblákkal — mint virágházé — ellátvák , meilyben nem
csak nappal és estve lámpák világánál, hanem ha úgy 
tetszenék, még telente is egy vaskályhácska befűtese mel
lett igen kényelmesen tekézhetni.— A’ zárdatéren oldal
vást két testvérim izlésteli nagyszerű lakjai díszlenek , 
Szabadkán a’ legpompásabb építvény. Vajmi nagy k a r , 
hogy e’ hatalmas város , mellynek olly töménytelenjöve

delme van,a’ nagy és zárdatér köziben épült lakokat meg 
nem vásárolja , miket ledöntetvén ritka nagyságú piaczot 
nyerne. Es most ránduljunk egy pillanatra az itt meg- 
tdepült ’s a’ magyar nyelvet kevés kivétellel igen tisztán 
ejtő , s többnyire különféle kereskedést jó sikerrel űző 
óhitüek csinos egyházába. Ezen egyház belseje , mint fö- 
lebb dicsértem, igen csinos, oltára helyes festvényekkel,
egymáshoz illesztett, aranyozott szegélyű rámákba foglalt
ritusképekkel díszítve , úgy a’ sekrestye is. Ha idegen 
hitvallású, szertartás alatt bemegy , a’ legkorosbak is , 
falkörötti székeiket legörömestebb átengedve, abba be
ültetik ’s úgy látszik: nem kis örömet élveznek egy ide
genmegjelenésekor. — Kívül az egyház körül van a’ pénz
ért temetkezhetési hely , sok porhanyu tetem sírboltjai, 
mellyek nagy veres márványtáblákkal borittatvák , ’s ra
vatalaik felett álló kereszteken a’ halottak nevei, kik 
leélt földi öröm és szenvedések után ez enyészet ölében 
csendes és örök álomban nyugszanak. Béke hamvaikra! 
— Az itteni n. egyesültek számát a’ kalocsai érseki me
gye névtára I200ra teszi, én azonban bizton 2000re 
emelhetem. Az egyház szomszédjában áll az újonnan épült 
csinos iskola a’ tanítók lakásával. — Menjünk tovább.

A’ nem egészen egyenes , de nem is egészen görbe 
utczákon fel- ’s alájárkálva , elérünk az itt állomásozó lo
vagezred ezredese lakához. A’ középső emeletes nagy
szerű nem ízléstelen ; két oldalán terjedelmes szomszéd 
épületeivel együtt Bács megyeé , meilyekben több leven
te egyed , az ezred iróhivatalának ’s több másnak is ké
nyelmes lakása van. Bal oldalt a’ katonai kórház, meily
ben Hőnisch nevű igen ügyes , sok élettudomány és szép 
tapasztalásokkal biró ezredbeli orvos naponkint szorgal
masan látogatja ’s ápolja betegeit. — A’ polgári kórház 
Kér külvárosban fekszik , meilyben szintén számosabb 
beteg nyer segedelmi ápolást. — Kedves utas Vándorom! 
hova kívánod hogy még vezesselek ? Kimennénk a’ maj
dan épülendő Kér külvárosi egyház helyétmegnézendők , 
hol jelenleg ideiglen csak egy házikónak nevezhető , ’s az 
ájtatoskodó népnek azonban naponta nyitott Rókus tem- 
plomkája a* lelkész! épülettel együtt áll. Azonban az , in
nét meszszire fekszik; a’ sáros utczákon pedig— mert 
itt kőjárdákat az azokhoz kivántató anyagok hijányában 
készíttetni nem lehetett, odáig jutnunk majd teljes le
hetetlenség. Hanem térjünk viszsza vendéglőnkhöz, hol 
az ideoda tett; járkálás fáradalmait kipihenve, délután ha 
tetszeni fog, kivezetlek méga’Zenía külvárosi igen je
les lelkészhez, kit helyes tapintat ’s olvasottság, ’s tu
dományosságánál fogva — előre hiszem — hogy meg fogjsz 
kedvelni; neve Dubicsánacz György.

Ki azt gondolja hogy Szabadka királyi város , melly 
a’ békét szerető Bácsmegyének inkább keleti, mintsem 
keletéjszaki részén — e’ két világrészről homoktengerek
től környezett — kikövezett utczákkal dicsekszik ? az 
épen úgy csalódnék , mint Bácsmegyén egykor keresztül 
utazni szándékozott ama vándor, ki e’ megye térképén
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látható mocsáros ereket hegyeknek hívén , kocsisának 
még otthon meghagyó: hogy a’ kerékkötő-lánczot útra 
vinni el ne felejtse; mert úgymond, nagy rengeteg er
dős hegyeken keresztül fogunk utazni , holott Bács-Bo- 
drog mindenben boldog megye számtalan lakosa azt sem 
tudja: hogy micsoda az a’ hegy? mert a’ föld végtelen 
róna . melly gyermekeit édes anyai szeretettel táplálja. 
Szabadkának e’ szerint kikövezett utczája egy sincs; de 
az utóbbi klr. biztosság itteni működte alatt a’ nagy tér 
környéke némelly mellékes utczákkal együtt, a’ házak 
álltában elég szélesen kitégláztatott; melly téglajárdákon 
bizonyosak olly becsületesen járhatni, mint bár miilyen 
hegyes tájéku ’s kövekkel megáldott városkákban. Ezen 
felül a’ város több utczáiban az úgynevezett fapallók lé
teznek , miken még tisztábban haladhat a’ sétáló, ezek 
mellett az itteni föld h o m o k vegyületü lévén, néhány 
óráig tartó verőfény vagy lanyha szellő fuvalma által olly 
rögtön kiszikkasztatik a’ legnagyobb sár is , hogy az em
ber alig hihetné. A’ kir. biztosság itt léte alatt ujittatott 
’s meszeltetett ki a’ főegyház is , mellyre a’ szemnek néz
ni, most már szinte jól esik .’S igy e’város , mellyetcsak 
általányosan irok le; mert ha egyes részei ’s minden ha
szontalan túrózsák ’s ehhez hasonló nevezetű utczái’s há
zainak részletes leírásába ereszkedném : roppant terje
désénél fogva majd kötetekre terjedő munkát írnék, mit 
drága idő hijányában tenni, bizony nincs kedvem. Elég 
az ahhoz , hogy Szabadkának jelen népessége — a’ ka
locsai érseki megye névtára szerint , minden hitvalláson 
élőket ide számítván öszszesen 36,333attesz; kik úgy az 
e’ városban , mintáz úgynevezett lyány-gyülekezetekben
u. in. Ivelebia , Ludas, Sándor, Sebesics , Tavankút , 
Yerusics és Zobnaticza roppant térségü tanyás , itt úgy
nevezett szálláspusztákon lakók közül: 34,463 r. kath. 
1550 óhitű, 20ágostai, 20 helvét, és 280 izraelita , 
melly utóbbiaknak épen olly nagy zsinagógájok van , mint
a’ — — -------miskolcziaknak. Én valószínűleg merem
állítani, hogy Szabadkán ’s határaiban fekvő szállásos 
téréin kerék számmal 40,000 lélek lakik. — És igy rész
ben megismérkedénk e’ várossal; nem lesz fölösleg egy 
kis sétakocsizást tennünk szomszéd tájaira is , hol a’ tisz
telt olvasónak ha magát május végső , vagy junius első 
napjaiba tudja jól képzelni , csodák csodájának országát 
tárom fel.

Szabadka éjszak-keleti részeit, hova kirándulónk , 
meszszeterjedő s resten nyugvó, de legkisebb szellő ál
tál tovább zavarható homoktenger lepi el. A’ gondos élő
kor figyelemre méltató— a’jó isten tudja— ide honnan 
hányt\etettet; próbát tőn,  ha vájjon lehetséges volna é 
kártékony terjedéseinek némi gátakat vetni ? legjobbnak 
találtatott az úgynevezett kanadai nyárfa-veszszőkkeli be
ültetése; melly próbálás után csakhamar tapasztaltatott, 
hogy a’ nevezett faveszszők évente növekedve , nemugyan 
a’ legszebb ’s legsűrűbb erdők alakjában, de még is nem 
várt sikerrel gyarapulának. Neki állott tehát teljes erő
vel az erdőségek ültetésének , melly hasznos munka által 
több ezer homokholdat meghaladó erdőket az ezelőtt ki
etlen pusztakint elnyúló homoktéreken mintegy elővará
zsolván , ezek által nemcsak a’ mindeneket elfojtó úgy

nevezett futóhomoknak korlátokat vetett (azokon térés 
legelők , ’s most már kaszálókat is előidézve) ’s ezek- 
bül nemcsak maga a’ város egész évi szükségeire ele
gendő tűzifát nyer: hanem még— a’ kényelmet szerető 
ivadék — néhány száz ölfát az itteni lakóknak is szép áron 
eladogat. N em kell azonban azt hinnünk , mintha a’jelen
kor gyermeke a még igen n a g y t é r e k e t  belepő homok 
pusztákra semmi figyelmet sem fordítana ? sőt igen is ; 
mert most is minden évben több száz holdnyi homok tért 
veszszokkel beiiltettetven, minden gondjait oda irányoz
ni látszik: hogy e’ hívatlan vendéget határából szeretet
lenül, hanem kiűzve is, legalább hydrafejét annyira lealáz
hassa, hogy annak többé félelmes fenyegetéseitől retteg
ni ne kénytessék.

A’ hoszszan elnyúló erdőségek közepette tehát — 
Ludastól egész Tompáig — a’ körös mocsárok vonalában , 
melly zsombos vizeken ezernyi ezer szárnyasvad csordái 
tenyésznek, most már baromlegeltetésre szolgáló jó füvű 
legelők díszlenek, mellyeken több ezerből álló birkafal- 
kák , ménesek ’s gulyák tavasz kinyiltától késő őszig bő 
táplát nyernek. Hanem sajnos ! hogy a’ rendőrségi tör
vény még itt is csak írott malasztkint az ártatlan papíron 
hever; mert a’ nyájak furfangos eszüpásztorai, ha csak 
szerét tehetik, bizonya’ leggyöngébb hajtású fanövény
zetek közé hajtják főleg birkáikat — minek magam is 
gyakori vadászatokon— már sokszor szemtanúja valék ; 
csoda é tehát: hogy gyakran a’ legszebb hajtású zöldesek 
tönkre romboltatnak ? — Uraim ! több figyelmet igényle
nek a’ fáradalmas munka megtétele után még nagyobb hasz
not hajtandó erdőitek. Bártfay József.

(Folyt, kov.')

J o g ,  e r é n y ,  mor á l .
(Folytatás.)

Közönségesen olly embert, ki a’ szükségben levőn 
nem segít, rosznak mondanak , de ollyat, ki a’ szükség
nek oka, ha csak némi alamizsnát oszt, jónak neveznek, 
és ime ebben fekszik az egész nagy baj ; felfogásunk a’ 
jórul ’s roszrul fonák. így mondjuk olly emberről, ki az 
egyházba szorgalmasan eljár, a’ böjtöt megtartja, sen
kit sem bánt, senkit közönyös cselekvésében nem hábor
gat : ez jó ember , holott ő sem nem jó , sem nem rósz. 
Mig ebbeli nézetünk igy marad , a’ bajon segítve nem lesz , 
pedig rajta segíteni kell, azt a’ bennünk levő isteni szikra 
súgja. — De mikint ? —Ha azt prédikáljuk szüntelen, j ó t  
c s e l e k e d j e t e k ,  elérjük é czélunkat ? sohasem ; mert 
fölebb mondám : fogalmunk a’ jórul fonák. Ha azt sürget
jük: j ó l  k e l l  az  i f j ú s á g o t  n e v e l n i ;  gondoljuk 
é hogy czélt érünk ? lehetetlen ; mert nem tudjuk, mi a’ jó 
nevelés; tehát előbb a’ három cselekvésmód iránt kell 
tisztába jönünk. Mig azt tartjuk legnagyobb jónak, mi 
magában véve felebarátunkra nézve nemcsak semmi jó , 
sőt rósz is lehet: addig javulást reméllni is kénytelenség. 
Például: ha valaki böjtölve annyira sanyargatná magát, 
hogy egészsége romladozni kezdene , maga ellen vétene, 
de vétene felebaráta ellen is , mert (mint alább látandjuk) 
társaságban élve közönyös cselekvése viszonyos köteles
séggé lehet’s őazt nem teljesíthetné.
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Ha felfogásunk a’ cselekvésről világos, tiszta, még 
azért egy helyben állunk, de már ez is nyereség ; mert 
ha csak tisztán látjuk, mi közönyös , jó , rósz ’s nem cse
lekszünk , egy helyben maradunk ugyan , de épen azért 
roszat sem teszünk; de c s e l e k d n ü n k  ke l l .  Itt va
gyunk tehát a’ legnagyobb kérdésnél: m it k e l l  c s e 
l e k e d n ü n k ?  A’ három cselekvés közül mellyiket kell 
választanunk ? — A’ r o s z a t  nem választhatjuk , mivel 
r ó s z ;  mert hisz épen ezt akarjuk javítani. A’ j ó t ma
gam személyére nézve enmagamnak kitűzhetem, sőt pa
rancsolhatom , de másokat arra nem szoríthatok ; mert 
a’ jó : e r é n y ,  ennek pedig kényszerítés nélkül önként 
kell kifolyni, különben megszűnt erény lenni. Minden 
kényszerítés, miután szabad akarat egyik tulajdonságunk, 
zsarnokság volna.Hol pedig ez van, ottinegszünf a’ k ö z ö 
n y ö s  és j ó cselekvés.—* De mivel nemcsak inagamrul 
van szó , hanem arról, hogy az egésznek cselekvési irány 
adassák, nem marad más hátra, mint a’ közöayös cse
lekvés. Erre kell bírni mindenkit, nem kényszerítve , ha
nem oktatás és nevelés által.

Hogy egymást értsük , itt van helye a’ közönyös cse
lekvést megmagyarázni, határát kimutatni. Bár fölebb 
láthattuk, hogy közönyös cselekvés, ha mással sem jót 
sem roszat nem teszünk, de hogy ez nem más mint más
kép nevezett j o g o s  cselekvés , kifejtem. Midőn mond
juk : nekem ehhez vagy ahhoz j o g o m  van , nem tesz 
egyebet mint hogy közönyös cselekvésembe másnak avat
koznia nem szabad ; ezt más nem is akarhatja , különben 
kénytelen volna azt föltenni, hogy nekem is akarnom 
kell az ő közönyös cselekvésébe avatkozni; — ha másik 
állítja , hogy ahhoz senkinek másnak nincs joga , csak ne
ki , megint csak azt jelenti, hogy közönyös cselekvésé
be , midőn sem jót sem roszat nem tesz , senki belé nem 
folyhat. így a’ közönyös cselekvés jogosnak mondathatik; 
vagy máskép: jog az, midőn sem jót sem roszat nem te
szünk. De ezen közönyös vagy jogos cselekvésnek hatá
rának kell lenni, a’ mi nélkül nem is képzelhető, igyvan 
ez az egész természetben , minden tárgy bizonyos térítőit 
be, a’ honnét minden egyebet kirekeszt, mert ugyan
azon helyen két tárgy nem fér meg , például hola’Duna 
hömpölyg, ott más folyam nem létezhetik. Midőn egy da 
rab kő a’ másikhoz erősen ütődik ’s mintha azt helyéből 
el akarná mozdítani, viszszalöketik. így van az emberrel, 
ha midőn valaki közönyös cselekvési határán be akar ron
tani, azon valakit viszszautasitja , ezt tenni kötelessége , 
mert azon egy helyen kettő el nem fér ; más szóval: neki 
joga van azon berontó valakit viszszautasítani; igy lát
juk a’ k ö z ö n y ö s ,  j o g o s ,  k ö t e l e s  (e’ szó maga 
is azt jelenti, hogy mást megköt, megakadályoz az ökö
rébe lépni) egyet jelentenek. Ugyanis például: neked haj
landóságod kereskedést űzni, te elkezded, egy valaki 
azonban elődbe áll mondva neked: itt sem ezentúl ezen áruk
kal, sem most kereskedned nem szabad; nemde k ö t e l e s -  
s é g e d ,  j o g o d  az akadályozót viszszautasítani, mert 
akaratod van , cselekvési kört választani, és a’ te cselek
vési köröd nincs másikéban , mert egy helyen kettő nem 
lehet. —

H°gy a’j o g ,  k ö t e l e s s é g  és k ö z ö n y ö s s é g  
ugyan egyet jelentenek , még világosabbá teszem. Te egy
kertet csinálsz , maga a’ telek tulajdonképen a’ kert, d& 
mivel k ert, (kör) körítés vagy kerítés nélkül nem kép
zelhető, tehat a kerites a’ telekkel együtt teszi a’ kertet. 
Ez hiszem elég világos. így kell a’ közönyös cselekvést 
vennünk minta kertben a telket; a’ jog vagy kötelesség pe-
dig a kertnek keritesevel hasonlittathatik öszsze ; ’s úgy
hiszem ez is világos, úgy, hogy mint mondani szokás, 
szinte kézzel fogható. Most már tudjuk hogy a’jog vagy
kötelesség mindegy , és hogy ezen nevezetek a’ közönyös 
cselekvés véghatárát teszik, úgy hogy azzal egyek. A’ 
mit eddig közönségesen mint jótéteményt kötelességnek 
neveztünk, néha erkölcsi kötelességnek mondtunk , pél
dául az éhezőknek ételt adni , vagy szüléinkkel jót tenni 
stb. ez  a’ jo  c s e l e k v é s  a l á  soroztatik ’s erény; 

erről a l á b b  s z ó l o k .  Minthogy most már csakugyan 
egészen világos, hogy a’ k ö z ö n y ö s v a g y  j o g o s  
cselekvés egy, tehát ha tetszik használhatjuk a’ j o g o s  
kitételt. Más módon nem vagyunk képesek hatni, ’s az uj 
nemzedéket ezen cselekvési mezőre vezérelni, csak ne
velés által: —

Tehát a’ nevelés másban nem állhat, mint hogy 
az i f j ú s á g  c s e l e k v é s e  közönyösre, jogosra irá- 
nyoztatik. E’ szerint uj nevelési könyveinkben — csak 
illyenek f o g l a l t a t h a t n a k :  ,,Mások cselekvési kö
rébe nem szabad magad avatnod. Másokhoz semmi kö
zöd. Csak közönyösen cselekedjél. Hatásköröd határán 
túl ne lépj.44 Hagyjatok mindenkit közönyös hatási köré
ben forogni egymás mellett, ne tegyétek az embert gyer
mekké , mert álerénytek által végre oda ju t, hogy az e- 
gész gyámintézetté válnék, csak födelet kell rá építeni, de 
nem lesz férfiú ki építsen.

Azonban a’ hármas cselekvés két elsejéből (ugyanis 
a’ roszrul nem szólhatunk, sőt minden törekvésünknek oda 
kell irányozva lenni, hogy ez az emberek közül eltűnjék) 
egy másik cselekvés nem támad, legalább támadhat, ezt 
viszonyos , vagy viszonhatásu cselekvésnek nevezzük. — 
Nyolcz vagy több közönyös cselekvésü ember egymás mel
lett folytatja különféle munkáját, mindenik a’ maga mód
ja szerint, ’s a’ maga cselekvési határán belül, ők néha , 
például vasárnap, öszszejőnek ’s tanakodnak. Jelesen 
pedig a’ fölött, hogy egy valaki, különben mindegyikünk
nél erősebb , majd egyiket majd másikat háborgatja jo
gos foglalatosságában; mikint kellene azt viszszautasítani 
hogy többéne alkalmatlankodjék. Egyesülnek, mindeni- 
kük megegyezik abban , hogy a’ háborgatónak közaka
rattal állnak ellene; ezt vagy csak szóval teszik vagy 
írásba foglalják , im a’ j o g o s  vagy k ö z ö n y ö s  cse
lekvés viszonyos vagy kölcsönös cselekvést szül; ez rend
szabás , az egyesültek pedig : társaság. Ha ez nagyban 
történik, a’ rendszabásnak törvény a’ neve; ’s itt a’tör
vényhozás kezdete. Hogy azonban e’ törvény csak, és 
csupán csak azokat illeti, kik hozták ’s hogy abba senki 
más nem szólhat, természetes. A k a r a t u k  lévén egyes 
jogos cselekvésüket öszszeolvaszthatták, de hatáskörük 
most sem nagyobb, mert a’ 8 egyes soha sem több mintáz
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8as. H ae’ 8 egyesült embernek 4e meghal, helyüket 
gyermekeik pótolják, az atyjaik és a’ még életben levő 
négy szomszéd által hozott rendszabás vagy törvény hat é 
rájok nézve ? A k a r a t j o k  lévén mint atyjaiknak tehát 
elfogadhatják , ha pedig nem, a’ még négy élőre olvad ösz- 
sze; h a  e z e k  i s m e g h a l n a k ,  a’ rendszabás 
megszűnt velők ; mert minden embernek akarata van, 
ezt láttuk fölebb. Tehát én másik helyett nem akarhatok. 
Hol egy másiknak akarata fenáll: az minden egyéb ide
gen akaratot kizár.

Haaz illy rendszabás csupán olly czélbul létesült, hogy 
csak a’ magok (kik hozták) biztosítékául szolgáljon, ak
kor ismét csak közönyös vagy jogos cselekvés; ha pe
dig annyira terjesztetik, hogy még mások jogait is védje, 
az erény körébe tartozik, ’s innét ismét láthatni, hogy 
csakugyan minden cselekvés háromféle : jogos , erényes, 
bűnös. —

II. E r é n y .

Ha értjük mi a’ jog , úgy nem lehet nem értenünk 
egyszersmind, mi az erény. Közönyös cselekvésünkben 
senkivel sem gondolunk, de ha annak határán túllépünk 
olly czélbul, hogy másnak használjunk, mással bármi 
parányiban is jót tegyünk , ez erény. De jól értsük meg, 
csak akkor lehet a’ cselekvést erénynek mondani , ha a’ 
közönyösség, vagy jogosság legszigorúbban megtartatik ; 
annak cselekvése , ki néha néha a’jog határain rósz szán- 
dékbul t ú l l é p ,  e r é n y n e k  nem n e v e z t e t h e t i k .

Az e r é n y  k ö l c s ö n ö s  j ó  c s e l e k v é s ,  
mert hasonlót vár magára nézve. Ugyanis az erényi cse
lekvéseknek ismert parancsa is igy hangzik : ,,Tedd azt 
embertársodnak , a’ mit akarsz hogy ő neked tegyen.“ Te
hát e’ szerint azért teszünk jót másokkal , hogy mások is 
szinte viszonyos jót tegyenek velünk. Ezenfelül kevés em
beri kebel magasodik, mert habár nem számítunk is mar
kolható jutalomra jó cselekvésünknél , de mivel nemcsak 
kenyérrel é! az ember , tehát jutalom legalább a’belső ér
zés , de minden esetre jutalom.

A’ jó cselekvésnek , tehát az erénynek (valamint a’ 
rosznak) számithatian fokozatai lehetnek. Merthogy pél
dában világosabban láthassuk , milly végetlen tér van egy 
olly nőtelen férfiú jó cselekvése közt, kinek teszem é- 
venkinti jövedelme egy millió ezüst forint ’s abból az út
félen kiabáló koldusnak egy garast ad, ki azt estve többi 
garasaival együtt megiszsza, és egy olly családfőnek j ó 
c s e l e k v é s e  közt, kinek naponkinti keresetén kívül 
egy krajczár bizonyos jövedelme sincs, de a’ helyett te
szem hat gyermeke, ’s hoszszas évek alatt öszszetaka- 
ritott ’s félretett száz forintját egy minden bizonynyal el
veszendő de ez által megmentett család fölsegélésére egé
szen feláldozza. De még ama milliomosdinak odavetett 
garasa is külön fokozatú jó cselekvés lehet, mert ha ma
ga kereste, vagy szerezte tőkéjét azon millió kamatnak, 
több erénye, mintha azon vagyon vak szerencse utján szállt 
rá , vagy elhalt rokonaitól öröklötté azt. Sokan képtelen
ségnek veszik, ’s nem engedik meg hogy olly tömérdek

vagyonú embernek egy garas áru jótéteménye erény le
hessen, de bizony mondom nektek hogy az aránylatilag 
erény ; mert őt arra a’ jogosság tiszta fogalma szerint 
kárpótlás nélkül senki sem kényszerítheti. Ellenben ki 
jogtalan utakon jutott bár még ennél is nagyobb birtoká
hoz , az erényt nem gyakorolhat, mert nem magáét ad
ja , ha ad is. — Azonban nemcsak anyagi jó cselekvés
ben van az erény , hanem minden hangban , melly a’fe
lebarátnak vigasztalasara szolgál, sőt még egy szánako
zó tekintetben is , ha a’ szenvedő azt észreveheti ’s némi
leg enyhül általa. — StatlCsics.

CVége következik.)

T á p c z a.
Gyorsírást verseny. F. h. 9d. tartatott Pestme

gye teremében a’ hírlapok utján eleve hirdetett gyorsirá- 
si verseny; ’s mivel hivatalosan az eredvény mindeddig 
nem közölteték: mindaz aláírók, mind a’ közönség irán
ti kötelességből ezennel tudatjuk, miszerint a’ nagy szá
mú község jelenlétében pályázott hét egyed közül az első 
jutalmat egyik sem; a’ másodikat pedig (100 ar.) Szily 
Dániel ur, Hajnik urnák Erdély országgyűlésén volt se
géde nyeré. 'S ezen minden igaz keblű ember annyival 
inkább örvendhet, mivel ez alkalommal nem pártolás , 
nem cselszövény, sőt még nepotismus sem, hanem való
di érdem ’s ép azon rendszer v/tta ki érdemlett jutalmát, 
mellynek ócsárlásával erőködött egy némellyik aspiráns 
előre biztosítani magának a’jutalmat. ’S midőn a’ derék 
mestert jeles tanítványában is örömmel üdvezeljiik : nem 
mulaszthatjuk el forró hálánkat azon hőkeblü nagyaink 
iránt is nyilványitani, k ika’ gyorsirás terhes de fölötte 
fontos lététméltó figyelembe vevén ’s nem szóval, mint ko
runkban is szokás még, hanem tettel ismérve meg Hajnik 
ur é rögös pályáni jártasságát ’s képességét őt az érdekes 
ügynek megnyerni ’s meghagyni buzgókodtak.

( Keleti fogalom a’ törvény szóig áltatásról). Az 
isméretes Bowring dr. ’s egy tekintélyes egyiptusi közt 
illyen párbeszédet olvashatni , amannak Egyiptusról köz
lőit tudósításaiban : Egyiptusi : Igaz az , hogy ti angolok , 
a’ tolvajokat ’s egyéb vétkeseket meszsze földre szállít
tatjátok? Bowr. Igaz. Egyipt. ’S mennyibe kerül a’szál
lítás ? B. Majd száz ft. sterlingbe vagy 10 ezer piaszter- 
be. E. ’S hogy vehetni egy kardot? B. Ha igen jó , tíz 
ft. st. vagy ezer piaszteren. E. Hát egy kender-kötelet ? B. 
Majdnem ingyen. E. Mit ? ’s ti nevezitek magatokat okoz 
és miveit nemzetnek ? Egy fegyvert ezer piaszteren , egy 
jó kenderkötelet majdnem pénz nélkül vehettek ’s tizerer 
piasztert adtok egy naplopóért,hogy tőle menekülhessetek ! 
Micsoda civilisatio már ez í

A’ föld hátán divatozó nyelvek száma 3065re ter
jed ; ezek közül Európára jut: 487 , Ázsiára 846 , Afri
kára 284 , A m e r i k á r a  1282 , Ausztráliára 164 .— 
Francziaországban Chalons-sur Saonetól Lyonig 10 év 
alatt 26 vas-sodrony (drót) hidat építettek, mellyek 
mintegy pókhálókként lebegnek a?vizek fölött. Legcsinosb 
közülök a’ st. bernardi.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K  á r o ly  i uri-utcza 453.
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Szabadka királyi város rajza.
(Folytatás.)

Hogy tisztelt olvasómnak az itteni szállások’s azo- 
koni életmód, ’s ha a’ gondviselés csak egy középszerű 
évvel is megáldja a’ földmivelők veritékes szorgalmát, a’ 
dús kalászoktól rengő vetésekről némi képzete lehessen; 
elvezetem őt Szabadkának kelet, dél ’s nyugat részeire 
is. Mindenekelőtt tehát kezdjük el keleten a’ zöldkékes 
hullámú Palics tavánál, isten segedelmével délben Verusi- 
cson leszünk , napszállatkor pedig Tavankút és Sebesics 
pusztákról éjjelre ismét viszsza a’ terjedelmes határu 
Szabadkába. — Palics vagy Pality (tán valaha Pállocs ?) 
mint kedves olvasóm imént hallá , nem egyéb : hanem 
Szabadka keletdéli némileg nyugat részén is úgy szólván 
majd a’ legjobb szántóföldek közöttlomhán heverő, igen 
nagy terjedésű , sziksós vizű tó — kerülete 8,800 , szé
lessége 4 — 600 öl — melly , mint az itteni monda tanú
sítja , azon helyen , hol ma habjait hömpölygeti ,egy nyá
ját őrző pásztor által ásott kútforrásból eredett; (ezen 
alul ismét van egy kisebb tó, melly Yértónak neveztetik) 
ha más tulajdonságainál fogva, miket itt részletesen le nem 
irhatok , nem is emlittetnék , már csak azon egy jó tulaj
donsága is méltán ébreszti figyelmemet: hogy áldott vi
zének tiszta tükrében már számtalan beteg ’s különféle 
bőrnyavalyákban sínylődő szerencsétlenek lemosák súlyos 
fájdalmaikat. Azonban üdvös vize minőségéről szóljanak 
a’ vegytanárok, kiknek a’ különféle betegségekben éve
ken keresztül szenvedő emberiség testi kínjai (kik tud
tommal meszsze tájakon fekvő fürdőkbe költségesen utaz
va , onnét mi jobbulással sem térvén viszsza, a’ Palics 
áldott vize használata által azonban elvesztett egészségü
ket visszanyerék) figyelmöketméltánigénylik.Ezen tó ten
geri természetű lévén, legkisebb szellő fuvalmará nagy 
zöldhabok által nyugalmából felriadván, habjainak egy- 
máshozi csapdosása által felbőszült erejét, egy negyed 
órányira is hallatja gyakorta. Vize keserűsos ; ha fürdés 
közben az úszkáló egy kortyot véletlenül— borhelyeit 
— lenyel, émelygés ’s ezt követő hányás ingerei álla
nak elő, később pedig egykét három korty után perczen- 
kint nagyuló fejfájás következik. Ha az ember habjai ala 
gyakrabban merül, és süvegtelen a’ partig, főleg pedig 
verőfényen kimegy, akkor is fejfájás lepi meg. De leg
különösebb az : hogy a’ fürdés után az ember felette meg
éhezik ; ’s ennél fogva, ki elrontott gyomra betegségei
ben sínylődik , én részemről — ámbár nem vagyok or
vos— legbátrabban ajánlhatom: menjen a’ Palics vizé
be fürdeni. Értekező egykor maga is illyen betegség ál
tal kinoztatván , egykét fürdés után legjobb étvágygyal 
dicsekhetett. Néhány évvel ezelőtt Palicsunk a’ sok eső , 
hó ’s martjai alatt levő forrásokból szaporodott vizek miatt 
annyira feldagadt, hogy martjainak szakadásai által a’ 
szomszéd szántóföldekben nagy károkat okozott; hanem 
egy árok-meder segedelmével annyira lecsapoltatok , hogy 
most kártékony lenni végképen megszűnt. A’ birkamosas

és usztatásra is igen alkalmas lévén vize , a’ szabadkai 
gazdák majd egytől egyig ott szokták úsztatni birkáikat. 
Vizét mindenféle barom — a’ lovat kivevén — igen szere
ti. Szabadka város csak utóbbi két évben eszmélt föl e’ 
kincse felett, de rögtön is megragadó a’ czélszerű módo
kat, mik áltál annak éjszak-keletrőli sivány homok kör
nyéken , több hóidból álló angol ízlésű kertet telepített , 
melly igen szépen kezd díszleni. IJgy haliám — de biz én 
az igazságért nem kezeskedem — hogy nem sokára ven
déglőt’s egykét mellék-fürdőházat is szándékozik oda, a’ 
fürdő egyedek kényelméül felállittatni. Engedje minél- 
előbb a’ gondviselés!

Menjünk tovább a’ rengő ’s reményteljes aratással 
biztató vetések közé , lássuk mi van ott? — Ki a’ patriar
chális — magyarán mondva ó-atyai vagy özönvíz előtti — 
élet eleven hű képét látni ’s kitanulni akarja, annak az 
alföldet kell beutazni, pontosan figyelve minden legki
sebb cselekvés vagy körülményekre , ’s az emberek szo
kásai ’s eletmodjokra. Úgy tudom , hogy nemcsak Sza
badka dicsekhetik olasz-forma majorságokkal, mertily- 
lyesekkel a’ tiszamelléki megyék jobbára telvék , mellyek 
az alföldöni tájakon majd szállás , tanya, másutt major
ságok nevezetei alatt fordulnak elő. Mit jelentsenek te
hat ezen elnevezések ? a’ drága olvasó kedvéért röviden 
leirom. — Szállás, tanya, vagy majorok nem egyebek: 
hanem az alföldi — jobbára igen nagy ’s terjedelmes ha
táru községek lakosinak, meszszenyuló szántóföldeiken 
épült lakok , mik a’ birtokos vagyonosságához képest egy , 
néha öt—tíz, sokszor húsz épületből is állanak. A’ bá
tor magyarnakharcziassága mellett,a’földmivelés egyik jel
lemző tulajdona lévén , mit tőle a’ honosított népek is ko- 
ronkint elkölcsönöztek; ezt, úgy látszik: hogy még kö
zép Azsiát-Iakta őshonából magával kihozván , azt maig- 
lan, fegyvere ’s vérével drágán vásárlott ezer éves uj ha
zája határai között, főleg pedig az áldott alföldön legörö- 
mestebben űzi. De a’ föidiniveléshez igavonó marha kiván- 
tatván, most is az itteni földbirtokosoknak aránylag ki
sebb nagyobb gulya ’s méneseik is vannak , mikből sza- 
konkint igavonókat használásul kifogatnak. — Tehát egy 
szállás — mint Szabadkán nevezik— nem egyéb: mint 
több épületben lakó ’s földet mivelők tartózkodási helye , 
hol az év minden szakában nyáj-gulya ’s méneseikkel lé
tezvén , minden gondjokat a’ földészet iparára szentelik. 
— Ide hordatnak be mindennemű termékeik, hol lovak 
által kinyomtattatván — mert itt a’ cséplést mint magyar 
hazánk felső tájain , nem ismerik — tisztára szóratnak , 
rostáltatnak; magtár vagy ennek hiányában jól kiégetett 
vermekbe töltetvén , a’ kedvező gabnavásárokra mint pél
dául : Baja , Szeged, vagy a’ ferenczcsatornán végiglen ra
kodó hajókra elvitetnek. A’ szabadkai csak 36 négyszeg 
mértföldnyi határocskában — illynemü szállásokat véget- 
len lánczolatokban láthatni, mellyek egymástól gyakran 
két negyedóra járásnyira sőt —  főleg hol vagyonosabbak 
a’ birtokosak — tovább is fekszenek. Ha a’ tisztelt olva
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só hű életképét akarja a’ szabadkai térföldön álló szállá
soknak látni: megbiraglom (próbálom) azt, mennyire 
csekély erőm engedi, leghívebben festeni. — Hasonlít 
ezen roppant térség, egy csöndesebb szél által felfútt zöld 
tengerhez, mellyen az egymást zavaró hullámok tágas 
völgyet képeznek.

Szabadka Ludasi nevű pusztatérein ha az utas keresz
tül vonul, ollyan szállásokat nagyszerű kanyarodások
ban szemlélhet; — itt jobbára , kivált a’ széleken , és a’ 
ludasi nádastavak párkányzatin csupa kertészségek álla
nak , hol a’ dohány- ’s törökpaprikatermesztés leginkább 
divatoz; de ezek mellett a’ szántásvetés is magát szépen 
kifizeti. Bizton állíthatni tehát: hogy a’ ludasi kertészek 
évenkint több ezer mázsa dohányt termesztnek , többnyi
re a’ szegedi dohány-raktár vásárolja öszsze. — A’ papri
ka pedig — melly nélkül itt ebéd már nemis főzetik — 
olly áruczikké vált, hogy én magam is csupán a’ szabad
kai octóberi vásár alkalmakor egész paprikás karaváno
kat láttam az utczákon hoszszu sorokban áilani, kik sem
mi mást, mint csupa tört paprikát — mint a’ lisztet szo
kás — zsákokban árulgaták. — Ludast odahagyva , ha
ladjunk Yerusics felé a’ felséges íele-rengő zöldtengerhez 
hasonlító megmérhetlen vetések között, miknek látásán 
a’ csodatermészet megfoghatlan ere je’s hatalma szemlél
hető. Alig hiheti a’ kedves olvasó, hogy jó évben e’föl- 
deken még az árpa is olly magasra szokott nőni , hogy 
ötlábnyi magas ember — mint teszem én — ha a’ teljes és 
fejét maggal telt lógázó árpa közé áll, ki nem látszik ; ez 
minden nagyítás nélkül igaz. A’ tiszta búza ’s kétszeres 
— mert e’ tájakon tiszta rozsot még nem láttam — gya
korta ülnyi magosságot is meghalad. A’ tengeri (kuko- 
ricza) pedig , ha a’jó isten annak idejében a’ gyarló em
berek könyörgéseit meghallgatja, erdőhöz hasonlítás 
szerfölött vastag egyes szárain már magam is 3 — 4 majd 
karnyi vastagságú tengericsöveket láttam. Szabadka földe 
most leírtam határán — mindig jó évet értve — úgy hal
iám : hogy egy 2 ezer Q  ölnyi holdföldön 40 p. mérő 
zab, 30 — 35 p.mérő árpa, kétszeres 2 0 —25, tisztabú
za 15 — 20 p.mérőnyi szokott teremni. A’város határá
ban fekvő . Györgyén , Sebesics , és déli részén roppant 
testben elágazó Zobnaticza nevű nagy térségek földe is , 
a’ legtermékenyebb. Itt szinte a’ szállási élet űzetvén , a’ 
földészetjó sikerrel jutalmazza a’ szorgalmas szántóvető 
fáradságát. Az azonban igen sajnos! hogy illy meszszeter- 
jedő határokon elnyúló szántóföldek pontos miveléséhez , 
még legalább is kétszer negyvenezer lakos kivántatnék, 
és ha nyíltan szabad szólanom: bizony a’ bajor földészet 
iparától még akkor is igen meszsze állanánk. — A’ sza
badkai birodalom síkján a’ hajnalt, napkeltet, delet és 
nyugatot irom még le a’ kedves olvasó kedvéért; aztán 
ha úgy fog tetszeni, viszszamehetünk a’ városba, még a’ 
jó Ízléssel ültetett ligetet máskép városerdejét megnézen- 
dők; este pedig — ha úgy akarja— betekinthetünk a’ 
polgári és nemzeti casinók termeibe is.

Nem lehet gyönyörűbb látvány a’ véghetetlen termé
szet űrében a’ hajnalhasadta, ’s ezt nem sokára követő 
napfelkólténél. Ezt azonban a" hegyi lakosok maga teljes 
pompájában soha sem láthatják úgy, mint az alföld gyer

mekei. — Ha az ég derült arczu, ’s mérhetlen kékjében 
és a’ látkörön fellegtelen rillyenkor a’ hajnal hasadta előtt 
az ezernyi ezer csillagzattal elborított ég— emberi ész
szel meg nem fogható meszszeségü kékjével — az álmo
dó fél föld felett egy roppant üveg harangként függvén ; 
a’ meszszenyulo alföldi síkok gyönyörű rónái— főleg pe- 
dig a’ hasonlithatlan Bácsé — egy borzasztó sírboltot ké
peznek; melly síkságon a’vándor éji útjában minden bal- 
langot vagy bokrot sir éjeiéből kibúvó rémnek gondol
ván , legkisebb mozgás , vagy szellő suttogása borzadás
sal futja at. Ébredvén azonban a’ természet a’ hajnalha- 
sadtával, a’ világ ezernyi lámpái lassan lassan kialudni, 
’s az égbe, honnan mintegy leeresztvék, yiszszahatni lát
szanak. Nem sokára a’ szelid hajnal lyánya a’ dicső nap 
szűz nyoszolyájában fölébredvén , örömmosolytul szétlö
vellő szemsugárait először is a’ világleremtő zsámolya fe
lé , kitől azokat áldással tetézve nyeré, felküldve, tűzpi
ros orczáját a’ föld alól mintegy kiemelvén , millió ma
dár háladalaitól iidvözöltetve , a’ szerte nyugott nyájaktól 
áldatva , legragyogóbb ünnepi pompában emeli ki magát 
az ég szelid kékjébe: hogy kedvese a’ fürge föld körül 
lassú lejtőjét újra bájteljesen eljárhassa.— Halandó! ki 
ezt nem láttad, a’ k é p z e l e t e k  képzeletét kell fel
idézned ábránd lelkedben , ’s még akkor is csak parányi 
képét fogalmazád a’ Ieirhatlan valóságnak. Napfeljötte e- 
lőtt ’s kevéssé utánais , a’ mezei munkára siető föld gyer
mekeit— főlegkisebb helységek határain — versenyez
ve láthatni. De fájdalom! nem így Szabadkán ; tán vagy 
azért, mert e’ város minden részei szállásokkal telvék , 
’s kiki azok körén elnyúló földeire onnét mozog szély- 
lyel; vagy tán, mert az itteni népsarjadék egyik jellem
ző tulajdona a’ szorgalmatlanság. Mert vajmi sokszor lát
hatni nemcsak vasárnap ’s ünnepeken, hanem még köz- 
napokban is mindenféle korú egész családokat házaik előtt 
dologtalan ülve, unaloműző mesés tárgyakkal — vagy 
mit én tudom mi mással — az isten-adta drága időt elvesz
tegetni ? — A’ déli órákban a’ naphév majd majd kiállhat— 
lan ; ez időben a’ mezei munkások ha szerit tehetik y ár
nyékba szoktak vonulni. Ha felföldi lakos , ki a’ hüsebb 
’s a’ tüdőnek százszorta hasznosabb hegyi levegőhöz szo
kott, nyaranta itt vesztegel, könnyen olly betegségekbe 
eshetik, m ik, habár erős testalkatú legyen is , felette 
lecsigázzák. Orvos nem lévén, az itten uralkodó beteg
ségeket— a’gyakori epehideglelést kivéve— érintetlen 
hagyom. — Mintegy délutáni 6 — 7 óra tájban a’ napsu
garak lankadni kezdenek, ekkor a’ mezei munka élén
kül ; ’s mivel az esthajnal itt úgyszólván órákig tartó , 
az aratás körülti mozgalmak leginkább illyenkor folytat
ta lak . A’ napalkony tüneménye is figyelmet érdemel. A’ 
tikkasztó nyár hevében, főleg ha huzamosb ideig a’ ván- 
dorfellegek könnyei le nem hullanak, vagy a’ kóbor szel
lő e’ vidékeken át nem nyargal , az ezer meg ezer kocsi, 
és szerte barangoló nyájak a’ föld porát nyugalmából föl
vervén , melly a’ légkört köd gyanánt meszszire behomá- 
lyítja; a’ miriadnyi testperczek (atomusok) szállongása 
által nemcsak az utas , hanem az egész növényzet sőt az 
állati ország is annyira beboríttatik, hogy az előforduló 
tárgyakra alig ismerhetni. Illyenkor a’ látkörön főleg nyu-
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gatra elvonuló porfellegek között, sápadt arczczal és szo
morodva ereszkedik le az ég királynéja, sugártalan bú
csúzva a’ föld lankadt gyermekeitől, feljöttével reájok bol
dogabb derűt hozandó. — Kedves társ vándorom! hagy
juk el az alkony szomoritó bús képét; térjünk viszsza a’ 
negyvenezer lélek-Iakja városba. A’ rohanó idő perczei 
drágák ; ma a’ fölebb említett városerdőt, minthogy az 
éj gyász-lyánya nem sokára beköszön , meg nem járhat
juk ; hanem a’ nemzeti’s polgári casinókat, melly utób
biban — előre mondom — kedved szerint fogsz mulatni, 
majd meglátandjuk. B á r t f a y  JÓZSef.

CVége következik.)

Gönczöli fény, ’s udvar.
Mit állatköri fénynek (lumen zodiacale) hívnak , az 

mutatta az idén több tüneményeivel együtt magát legin
kább mart. lT .’s 18kán; állottak pedig ezen tünemények 
a’ következőkből: 1) egy nagy fényoszlopbul (tulajdon
kép ezt híják állatköri fénynek) melly a’ föld pályájára 
nyugaton kiömlött, a’ koson keresztül fel a’ fiastyukig, 
szélessége pedig alant kostul czethal szájában levő Men- 
kár-ig , de fen már szegletbe vonulva. 2) Az úgyneve
zett lidércztüzből, melly a’ földbül gyakran a’ Menkár ’s 
Eridan folyam azon hajtása közti téren, hol az üstökös 
farka keresztül ment, fel-fellobbant, de gyakran fél ne- 
gyedóraigis eltartott. 3) Az egész levegőnek , melly szo
katlanabbá volt felvilágosítva a’ kostul a’ Sirius felé vil
lámfolyamos rezgéséből. 4) Egy fél-kört formáló fényes 
udvarból, melly déli láthatárunkon a’galambnál kezdőd
ve a’ Sirius és Procion között a’ téjuton az éjszaki látha
táron végződött. Ennek oka a’ gőzapály ’s dagály, ennek 
pedig légkörünk magnesi folyammal megterheltetése ,en* 
nek ismét az égi testek egymásba nehezedése ,’s az egész 
égi egyetemnek a’ földön kívül a’ téjuton létező közgön- 
czölisége , t. i. a’ nap munkássága iszonyú nagy mágnes
folyamot nemzett, ’s az állatkörben , mellyben az forog 
először szép zománczos fehér, utóbb halvány sárga-piros 
oszlopban kiterjedett, ezen folyam a’ minden égi test köz- 
gönczölisége felé húzódott, vagyis a’ téjutra kettős csa
tornán is , t.i. fen a’ fiastyukon keresztül, ’s alant a’ lát
határon a’ fényoszloptul.

A’ csillagi rendszer mozgását és helyzetünket, mely- 
lyet ezen csillagi egyetemben foglalunk , leírtam a’ Társ. 
1837: 45 , 46 , 48 —  1838 : 24dik szban , a’ hold ud
varát pedig az 1839 : 19d. szban , ’s ezen égi tünemény 
is csak abból magyarázható ; az egész csillagegyetem t.i. 
csak egy övbül á ll, mellyet henger-alakokbul öszszeszőt- 
teknek vettem , ’s mi ezen övön a’ skorpió ’s nyilak köz 
ti legnagyobb nyílásban , az ottani henger magassaganak 
felülről lefelé 2/3 résznyi mélyében vagyunk, s mozgunk, 
’s az egész öv is mozog a’ hattyú Cassiopea ’s Perseus fe
lé ;—■ helyzetünket minden tapasztalás is kiadja, mert 
kétségkivül legmeszszebb vetjük, ’s megritkitjuk a’ csil
lagokat ott, hol állunk, ezen nyílás pedig itt legnagyobb 
a’ téjuton , de mivel mégis felettünk itt is téjutat látunk, 
jele, hogy mint a’ szem kiveheti még mintegy harmadrész 
csillagok vannak alattunk , és közöttünk a’ felettünki tej— 
úthoz képest, melly alattunk ’s köröttünki csillagok az

tán igen természetesen fel a’ téjutig, mindkét felől ezen 
csillagos sphaerát alakítjuk, és két oldalról optice igen 
elvetvén és megritkítván állásunkhoz képest a’ csillago
kat, mint látszik is , hogy kivált éjszak felé igen ritká- 
sok s aránylag kevesek azok. Már most arra van az égi 
testek közgönczölisége , merre minden csillag forog, fo
rog pedig az övön vagyis a téjuton , ugyanazért a’mágne
ses folyamnak is arra kellett húzódni ezen közgönczöli- 
segnek tartva; kifolyt pedig az alant, délnek a’ láthatá
ron úgy, hogy maga a’ fényoszlop a’föld színe felett több
ször az Orion áljáig ’s tovább is eltartott, a’ föld vagyis 
lathatar alatt pedig kétség kivül meg tovább is meggörbed- 
ve az egyenlítőnek; hogy pedig illy tömegben elterjed
hessen a’ téjutig, arra valók voltak a’földnek azon fel- 
fellobbanásai , mellyek szerint a’légben e' tájon mint hely- 
lyel közzel jobb roszabb villanyvezetőben, odább vethes
se inagat, valamint midőn a’ villany erőműből átvezettetik 
a’ szikra más testekbe ; csak hogy a’ mágneses folyam 
minden zörej nélkül tette ezt, mert illy feilobbanásokat 
gyakran lOet is megolvastam mart. 18kán: de ollykora’ 
fellobban is után nem mindjárt enyészett az e l, hanem több 
perczig is fentartotta magát jókora halmokban , színepe
dig épen az volt, mint a’ fényoszlopnak , ezen állatköri 
fényre annál inkább ügyeltem, mert az idén legnagyobb 
volt ez , és eleinte (pedig soká) minden csillagász ellené
re magát az üstökös farkát is állatköri fény vezetőjének 
hittem , míg csak en tapasztalásom az üstökös fejét nem 
láttatta velem , úgy , hogy noha azt mart. 2Okán a’ czethal 
p i , rh o , sigma csillagai környékén még jobban láttam, 
mint mart. 3 Okán (midőn először üstökösnek elismértem) 
a’ fark végében, melly farka’ brandeburgi pálczátólegye* 
nesen Orion rigelének tartott, de mivel alább felhő fed
te az eget, tovább a’ farkot nem láthatván, akkor is még 
nagyobb mágnesi folyam öszszetódulásának hittem azt , 
azóta pedig felhők , zivatarok voltak. Továbbá, ámbár a’ 
fényoszlop valamivel a’ íiastyuknál is fölebb vetette ma
gát, de az idén rövidebb lévén az, mint máskor, a’ téj
utig nem látszott elterjedni, mégis finomabb láthatlan a- 
lakban ott is ki kellett annak szokott utján folyni, tán 
e’ lehetett oka , miért magának alant egy másik bővebb 
csatornát is keresett; mert annyi bizonyos: hogy illy 
fénynyel az idén felettébb meg volt terhelve légkörünk, 
máskor őszszel septemberben , és tavaszkor martiusban 
keskenyebb , de annál rendesb hármas szegletet szokott 
az láthatárunk felett az állatkörre vetni,’s úgy látszott, 
hogy a’ téjutra egyedül csak az allatkörbül vagyis a’ föld 
pályájából ömlött k i ; most azonban a’ szokottnál szelesb- 
re terjedt, ’s a’ rendesb oldalok alakításától is eltérve ki- 
csapongóbb ’s görbébb oldalakat képzett fel a’ láthatártól 
— azonban tegnap láttam, hogy a’mondott alsó csatorna 
helyett egészen a’ Cassiopeáig nyúlt és így éjszakon ön
tötte ki magát nem is csúcsos hanem folytonos láthatari 
szélességben (irtuk fen az lső pontban szélességét)— de 
viszszatérvén a’ kettős csatornákra , ezeknek következé- 
si voltak légkörünkben azon rezgések , mellyek szemei
met mint villám dörgés nélkül száraz időben meg-meg- 
csapták , úgy hogy menetelem közben meg-megállottam 
felfogásra,mert ezen rezgések csak a’ mágnesi folyamnak
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a’ téjutbai kettős kifolyása közti légtéren tapasztaltattak , 
és koránsem éjszak felé a’ Cassiopea táján, t. i. a’ rostos 
felhők (cirrus) láthatlan jegedései (crystallisatio) mellyek 
csak a’ szokatlanabb felvilágosítás által mint szinte kisebb 
arányban meg annyi mágnesvezetők vétették magukat ész
re , megtelvén am a f o l y a m m a l ,  tették ezen hintá
zást. —

Mind ezek oda szolgáltak , hogy a’ téjutban legfino
mabb rostfelhők jegedéseivel zománczos fényfolyammá ala
kulva fél golyókon fénykort csináljanak, mellyet a Csilla- 
(jós egyetem, gönczöli udvarának lehet egyéb udva
rok hasonlatosságára nézve mondani; mert ezek is mind 
a’ mágnesességtől vannak , és jegedett felhőcskékből szer- 
kesztvék, mellyeken ugyan megtörethetnek ollykor a’ su
garak is, és ekkor színeket játszik az udvar, de tudni kell, 
hogy minden rostos felhő, melly az égen lóserény formá
jában elnyúlik, szinte nap , vagy hold udvara ám , ’s az 
udvarok nemcsak tökéletes kört formálnak hanem vona
lokat ,’s parabolát is igen sokszor, melly utolsónak gyul- 
pontján , vagy sokszor csak körén magán van aztán a’ 
hold , de ezen udvarokat mindig úgy kell nézni és felta
lálni, hogy p.o. kalapját a’ nap elébe tartsa, ’s aztán úgy 
nézzen hányát az egen az ember, meddig csak támasz 
nélkül hányát nézhet, igy ollykor mindennap udvart ta
lál, gyakran pedig a’ hoszszu reczés vagy rostos felhők 
előtt, mellyeknek a’ mágnesességtől vékony rostjaik vé
gig a’ leirt övnek fordulvák, kisded hason anyagú felhők 
vannak , mellyek mindig a’ nap körüljárnak , és a’merre 
ezek mennek (ezeket gönczölöknek lehet nevezni) arra 
kell a’ hoszszukás nagy felhőnek is menni, melly pedig 
sokszor a’ fél eget is befogja, ezek közt is kisebb nagyobb 
köz van és majd harcsa majd delphin-fejet ábrázolnak , 
majd hajót majd vasmacskát ’stb. de a’miilyen formát fel
vesz a’ gönczöl, ollyant kell felvenni a’ hoszszu felhő 
azon végének is , melly a’ gönczölökre néz ,’s míg a’ gön
czöl el nem enyészik , addig ez sem bomolhatik e l , ezek
nek formájokból lehet aztán szelet, záport, esőt, égi há
borút ’stb. jövendölni, kivált midőn a’ parabola forma 
hold udvarba hányát nézve irtóztatón kevereg a’ fekete 
felhő , minta’ feneketlen tenger ; — mert noha a’ vastag , 
sőt a’ folyamfelhők (stratus) sem alkalmasok udvara-ía- 
kitásra , mégis ha igen erős nyomása van a’ holdnak és 
földnek, gyakran ezek is kénytelenek legalább ideig óráig 
igen sűrű ivet vagy karéj formát felvenni, vagy maguk
kal mágnesesség által rostosb felhőkké átváltozni, és 
nem mindig tiszta az udvar belül, hanem sokszor a’ kö
rön kivül tiszta az ég , a’ fehér kör udvara pedig teli 
van felhővel, sokszor pedig az alsó vastagabb felhőkön fe
lül is meglátszik az udvar; mind udvarok tehát ezek, és 
nemcsak csendes de alant szeles, fen csendes lehetvén a’ 
leg, illyenkor is megvannak és mind a’ gönczölösségtől 
erednek, azért ezen allatköri fényt is tulajdonképen gön- 
czöli fénynek kellene mondani, de nem azon értelemben 
mintha csak a’ pólusok felé járnának.

De illy egyetemes rendszerű udvar is többször van , 
csak hogy nem veszi észre az ember , mivel nem illy nagy 
terjedésű ; hányszor nem látjuk ugyanis milly szépen tün-

döklenek többször a’ t é j u t  csillagai, illyenkor sokkal 
többnek látszanak azok, és zománczosb fényüeknek , 
holott magnesi folyam által fényesített hullámzó jegedé- 
seket látunk csak , és sokasított csillagoknak véljük azo
kat, annál is inkább , mert gondoljuk, hogy a’ téjutón 
vagyunk a’ számtalanok közt; azonban csak illyenkor tud
ni meg azt is tulajdonképen, hogy az övnek ereje’srop- 
pantsága, melly kétségkívül nem az elsőbb rangúnak lát
szó meri irányzatát, merre megy; most az egész Cassio
pea pompás fényben ragyogott aztán a’ P e r s e u s  felett, 
Capella alatt, a’ Sirius és Procion kellő közepében ment 
el. — A’ természetvizsgálók abban egyeznek meg, hogy 
ezen téjuti fény is az állatköri fénynyel ugyan az , ’s at
tól kapja udvarát a’ téjut, minthogy ezen udvar a’ fény
oszlopnak nemcsak minőségét t.i.fényét, színét ölti ma
gára , hanem mennyiségét is , úgy hogy midőn igen kés- 
kénnyé lett az oszlop, az udvar is a’ galambtól csak a’ Ca- 
pelláig terjedt e l, és nem tovább a’ Cassiopea felé , és 
csak az éjszaka szüleményének kell lennie , mi onnét is 
kitetszik, hogy maga a’fényoszlop sem mindjárt a’ nap le- 
nyugta után hanem legalább is jófélórával későbbenkezd 
feljőni, és még aztán árad e l , és pedig halkan , ’s egy
másután a’ téjuton még fél kört alakíthat; — ezen fényes
séget pedig vagy a’ nap athmosphaerájának, vagy ma in
kább a’ csillagok vonzása á l t a l  öszszetódult aethernek 
(melly egyébiránt az egész egyetemben elszórva volna) 
lenni mondják , de ezek fölvételével még nem magyaráz- 
tatik meg az, hogy miért igyekszik épen a’téjutbafoly
ni , ha csak ezt mágneses természetűnek lenni fel nem 
veszszük , és a’ magnesi polaritást az egész egyetemre 
nézve a’ téjutra nem teszszük, olly formán , hogy ezen 
legyen, a’ mint irtain, a’ milliók forgása, mellyek az öv 
központjára, hová nehezednek , nem rohanhatván , kény- 
teleníttessenek , sőt egymásbai nehezedésük által kény- 
telenittessék a’ mondott hig folyam is velők együtt , kört 
leírni (noha csak légkörünkben levőt) miután viszonyos 
nyomásuk által gőzapályt és dagályt okoztak, ’s ekké- 
pen csillagi rendszeremet e’tünemény is igazolná. Zala
egerszegen Hetyey János.

T á r c z a.
Nyilatkozat azon e g y  n é m e l l y i k  ügyében , 

kiről a’ Társalkodó tárczájában írva van: hogy az ott 
érintett rendszer ócsárlásával erőködött előre biztosítani 
magának a’ jutalmat.— Hogy az érdeklett egyed az em
lített rendszert ócsárolta, olly annyira nem igaz , hogy 
annak bebizonyítása semmi forrásból sem lehetséges. — 
M ert, sokkal türelmesebb és becsületesebb vélekedés
sel van ő minden gyorsirási rendszerről, hogy sem a- 
kármellyiket megtűrni, vagy egy jobbnak helyességét 
méltányolni nem tudná; és sokkal óvatosabban gondolko
zik magáról, sem hogy az érdemnek szánt jutalom elnye
résére az ócsárlás bűnét mocskos eszközül használni elég 
botor lenni iparkodnék. — Egyébiránt , szabadságában 
lenni tartja:' ócsárlás nélkül a’ gyorsírásról más, külön 
véleménnyel lenni, és meggyőződése szerint külön rend
szert is követni. X.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t n e r - K á r  o l y i  uri-utcza 453.
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Mélt. Széchenyi István gr. ur nyílt levele a’ Jelenkor 

szerkesztőjéhez.
T i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  úr!

Még nincs öt hónapja , mikor, tisztán látván , hogy 
az úgynevezett liberális vagy nem bánom oppositionalis 
bárka , miután a’ Pesti Hírlap szerkesztője arrogálta va- 
la magának abban a’ fő commandot, előbb utóbb zátony
ra fogna vergődni, Önnek lapjában hirdetem független 
enállásomat ’s nyilván kitárám , mikép nekem semmi kö
zöm nem volna a’ Pesti Hírlap szerkesztője által elszédi- 
tett, elcsábított izgató párthoz.

’S íme valósággal a’ “ v e l e t e k  ha  a k a r j á t o k ,  
és  n é l k ü l e t e k  s ő t  e l l e n e t e k  ha  k e l l ”-féle 
szövetség oraculumával együtt már zátonyon ül; mert a’he
lyett,hogy hazánknak csak egyetlenegy életkérdését is egy 
kissé nagyobb érettségre bírta volna, A-tulZ-ig mindent 
compromittált, sőt a’felbőszült ellenzek természete szerint 
még olly kérdésekben is vesztett terrénumot, mellyeket 
már tisztába helyezve gondolhata minden méltányosb em
ber , mint a’ miilyen például a’ nemtelenek hivatalképes
sége , melly sok más felette üdvössel — mint halljuk — 
en compagnie szinte megbukott a’ legközelebbi fejérvári 
gyűlésben. Melly gyűlés a’ tulhajtásnak mulhatlan gyü
mölcseit lehető legtisztábban tárá fel minden gondolkozó 
előtt. —

Es nagyon örülök ’s áldom Istenemet —— mert nem 
szeretek megzsibbasztott állásban pangani — hogy nem 
könnyelniüleg ugyan , de tökéletes meggyőződésem után , 
miszerint a’ Pesti Hírlap szerkesztője azon osztályt, melly- 
ben állottam , elragadásra fogná korbácsolni, inkább iso- 
láltam magamat, mintsem hogy azon naszadba leptem vol
na , mellybe a’ Pesti Hírlap szerkesztője belé tudá édes
getni a’ haladás némi túlbuzgóit, ’s mellyben ő most nem
csak elv- és modor-barátival, de meg azokkal is zátonyon 
ü l, kik annyi előrelátással vagy legalább jó szerencsével 
nembirván, mint én , részint személyes baratsagbul, ré
szint más tekintetekből, nem akarták vagy nem merték olly 
kereken kitárni, hogy íelekezetéhez nem tartoznak , mint 
én tevém azt. ’S pedig azért ülnek vele en compagnie ho- 
mokbuczkán , ’s egy darabig legalább semmi jó t , vagy ah
hoz mit tehettek volna, aránylag csak kevés jót fognak 
eszközölhetni, mert a’ felriasztott szenvedelmek kirekesz
tőnek minden gyöngédebb megkülönböztetési tapinlatot, 
mihezképest valamint a’ pesti hírlapi párt mindenkit tom
pa eszünek, rósz hazafinak vagy legalább megcsontosult 
conservativnak tart, ki a’rohanás zászlója alatt feltétle
nül nem áll: úgy és éppen annyi joggal vei ininden ezen 
zászló alatt nem álló viszont az előmenetel baratjai közt 
péie-méle csupa izgatókat, erői tetőket és némileg spolia- 
torokat látni, kiktül irtózik és ekkép velük csak alkura 
lépni, sőt még csak tanácskozásba sem kíván bocsátkoz
ni; holott némelly felhagymázoltakon kívül tán alig léte
zik egyetlenegy higgadtabb egyén is , ki veséinek bel- 
seihen csak félig is jóváhagyná a’ Pesti Hírlap szerkesz
tőjének politikai eljárását; mint nemkülönben velem együtt 
számtalan egyén van , kinek legkisebb hajlama sincs a’ 
pesti hírlapi párthoz , de azért még is olly őszintén, tán

őszintébben hordja az adó , a’ közlekedések , a’ városi ren
dezés ’sa’t. kérdését szivén, mint a’ Pesti Hírlap szerkesz
tője minden terrorista apródjaival summásan véve.

Örömem , tisztelt szerkesztő ur , azonban — higye
*Sen roérséklett, mert egyedül az által van motivál

va az , eloszer hogy nem alattomosan és nem rögtön ha- 
gyám el azon pártot, vagy tán éppen olly igazsággal mond
hatnám, hagyott azon párt engem e l, mellyel, némelly 
kiesteket ide nem számítván, politikai felléptem óta egy 
czél után és egy modor szerint cselekvém , de nyilván , ’s 
csak akkor midőn el nem titkolhatám magam előtt többé, 
hogy a’ P. H. szerkesztője, a’ velőket elszédítve, in ultima 
analysi tévutakra vezetni és ekképen teljesen compromit- 
tálni fogna azt ’s ez által házai ügyeinket; ’s másodszor , 
hogy nyilványos felszólalásom ’s a’ pest-hirlapi párt poli
tikai eljárásának kímélet nélküli roszalása által , nemcsak 
elhárítám magamtul azon felelőséget, mellyel tetteiért 
minden vezetni akaró párt tartozik hazájának , de szaba
don fordulhatok , merre tetszik , ’s csekély erőmmel, 
mellyrül még rendelkezhetem , vérünk szolgálatára úgy 
gazdálkodhatok, a’ mint arra lélekismeretem ’s belátá
som int. —

’S ugyanis, ha a’Pesti Hírlap szerkesztője által ren
des vágásábul kiferditett haladási pártnak palam publice 
hátat nem fordítok , melly elibe ő , keblének istenétül , 
vagy tudja a’ magyarok istene mi által intve , feltüzé a’ 
“ veletek ha akartok, vagy nélkületek sőt ellenetek ha 
kell” zászlóját — ugyan mire vagyok elítélve ma? Szinte 
csak arra — ’s erre , megvallom , legkisebb kedvem sem 
vala — mire el van kárhozva a’ Pesti Hírlap szerkesztője 
et C°, hogyt. i. vagy ezentúl a’ pórnépnél folytassa terro- 
risticai izgatásait, miután a’ kis nemességnél az experi
mentum nem sikerült, a’puskapor kifogyott, és ő mély 
bölcsen mint Ferdinand Cortes gályáit maga mögött elé
gető ; vagy azijesztésre kitűzött, de ijedelem helyett ál
tálján véve csak indignatiot és kaczajt gerjesztett dandárt 
ismét vonja be, és helyette egy “mea culpa, bocsánatot 
kérünk”-félét vonjon fel; vagy magát és lógósait ismét va
lami uj proteusi alakban “ quar anta martiri”-kénta’nagy 
közönség elibe kiállítsa ’s nagy dagályosan lamentáljon ; 
vagy végkép — mint ezzel már több ízben ijesztgetéa’ ha
zát , de senki el nem hitte — lelépjen a’ magas politikai pa
ripárul, mellyen , maga hasznát kivéve, vajmi ügyetle
nül lovaglóit, és e’ helyett az eke szarvához álljon , mit 
egyébiránt követend-e annyi siker , mint a’mennyi háram
lóit, legalább jövedelem tekintetében reformatori pályá- 
jábul, bizony kétlem; mert a’ jó szántás sokkal nehe
zebb , mint a’ politikai műgyártás , vagy inkább vezetői 
kontárkodás.

És e’ négy probabilitas , melly közé a’ pesti hírlapi 
párt saráglyázva van , nem igen Ígér sikert, mert a’ pór
népnek, m e l l y é r t  mindent, me l l y  á l t a l  azonban 
mindaddig semmit nem fogunk tenni , míg törvényes ál
lásba rendes utón nem emeltetik , felizgatását alkalmasint 
nemigen fogja tűrni és büntetlen hagyni a’ végrehajtó ha
talom; a’megfordított crescendo pedig, mikor az ember 
ad captamdani benevolentiam dögönyözéssel kezdi, ’s az
tán mikor ezzel semmire sem tudott menni, engesztelve
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persvadeálni akar , inkább szánakozást vagy kaczajt ger
jeszt, mintsem eszközlene sikert; a’ hasztalan martyr, 
meg a’ lamento továbbá, igaz ugyan , szíveket lágyít, ko
nyákét sajtol, de nemzeteket nem regenerál; a’ lelépés 
végre valami pályárul, mielőtt lelkűnkben testűnkben meg
törve nem volnánk, ezer változatban csak azt bizonyítja , 
bogy erőnket túlbecsültük, az ellenüuk gördíthető nehézsé
geket pedignem eléggé voltunk képesek kellőleg méltány- 
\ani, és ekkép ‘szarkailag sokat akartunk de keveset bír- 
tűi k.Már e'négy közt, nekem legalább úgy látszik,olly ma
gasztos lelkűidnek mint a' Pesti Hirlap szerkesztője és 
apródjaié, kik olly erősen buzognak a’ haza javáért, egy 
sem lehet ínyszerinti; ’s azért felette kiváncsi lehet min
den hazad látni, mit fognak most, midőn saját magukat 
megzsibbaszták , mély bölcseségükben felfogni , hogy té
vedéseikből kiébredve, hibáikat elismerve, mind azon 
erő, mellyel felékesítve vannak , hasztalan el ne párolog
jon , sőt a’ haza érdekei ellen ne fordítassék.----- Tán
honi ügyeink egybekeveredését másokra fogni á la M arat, 
ki magát XVIdik Lajoshoz hasonlítván , őt kiáltá ki na
gyobb revolutionariusnak ? — Ez igen meglehet, mert hi
szen ezen ártatlan kis fogásnak már is mutatkoznak sym- 
ptomái; de valljon illy impositionak leszen-é csak egy bo
londja i s -------nem hihetem , nem akarom hinni; mint
hogy ha igen eszesnek nem is , ennél legalább még is 
eszesebbnek tartom közönségünk legfejletlenebb osztá
lyát is. —

En azonban , hála az égnek — noha isolálva — leg
alább szabad vagyok , és azon felelőségben , melly a’ Pesti 
Hirlap szerkesztőjét és pártosait éri, hogy valljon mi jót 
eszközlöttek vérünknek, részt venni nem tartozom. Ám
de azért, mert szabad vagyok és egy párthoz sem tarto
zom , miután szintúgy gyűlölöm a’hazai terhekben része
sülni nem akaró herék seregét, mint kárhoztatom azok 
pajzán negédét, kik megbocsáthatlan kontárkodásaik ál
tal e’ sereget nemcsak nagyobbíták , de olly compact pha- 
lanxba is dögönyözék, mikép azt a’ Pesti Hirlap szer
kesztője et C° alkalmasint soha ezentúl megtörni nem fog
ja  • azért politikai szabadságommal ’s független állásom
mal , mint érintem , nem nagy örömmel kérkedem , mert 
siker után , azaz vérünk felemelése , hazánk polgári ki
képzése után sovárog lelkem; isolálva pedig, ha lehet is 
egy mákszemmel néha néha járulni a’ köz kifejtéshez, any- 
nyit csak még sem vihetni végbe , mint kezet fogva , vál
lat vetve, egy soron számosb hazaßakkal. Es ha a’Pesti 
Hirlap szerkesztője fel nem lép — én legalább úgy vagyok 
meggyőződve , és ezt okkal móddal bebizonyítni ügyekez- 
ni fogok — bizonyosan szoros egységben megmarad azon 
független felekezet, melly sem innen nem maradván , sem 
túl nem kalandozván , múlt országgyűlés alkalmával olly 
sokat igérőleg megalakult, mellynek én is egy közvitéze 
valék, melly azonban ma — köszönet a’ tulhajtásnak és 
a’ szűnni nem akaró megemészthetlen, jóllehet mesteri- 
leg és igen Ízletesen elkészített kitálalásoknak — nem
csak nem nőtt, de magában is úgy megoszlott, mikép ve
lem együtt számosb, ki szintén olly kévéssé szeret hasz
talanul handabandázni mint én, de sikert óhajt, hasonló- 
lag isolálva á ll, vagy más párthoz szegődött; azon he
vesek pedig , kik csupa következetességbül, mert zátony
ra kerültek , azon megcsökönyösülnek - - - - olly kis csa- 
patocskára olvadtak, mikép inkább csak “kezük meg- 
mosására” fognak egyet ’s mást eszközölhetni, mint a’ 
haza javára; vagy más szavakkal: egyedül olly világot

fognak terjeszthetni mint üstökösek , mellyek inkább csak 
ijesztenek, mint valamit érlelésre bírni volnának képesek.

Ez azonban , mint szép álom , mellyben ringattatánk , 
meg van törve. ’S azért most egyszerüleg az marad a’kér
dés: “ felhagyjunk-e mindennel, vagy ne hagyjuk magun
kat.” Mi rám alkalmazva annyit jelent: hogy valljon én 
beteges, elfáradt, csak vajmi kevesektől felfogott, semmi 
hatással nem biró , depopularisált ’s tán vajmi soktul gyű
lölt egyén , nyugalomnak bocsátkozzam-e — mit tán már 
szabad volna tennem — vagy folytassam-e az éppen most 
érintett, nemigen vigasztaló körülmények közt politikai 
pályámat. —

Nem könnyen , nem hajlamom szerint ugyan — mert 
sokat reinélltem , ’s most csudának fogom tartani, ha még 
lesz belőlünk magyarokbul valami, mi az én várakozá
somnak megfelelne — ámde azért tisztában vagyok magam
mal az ir in t, hogy míg csak győzöm ‘szuszszal’ — melly 
azonban néha szinte már egészen eláll — földi hivatásom
nak emberül megfelelni törekedni fogok , melly hivatást 
h a z a  fi u i h ű s é g  s a r k a l a t á r a  állítom,úgy hogy ha 
nem is lehet délczeg paripán — mihez igaz több kedvem 
volna, mert ki szeret kiskörben, tanuk nélkül és potom 
eredvényért kötelességileg olly kedvvel járni e l , mint so
kaktul elősegítve, sokaktul dicsérve fényes győzelemért — 
azért még is , mint mondám , ha délczeg paripán nem le
het , gyalog sőt leverve is mindent elkövetendek — és így 
már többszer ’s pedig nyomtatásban nyilatkozóm—mit csak
végbevihetek, vérem és hazám szolgálatára ; mert a’ ‘ha
zafi’ czimét bitorolni nem kívánom , olly hazafiság pedig, 
melly feltételes ’s mellynek csak nagy cselekvési kör ke
csegtető , ’s egyéb nem kell, az én kötelességi szótárom 
szerint legalább , minden salakjaibul ki nem forrott még és 
ekkép nem felette magasan áll.

Ámde mire fordítsam erőmet, miután régi ’s azt hi
szem meglehetősen előre kiszámított terveimet megronták
-------még nem tudom. — ’S ím ebben , ha legközelebbi i-
dőkre félig meddig tudom is mit fogok tenni, néhány évek
re előre — ha élek — még nem valék képes tökéletesen 
elhatározni magamat.

És ez oka , tisztelt szerkesztő űr , miért járulok On- 
hez egyenesen nyilt levél által; azért t.i. hogy valamint 
On , úgy a’ közönség azon kis töredéke is , melly politiká
mat kisérni szives — kis töredéke , mondom, mert hiszen 
mint olvastuk , a’ pesti hírlapi közvélemény (!) nem olvas
sa czikkeimet — tudja , újságírói tekintetben hányadán 
van velem.

Mielőtt azonban ezt nyilványítnám, szükségesnek tar
tom némieket előbocsátnom, mikép azon nem kis számú 
hazai bölcseknek száját némileg bedugjam, kik mindenben 
ellenmondást sőt kajánságot gondolnak észrevehetni, mit 
eszük sikérsége felfogni nem enged.

A’ ‘modor’, a’ ‘tactika’ szót, hajói emlékezem, én 
hoztam hozzákapcsolt értelmével együtt szőnyegre. És mi 
volt következése ? Elsőben az , hogy, valóban tán a’ na
gyobb rész , irtózott azon tantul, melly modor és tactika 
szükségét hirdeti, minthogy illyes “ az egyenes lelkű , 
egyszerű magyar lényegével meg nem fér” , holott 
minden embernek az élet legkisebb viszonyaiban megvan 
saját józan vagy otromba modora és tactikója , csakhogy 
egy része maga sem tudja , a’ hypocrita pedig meg nem vall
ja , ’s csak az emberi természetet ismerő becsületes áll ve
le elő lepleg nélkül, ’s annál inkább, mert a’ modor meg 
a’ tactika — mint illyes — éppen nem valami kárhoztatan



141
dó , de csak az által válik dicséretessé vagy kárhozatos- 
sá , a’ miként t. i. embertárst és hazát üdvre vezet vagy le
felé sülyeszt. Mihezképest ma már nem valami bűnnek szí
nében jelenik mega’modor mega tactika, de ezeknek he
lyes vagy helytelen volta vétetik kérdésbe.

A’ gyanúsítások szükségét is szinte én hoztam vita* 
tás alá. ’S jóllehet ebben még nem surlódott egészen ki az 
eszme, melly szerint az egész constitutionalis lét nem a- 
lapszik egyeben mint ‘gyanúsításon’, mellynek ellentéte
léül azonban minden gyanúsított egyénnek szabadságában 
á l l , magát a’ közönség előtt bármi módon kitisztítni, a’ 
nélkül hogy őt ez okbul autobiographiai hetykélkedéssel 
vádolni volna szabad; azért még is naprul napra nagyobb 
tisztaságba jő , hogy éppen azok gyanusítnak másokat leg
inkább , kik legerősebben kelnek ki a’ gyanúsítás tana el
len , és ekkép nem azokra fér a’ hypocrita czím , kik gya
nusítnak ugyan , de egy úttal ennek szükségét is megisme
rik és nem vádolnak felmagasztaló autobiographiai kevély
séggel senkit, ki magát kitisztítni törekednék , mitül egy 
honpolgár sincs eltiltva sőt mindegyiknek, ki politikai 
szerepet játszik , még magátul nem hárítható kötelessége 
is ;  hanem tán azok variálják a’ maestro Machiavelli the- 
máját, magyar ügyeinkre alkalmazva, felette ügyesen , 
kik azon követeléssel, hogy nem gyanusítnak , a’ legszen
tebbet is sárba vonják , a’ magát védelmezőt egyszersmind 
az autobiographiai önfelmagasztalók sorába rántván.

Most a’ politikai változékonyság szükségét sőt kö
telességét tűzöm kithemául, és egyenesen megváltván — 
mint már más szavakkal ugyan de szintezen értelemben , 
Világ czímü munkámban tizenhárom évvel ezelőtt tevém — 
hogy én politikámban igazi‘szélforgony’ nem bánom‘Cha- 
maeleon’ vagyok|, szinte látom, mikép borzad el nem egy 
magyar ember, holott azokon kívül, kik csupa követke- 
zetességbül télen nyáron bundát viselnek, és tánczviga- 
lomhan úgy jelennek meg bagariában mint trágya közt , 
egy sincs, ki a’ körülményekhez — okosan vagy otrom
bául , mi más kérdés — nem szabná eljárását, úgy hogy e’ 
tekintetben sem azok a’ felszínes számolók vagy éppen a’ 
hypocriták, kik velem együtt megvallják , mikép a’ körül
ményekhez simulni kell és ekkép simulnak is ; de azok az 
eletgyakorlat nélküliek sőt az igazi TartuíFe-félék, kik a’ 
vak sokadalom elbódítására megtörhetlen elvkövetkezetes
séget aífectálnak ’s zátonyra vergődnek, vagy mindig arra 
hajlanak, hol rájuk nézve leghasznosabban fuj a’szél,legyen 
az szél aztán fölszél v. alszél, t.i. felső vagy sokasági kegye
lem , kormányi fizetés vagy választottsági diurnum , nagyok 
vagy népsepredék tömjénzésének díja ’sa’t.—Miszerint itt 
is egyedül a’ dolognak nemes vagy nemtelen alkalmazása 
határozza el annak helyes vagy helytelen voltát.

Ha például valaki jószándéku , nemzetiséget és alkot
mányt megbecsülő kormánynyal átellenben éppen olly da- 
czos hangulatra paprikázza fel önmagát, mint a’ millyen- 
nel viseltethetik olly kormány iránt, melly mind nemze
tiséget mind alkotmányt lábaival tápod ;arrul igazságtalan
ság nélkül azt lehetne mondani, hogy vagy olly bárgyú , 
mint ama hajós , ki a’ vitorlát egyszer felkötvén azt többé 
nem változtató, bár honnan fújt vala is a’ szél, mikép me
rő következetességből soha sem is ért czélt; vagy hogy sa
já t drágalatos ‘én’-jét sokkal magasabbra helyezvén mint 
a’ közállodalmat és a’ nagy közönség hasznát, ‘telik mibe 
telik’, egy kis parádét űzni, azaz a’ köz figyelmet szemé
lyére vonni törekszik , milly fényszerzés hasonlíthatlanul 
könnyebben és olcsóbban sikerül — ’s e’ körül ne higyünk

valakit mystificálhatni ezentúl — az ellenkezők , minden
ben hibát találók során , hol inkább csak gáncsrul és íe- 
rombolásrul van szó, mint könnyen sikerülhet illyes azea 
osztályzatban , melly a’ kormányzás szövevényi és bonyo- 
dalmi nehézségeit könnyítni törekedvén , leglisztább czéllaí 
is a buta és indulatos sokaság előtt vajmi sokszor igenis 
ferde és kétes színben áll. Ha tovább valaki álomba sülye- 
dett vérsorsosait doronggal—mint egyszer rólam mondák, 
mikor a pest-hirlapi modor (!) nem volt még ismeretes ——•- 
felvervén , miután nemcsak felébredtek , de félig meddig 
mar hagy máz ongnak is , á la Pesti Hirlap meg nem szűnő leg 
dögönyózne , arrul viszont az igazság legkisebb megsérté
se nélkül azt lehetne állítni , hogy vagy veleje csúszott ki 
kellő helyéből, vagy szinte meginta’drágalatos “én” melly 
olly felette sok magyarnál —  ’s tudjuk: yérünkigen szép 
(!) része valóban énesebb mint volna hazafi ,’sinkább gyér- 
mekileg hiú mint volna férfiulag büszke— a’ lehető leg
főbb tekintet, áll ismét haza és emberiség előtt, ’s így to
vább. —

Miknek — t.i. ezen szalrnacséplésnek , mert tudom 
ennek fogja keresztelni, bérmálni a’ Pesti Hirlap, holott 
czéloin nem ez , de az — és ezért ismétlem magamat annyi
szor— hogy némi előzményi igazságokat, mellyek nél
kül nem, elvégre némi kemény honi koponyába becsépel
jek , ha lehet ,’s rajtam legalább ne múljék—miknek mon
dom erkölcsi tanulmánya az , hogy bizony a’politikai váltó 
zékonyság is csak annyiban helyes v. helytelen, a’ meny
nyiben ügyesen vagy ügyetlenül illesztelik össze a’ meg
változott körülményekkel, és — itt különös vigyázatért e- 
sedezem — a’ mennyiben a’ drágalatos ‘én’ minden ördögi
vel van-e háttérben , vagy a’ haza és egyedül a’ nagy kö
zönségnek érdeke-e - - - - - -

Számosb évvel ezelőtt valami nagy hazafi kevélylyel 
bizonyos fő úri előszobában találkozám. Sokáig vártunk, 
míg unalom közt nagy dagályosan borzasztó érzelmét kije
lenté a’ felhozott lír, hogy neki előszobázni kell , mihez 6 
nem szokott és a’ világ minden kincséért soha illy csuszást- 
mászást — mint ő az előszobázást nevezé — egyáltaljáhan 
nem tudna megszokni. Később , miután hivatalba jutott, több
szer észrevevém öt előszobákban, maga számára mindig va
lamit kikunyorálót; azóta azt hiszem megholt, legalább előt
tem erkölcsileg minden esetre megholt------- ámde holta előtt
bizonyos alkalommal vele egy kis párbeszédem vala, mellyet 
tán nem lesz egészen érdeknélküli annak megmutatására fel
hoznom, hogy az előszobázás, de némileg még a’ csúszás-má
szás is , ha így akarjuk nevezni a’ lehető legnagyobb önmeg
tagadást, magában véve éppennem valami bűn, de csakany- 
nyiban válik gyengeséggé, rútsággá sőt gyalázattá, vagy vi
szont megbocsátható sőt dicséretes íénynyé vagy éppen meg 
erénynyéis, a’ mennyiben az elöszobázó ’s magát porig lea
lázó veséinek belsejében saját ‘én’-jét tüzi-e ki efféle megta
gadásinak végczéljául , vagy ‘vérének hasznát.’

É n . Most többszer van szerencsém kigyelmesemmel az 
előszobákban találkozni; hogy van ez ?

Ő. Nem, én most is igen ritkán j á r o k -------
É n . És még is olly szép látszata van--------; ezügyes-

séguek bizonysága- Én nem voltam olly szerencsés; mert jól
lehet éltem jó részét összesommázva tán több hónapot tol
ták előszobákban , azért meg sem “lettem semmi” és nem 
kaptam semmit.”

Ő. Ezen igen csodálkozom és meg nem foghatom.
É n. Ha szabad, feloldom a’ titkot. Én, noha alkalma

sint százszor annyitunatkozám előszobákban mint kigyelmes- 
sége soha magamat semmire nem árulgattam , se nem kerek 
magam számára soha semmit is ; de büszke érzettel mondom: 
egyedül “véremért’’ csúsztam másztam , és így természetes, 
hogy kigyeimének az aránylag sokkal kisebb erőkiálliíása meg
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is nagyobb CO és hasznosb (0  következvényt volt szülni kény
telen-, —  —

És azóta nem igen mer szemembe nézni a’ felhozott; de 
hiszen — mit mindig felejtek — azóta már megholt.

’S most tudja-e, igen tisztelt szerkesztő úr , miért hozom 
fel a’magyar élet e’ töredékét ? Egyedül annak megmutatására, 
hogy valamint számtalan jár az erdőbe, ott fát lopni, más meg
int egyedül sétálás végett, és csak kevés, embertársnak 
hasznos fünemek és gyökerek keresése miatt; és ekkép az 
erdöbejárás mintillyes se nem helyes se nem helytelen, de 
csak alkalmazása által leszen egyik vagy másik : szintugy ját- 
sza majd felsöbbség iránti bókolás majd tömeggeli kaczérko- 
dás által, legtöbb a politikát cs k azért, hogy saját tűzhelyére 
egy v. más módon egy kis fát hordjon,v. mert éppen jobb dolga 
nincs,csak kevés azon magasztos!) czélbul,hogy vérét,hazáját, 
a’hogy csak lehet, szolgálja; miszerint a’polilikai szerepeske- 
dés is mint illyes felelte közönyös, ’s csak azon czél által lesz
— bármilly köntösben és milly formák közt folytassa is ügyét
— gyalázatos vagy dicséretes foglalatossággá , hogy valljon 
mi fő- és végczélthord a’ szerepeskedő lelkének legbelsejé- 
ben, saját hasznát és fényét-e, vagy vérének hasznát és dí
szét ; miszerint az előszobákban napokig ülő és sollicitáló ’s 
minden felsöbbség előtt mélyen bókoló *) mind ennek daczára 
mégis sokkal becsüietesbhazafi, és a’ körülményekhez ildo- 
milagszabva lépéseit, sokkal hasznosb hazafi is, ha t- i.nem 
‘magát’ de a’ ‘közjót’ hordja legfőkép keblében , mint volna 
különös és kivált hasznos hazafi az, ki minden felsöbbség 
iránt bizonyos megvetést aöeclálván,a’ ‘néppel’ meg nemszü- 
nőleg íőkép azért kaczérkodik , hogy gratiáját saját haszna, 
saját fénye végett el ne veszítse.

Az igazi hazafinak tehát, ki e’ nevet bitorlani nem akar
ja , ki t. i. nem magát, hanem vérét bálványozza, és szappan- 
buborék helyett sikert nyerni óhajt, a’ körülményekhez si
mulnia kell. Mert hiszen mi az emberi egyén? Kőszikla tán, 
mellyen a’ földi események megtörnek ? Nem . nem ; de ép
pen ellenkezőleg, körülmények állal sodrott naszád, melly 
csak úgy jut biztos öbölbe, ha a’ szélvészek harczait, mint 
nemkülönben a’ csend unalmait és a’ dagály és apály ezer ár
nyéklatit kellő figyelemre venni bírja a’ kormányos!

Én tehát —mert fő czélom : vérem haszna, vérem dísze, és 
csak ezek után jövök én—valamint eddigelé több ízben meg- 
változtatám politikámat, úgy ezentúl még inkább fogok simulni 
a’ körülményekhez , és e’ szerint nem bánom sot meet is enge
dem , tartsanak és nevezzenek szélforgonynak , chamaeleon- 
nak , sőt aposfatának : de midőn ezt megengedem ’s mindenkit 
erre feljogosítok, egyúttal felszólítom a’haza minden tagját, 
bizonyítsa be de csak egy léptemet is , melly nem lelt volna 
“v é r e m h e z  hű és ős z  i n t  e’’, ’s bizonyítsa be cs«k egy 
tettemet. melly által saját érdekemet a’ k ö z ö n s é g  é r d e 
ke  e l é  h e l y z é m  va l a .

Ebben keres'em én a’következetességet eddigelé és ebben 
fogom keresni éltem fogytáig, és nem azon éretlen ’s valóban 
szánakozást vagy megvetést érdemlő felfogásokban és szem
fényvesztésekben , mellyekkel a’ kevély meg a’ ravasz elámílja 
az éretlen sokaságot, ésdaczban. fejességben , uj húzásban 
és otromba makacsságban keresteti ’s imádtatja vele a’ poli
tikai következetességet.—

Mielőtt a’ Pesti Hírlap szerkesztője valódi aegyptusi calami- 
tas-ként felemelkedett vala nyomorult hazánk virányain , ’s 
annyival fiatalabb ’s tudja a’ mindenható ég annyival tapasz
talatlanabb elvbarátimat magához csábítgató és személyemet 
olly ferde világba állílni tudta, mikép felette sok azt gondol
ná, hogy én hagytam volna el felekezetemet. holott minden 
túlszerénységet félretéve , nekem legalább úgy látszik, mint
ha valami lidéreztül elcsábitolt bajtársaim által inkább én ha
gyattam volna cserben------- mielőtt, mondom, vérünknek és

Plato Dionysíust a’zsarnokot Syracusban felkeresvén, elborzadva 
leié ennek lábaihoz borulva Aristippot, ki egy halálra ítéltet iigye-  
kezett megmenieni. “ Nem szégyenled, magad illy szolgai állásba 
tenni mond Plato -  ember ’s kivált zsarnok előtt?” -  -  -N e m  
— válaszol erre Arislipp — mert mit tehetek én róla, hogy Diony- 
siusnakfüle és szive sarkainál van.’’

hazánknak nagy hasznára CD ez megtörtént, tettre ’s csak tett
re kívántam összepontosítni csekély de még sem megvetendő 
tehetségemet, ’s némieket — úgy vagyok meggyőződve — ki 
is állílék vala, mik nemzetisedés és alkotmányosodás tekinte
tében sem kárunkra sem szégyenünkre nem válandottak. A* 
cselekvés körébül azonban kilökettem ’s pedig egyedül csak 
a’ pest-hirlapi ideák összezavarása és tűhegyre állítása által, 
minthogy cselekvényt, miképez ne legyen fövényre sőtleve- 
gőbe állítva ’sígycsak rövid illusio, rectificálteszméknek kell 
megelőzniük.

És ez b írt, jóllehet nehezen esett a’ súlyos munkát újra meg
kezdenem ’s a’ tét mezejérül az irkafirka hináriba bocsátkoz
nom , engem arra , hogy ismét az irói pályára pontosítám össze 
legtöbb időmet. — Fáradozásimnak volt e sikere , tudja az ég
—  —  én azt hiszem , volt egy kicsi; mert ha én nem lépek fel
— és ehhez egy kis önmegtagadás , egy kis elszánás bizony 
kellett—hihetőleg olly hosszúra nő a’ pest-hirlapi szarv, hogy 
alkalmasint még kétesb zavarokba sülyednyomorult honunk, 
mint a’ miilyenben sínlik az most, ha t. i. a’ végrehajtó hata
lom szilárdul nem teljesíti tisztét, mi mindig szomorú kényle- 
lenség, ’s minek elhárításán ez okbul tehetség szerint működ
ni minden hazafinak kötelessége. Egyébiránt korlátolt tehet
ségem mellett mi nagysikere lehetett egy, jóllehet bűfletbig 
—mint Pulszky ur a’Kelet Népét nevezni szíveskedik—könyv
nek és néhány hónapi ujságezikk-irásnak két évi és négy hó
napi meg nem szűnő ingerlés és felbőszítés ellen, azt minden 
méltányosnak saját ítéletére hagyom.

Az irkafirkának meddig s aggasztó körülményeinket tekint
ve, egyállaljában lesz-e azonban ezentúl vérünkre nézve még 
haszna, előttem még nincs tisztában; minthogy néha úgy rém
lik felfogásom előtt, mintha azon nyavalya,mellyben—ha 
csalni nem akarjuk magunkat— már benne vagyunk vagy az 
van bennünk ’s melly ha nem is éppen anarchia és teljes szét
bomlás, ehhez legalább gyors léptekkel közelít, már annyira 
elmérgesiilt volna , mikép a’ viszontorlásnak szenvedelmi közt 
alig létezhetnék mondott vagy Írott szó, melly a’ motos com- 
ponere fluclus elég súlyú lenne.

A’ dolgok illy kifejlődése közt tehát, mikor egy Deáknak 
szava is levegőbe párolog hatástalan, sőt bűnös visszahatást 
szül és pediff nem idegenek, de azok előtt, kik közt úgy szól
ván egész éltél tölté , fogok-e tovább Írni és szólni, én, kinek 
tehetsége annyival korlátoltabb és ki soha senkit nem kiméit,
de sújtott jobbra balra mindenkit különbség nélkül------- még
npm tudom , mint áltáljában nem tudtam tökéletesen még elha
tározni masamat, hihetőleg bekövetkező orkán- és netaláni 
ha jótörésben mire vessem fejemet; annyi bizonyos, hogy nem
zeti és alkotmányos bárkánk romját el nem hagyandom , bár
mi történjék is , mert megmentett vérem és szabadságom nél
kül kivételként fenmaradni nem kívánok; ámde hogy mit fo
gok tenni, mikép noha kicsi és egyes de azért meg nem tört 
erőmmel, én is járuljak a’ kísértet óráiban legyőzni a’ vészt, 
és az ál’s fellolakodott kormányzók daczára, én is megtegyem 
erőm szerint magamét, mihezképest hajótörés helyett biztos ö- 
bölbemenekedjék már már siilyedö bárkánk, ha ez még a’Ie- 
hefségek közt van: az egyedül a’ most szaporábban mint bár
mikor feiledfzö körülményektiil fog függni; mi körül semmi 
bizonyost előre nem mondhatok, előre tudván, hogy bármit 
tegyek i s , annak haszna, ha lesz , vajmi parányi lesz.

A’ mit azonban ujságlap által nvilványílni fogok — és ez > 
habár legkisebb hatással sem birand is, engedje csak egész
ségem , alkalmasint elegendő tán sok is leend azt mind

Legalább jövő újévig, ha tovább nem, Önnek lapjában, 
tisztelt szerkesztő ú r , részint a’ Jelenkorban részint a’ Társal
kodóban teendem le.

Ha semmi válaszát nem nyerem, azt megegyezése jeléül 
fogom venni-

’S most éljen boldogul! Legközelebbi czikkeimmel pedig al
kalmasint a’megbuktatott adó tárgyalását fogom megkezdeni.

Pest, april 29kén 1843. G r. S aéelieny i I s tv á n .

•Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t n  e r -K á r  o ly i  uri-utcza 453.



36. szám. Pest, május Tkén. 1843.

Némi következetlenség ’s még valami.
Alig divatoz sűrítő korunkban valami jobban , mint 

a’ népuraság eszméje, ’s alig van kedvesb kötelessége 
capacitásaink közül is soknak, mint arra törekedni’s iz
gatni. Nincs is tárgy, melly olly bő anyagot nyújtson da- 
gályos szónoklatokra és szóvirág-dűs értekezésekre; taps
vihar moraja közt milly jól hangzik ,,mindent csak a’ nép
ért ’s nép által44 annyira jó l, mikép nem egy becsületes 
gondolkozó hazaíi hátát borzogatja hideg ’s várja szorong
va : vájjon a’ ,fölséges4 melléknevet is , valami magyar 
Guadet nem indítványozza é csupán istenre ’s népre ru
házhatni? Egy népbarát dús phantaziája ’s mégforron- 
góbb vére sziklacsucsra szökkenti honunkat, ha a’ hisz- 
toria ’s törvény tanúbizonysága szerint alkotványos éle
tünkbe szőtt (?) népképviseletet ezentúl is megtagadnék , 
mig maga csupa népszerüség-vadászásból a’ direct adót 
megbuktatja; miről azonban azirás mélyen hallgat.

Nehogy tisztelt olvasóm mellékes gondolatra vete- 
müljön és soraimat pártoskodás szelleméből eredetieknek 
tekintse: ki kell mondanom, mikép én adózás embere 
vagyok; ’s ezt olly édes kötelességül tisztelem, millyet 
csak igazság ’s méltányosság szülhetnek. Adózás embere 
vagyok , ismétlem, bár megvallom , hogy e’ tekintetben 
óhajtottam volna 1) ha ezen szent eszmét ember- ’s vi- 
lágisméretlen túlbuzgó jóakarók olly népszerűtlenné nem 
tették* ’s inkább hallgattak volna , 2) ha a’kivetési kulcs 
megállapítása nem megyék önkényére , hanem mint a’ bi
hari választmányi javaslat is tartja , az országgyűlés érett 
megfontolására bízatnék.

Ezeket előrebocsátva, azon tiszta meggyőződése
met nyilványítom , miszerint olly kérdést, melly a’ ne
messég egyik sarkalatos kiváltságát nemcsak érinti vagy 
módosítja , de azt egyenesen ’s föltétlenül eltörli, — mint 
jelen esetben az adó kérdését csak jogsérelemmeltárgyal- 
hatni a’ nemesség jelen nem létében. Nem elég itt s ek
kor csak követutasitást készítő ,közgyűlést4 hirdetni, any- 
nyival kevesbbé pedig, mivel nem ritkán történik meg, 
mikép az eíFele körlevelekről, a’ sok oldalú hivatalosko
dással terhelt sz.bírák gyakran meg is feledkeznek, sigy 
azokat nem kellő időben vagy nem is köröztetik, — ha
nem kiszemelve említeni a’ tárgyat , melly sarkalatos jog
törlesztést kíván, ’s különösen felszólitani a’ nemességet; 
annyival inkább, mivel egyikünk sem igen szereti biz azt, 
ha erszényéről más rendelkezik.

Nem azt akarom ezzel mondani , mintha helyesel
ném a’ köznemesség alacsony érdekből vagy pártszenve
délyből keletkezett és sok helyt véghezvitt csabittatasat; 
mert keservesen jajdul föl lelkem bánatában , valahány
szor az emberi méltóságot illy leaíacsonyulva s a szabad
akaratot gépelylyé aláztatni látom , ’s higgadt kebellel 
óhajtóm: nelegyen áldott azok emlékezete, kik ekképcse— 
lekesznek ; s kérem, jegyezzük meg, hogy egészen más 
az érdeklett fél tudta ’s akaratjával nem pedig egy kisebb 
’s gyakran, mint olly megyében is — hol a’ nagy számú

fővárosi , de még azért nem mind megyei, ’s törvény-és 
iskola-szünetekkor igen megapadó nemesség ad vezérhan
got megtörténik, nem illetékes rész bejegyezésével 
hozni határzatot, ismét más , az érdeklett’s illetékes fe
let tisztátlan czélokbul tévutakra tántorítani.

Es misem lephetett volna meg jobban mint annak ol
vasása*) s hallása, hogy a’köznemesség értesittetését azok 
kárhoztatják s gúnyoljak legjobban, kik nem egyszer 
írtak s beszéltek már népérdek mellett, kik bitorlóit ha
talmok egyik töredék támaszt, a’ „semmit rólunk nélkü
lünk44 varázs-szavakban őrizgetik! Pedig ne csaljuk meg 
magunkat, aztán mint mondani szokták , nézzünk tovább 
orrunknál , ’s higyük e l, mikép a’ keserű poharat, 
illy eljárás mellett, előbbutóbb csakugyan kikeli üríte
nünk ! —

Teszem, mi keblem forró kívánsága, hogy a’ házi 
adó törvénynyé fog most szentesittetni, ezt majd végre is 
kell hajtani ’s itt leend a’ bökkenő! Az 1836: lld . t. 
czikk, melly csak jobbágytelkes nemesek adóztatását il
leti, még igen sok helyen nem sikeritteték , néhol az Hlyen 
nemesek ,öszszeiratását4 már ugyan megkezdették ’s nem 
sokára be is végzik. Csalatkozunk azonban , ha hiszszük , 
hogy a’ születendő adótörvény sikerittetését illy hoszszu 
pórázra hagyhatjuk , vagy tisztválasztásról tisztválasztás
ra halogathatjuk. Teljesülésbe kell biz azt venni törvény
hirdetés után mindjárt, sőt ez amazt is sietteti; és majd 
lesznek drámai jelenetek! Micsoda lelkiösmérettel fog 
büntetni törvény ellen szegülőket vagy hatalomkart ren
delni a’ törvény méltósága’s tiszteltetése mellett azon ha
tóság , kivált népszerű hatóság, melly „semmit rólunk 
nélkülünk44 elve mellett az érdeklett’s nagyobb részt meg 
nem kérdi, ki nem hallgatja , megfogni nem tudom; ’s ki 
áll érte jót, nem leend é eset, miszerint az adóra kény- 
szeritett nemesség egy másik országgyűlésre majd adand 
utasítást; de az gyász-beszéd lesz a’ rögtönzött dicsőség 
felett. Ép illy csodálatos előttem — értekezéském fona
lát felfogva— az, hogy épen azok, kik népapostolokul 
adván ki magokat, természeti, emberi, egyenlőségi jo- 
gokrul hatalmas leczkét tartanak , nem hogy fölemelnék 
szavukat a’ nép meghallgattatásaért ott, hol nem az a!köt
vény életéből csempészett, hanem annak egyik lenyeges 
alkatrésze és százados gyakorlat-szentesitette jog törlesz
tése forog kérdésben ; sőt pellengérre állítják azokat , kik 
illyet szorgalmazni ellenökben elég bátrak !

„Mitért ahoz a’köznemesség44 vetik ellenem ; ’s ezen 
erősséget — ámbár nem sok olvasottság, még kevesebb 
éjjelezés kívántatik annak felfogásához, mit természetes 
igazság ’s méltányosság követelnek teljesen kielégítőnek 
találom el is fogadom ; mert ezt hihetem a’ felhozott kö
vetkezetlenség,ha nem elvhűtlenség,egyedüli s fontos oká
nak: de nem mulaszthatom el azon észrevételt, hogy, 
miután részint hallgatag, a’ szabolcsi, vasi, zalai, gö-

* ) Lásd P. Hírlap 325d.sz. 218d. lap, pesti gyűlés folytatása.
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möri, szathmári, mármarosi borzasztó események után 
pedig részint tettleg ismertük meg azt, miszerint a’ nép 
mostani helyzetében a’ miveltségnek igen alanti fokán tes- 
ped, hagyjunk föl szemfényvesztéssel ’s illusiokkal; ne 
írjunk csak azért, hogy a’ hasáb te ljék ,’s ne beszéljünk 
azért, hogy megtapsoljanak, kivált ollyat, minek gyakor
lati oldalától magunk is viszszarezzenünk. Népről’s ennek 
érdekéről csak akkor szólhatni sikerrel, alaposan’s kö
vetkezetlenség nélkül , ha annak ezer redőjü viszonyait 
’s életmódját tökéletesen sajátunkká tettük. , Mi n d e n t  
a’ n é p é r t ,  — igy szól a’ Jel. f. é. 2d. szám Széchenyi 
István gr. — igen de s e mmi t  á l t a l a ;  legalább még 
most, mert meglehet, ámbár eddigelé még oldatlan pro
bléma , lesznek egyszer idők, de minden esetre a’ távol 
jövendőben fekvők, mikor a’ nép intelligentiájának, sú
lya fog lenni a’ legbiztosb kalauz. lm e’ mag nem hullott 
kősziklára, :s ki hitte volna, hogy három rövid hónap 
múlva a’ tisztelt gróf leghatárzottabb politikai ellenei épen 
ezek szerint cselekedjenek. VdTQCL S .

Szabadka királyi város rajza.
Í V  é g  e.)

Ha azt hinnők , hogy Szabadka a’ keblében létesült 
két casino által, a’ haladás pályáján kivánatos czéljához 
közelebb jutott ? akkint csalódnánk , mint ki farsang vé
gén távol vidékre — egyébiránt jó szánuton — lakmároz- 
ni indult, még honn előre erősítvén , hogy viszszajöve- 
teléig a’ hónak elolvadni nem szabad ; de a’ titkosan műkö
dő természet rútul megcsúfolá, mert néhány órai lanyha 
szellő fuvalma alatt a’ hó olvadni ’s esőzni kezdvén, in- 
gyeni vendéglésekre örömittasan járni szerető lakmáro- 
zónkat, különben derék négy lova sembirá a’ sáros utón 
szánkójával hazáig vontatni ,’s ő kénytelenitteték egy szál
lási vityillóban pár napot időzni. — Alig pár éve , hogy 
a’ haladás lelke Szabadkát is megszállá , ’s lakosai ere
jűkben bizakodván, egy casino létrehozása felett tana
kodva, annak tervét elkészíték ’s a’ munkához erőtelje
sen fogtak. De tudnod kell tisztelt olvasó, hogy az esz
me csirája először is a’ lelkesebb ’s kiforrottabb vérű it
teni néhány derék polgárli ’s mesterember ’s más né- 
mellyek megfontolt körében vert éltető gyökeret. A’ pol
gári casino tehát a’ lelkesebb , és ha nem is egészen a’ tit
kos jövendő mélyébe , de minden esetre meszszebbre ter
jedő nézésű polgáríiak társulatában nyere létet. Első évé
ben az egykori úgynevezett Vinkle Andor volt serfőző 
emeletes házának felső termeiben foglala helyet, mellyek- 
ben a’ nevezett társulat használatául bérbevett szobáit ha 
nem fényteljesen is, de elég Ízléssel’s csinosan bebutoroz- 
va, ott minden kényelmeit elérte. Kevés idő múltával a’ 
fontoltabb fejek saját ház megszerezhetése fölött eszmél- 
kedve , véleményes tervöket a’ társaság minden tagjainak 
a’ nagy gyülekezeten előterjesztvén, csak hamar megtör
tént az, miről senki nem is álmodhatott, hogy a’ társa
ság az úgynevezett Schulcz-féle kávéház-épületet — hol 
ezelőtt vándor színészeink is az itteni közönséget mulatta- 
ták — részvények ulján megvevén , az egykori már már 
roskadóban állott épületet uj terv szerint becsületesen ki

javíttatta ’s elég tágas teremét a’ legizletesebben rendbe 
hozta; igy a’ polgári casino-társulatkövetkező évben sa
ját házába ünnepélyesen bevonult, hol azóta vendégsze
rető ’s egymáshoz barátságos bizodalmu tisztelettel visel
tetve, úgy e’ város némelly közintézeteinek mint p.o. kór
ház és szegények fölsegélésére szakonkint felebaráti se
gédkezeket nyújt, mint magának örömteljes élvezetű vi- 
ragbokrokat kötöz. — U r a i m ! !  ez fontolva tett lépés 
vala. —

A’ mindent természetesen más romjain ujitó fiata
labb s masokat majmolni szerető , bizonyos nevű szár
nyas állatokon,mint példáid pegazus , tudja a’jó isten hogy 
micsoda sphaerákban röpkedő kornak tulajdona lévén , 
mindent egyszerre a’ rideg légből lerántva, még a’sza
badkai homokbuczkákból is egyszerre aranyhalmokat va- 
rázslólag előteremteni: a’polgári casino-társulat ellenében 
e’ szerint — lehet hogy tán megbuktatására is — né
hány már törvényes kort meghaladott de még egészen ki 
nem forrott véralkatű fiatalabb egyed rögtönzései által , 
csak hamar bizonyos nemzeti casino nevezete alatt egy 
másik társaság is — én máig sem tudom hogy mikint, pe
dig köztük valék — egy véletlenül fölkerekedett zivatar 
által öszszefuvatott. Hja! természete lévén e’ sujtásos dél- 
czeg népnek mindent egyszerre ’s fényteljesen , és költség
kímélés tekintete nélkül, csak a’ dinomdánom ne hiányoz
zék, bár honnan ’s kitől vegye is eredetét, megragadni, ’s 
legszerényebben legyen mondva : minden megfontolás nél
kül ’svakon követni. így történt nemzeti casinónkkal is ! 
Száz ’s néhány , évenkint tíz p. forintot fizető részvényes 
két vagy három nap alatt egy, — mondva készült naper
nyő alatt állapodott meg ; nagyszerű terveinél fogvást olly 
lakot kibérlelve , meliy várnak is beillenék. Aztán nem 
is Pestről anyahazánk szivéből, hanem egyenesen Bécs- 
ből — mégpedig a’ gőzhajón egész Baja szabaditékos váro
sig — hozatván le drága pénzen vásárlóit ,’s csupán a’ le
hozatalért 80 pengő forintot fizetni kelletett tekeasztalát. 
Különféle honi ’s még több külországi politikai ’s divat
lapokra tüstint nagy előfizetéseket tevén; szobáit legújabb 
ízlésű bútorokkal ellátván vendéglőt alapított; mellynek 
haszonbérlő-gazdája nem sokára, még mit a’ menyasz- 
szonyi házba hozott is, kénytelen vala elharácsolni, csak 
hogy kisded családjától az ínség éhségteljes képét eltávo
líthassa. Uraim! engedjetek meg nyíltságomért; termé
szetemnél fogva k e b l e m  érzeményeit nemcsak kitárni 
szoktam: hanem gyűlölök is minden, rósz alapokra gon
datlanul öszszehánytvetettintézkedést,mellyeken — mint
hogy többnyire rohanva tétetnek — a’ mindent elfojtó átok 
burjánya előbutóbb tanyát ver. Ez alatt azonban nem azt 
értem , mintha haladás , a’józan ’s megfontolt haladás, em
bere nem lennék? sőt tisztán vallom az egész dicső ma
gyarhon t. ez. olvasó közönsége kegyes színe előtt: hogy 
nekem seregűző gyanánt hátramaradni bizony legkisebb 
kedvem vagy szándékom sincs; de megint olly formán, mint 
a’ szabadkai nemzeti casino-társaság nevét csak bitorló 
némelly tagjai, kik a’ casino termeiben adatott ebédeken , 
taraczkdörgések között, politikai szónoklatok, fejadó- 
róli hoszszu beszédeket követett éljenzések, némelly buj- 
togatás, békezavar ’s pártszakadásokra irányzott beszé
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dek ’stb. ’stb. között kivannak az ígéret földére niinél- 
előbb benyargalni; velők ugyan sem egyetértés sem ha
ladásban kezet nem fogok ; sőt azt sem kérdem egyiktől 
is , hogy hova szándékozik ? mert ez nem szokásom. — 
E’ tárgyról másutt nemcsak általányosan , hanem részle
tesen is szólandok. Most ennyi elég.

Menjünk még ki a’ városerdőbe ’s lássuk mi van ott 
is. Szabadkát a’jótevő természet — tengerhomokjai mel
lett is , sok más áldással tetézte. A’növényország — mint 
már érintém itt teljes zöldében virágzik; különféle fane
mek a’ ritkább földet kedvelők , itt óriási nagyságukat 
nem ritkán elérhetik. Szabadkának terjedelmes szőlősei
ben jó ízű, teljes zamatií különféle gyümölcsök termesz- 
tetnek; különös figyelmet érdemel az itt ugynevezet szer- 
csika almafaj , melly tudtommal az egész magyar anyaha
zában másutt nem létezik. E’jó izü gyümölcs, ha jó helyre 
eltétetve gondosan megőriztetik, késő tavaszig eláll , ’s 
akkor felséges szaga’s ize miatt legkapósabb; őszszel, 
mikor a’ fáról leszedetik , vékáját 2 — 3 v.forinton szok
ták az itteni termesztők eladni, jelenleg már igen elfaj
zott ; de legkülönösebb ez almafajnál az : hogy ritka év
ben terem meg. — Tehát a’ városligetben vagyunk, hol 
megszámlálhatlan néptömeg között, kik ide kiválta’ ta
vaszi hónapokban kedvtöltésül öszszesereglenek ; duda , 
tambura kíséretében az úgynevezett Kóló kedvelt körtán- 
czot eljárni , főmulatságnak tartják. E’békés népfaj azon
ban gyoicsgatyásokbul , veres , zöld , kék selyemmellé- 
nyü úgynevezett dalmata katholikusokból á ll , kik fejő
kön egy keskenyebb karimáju kalapot viselve, jó ked
vűkben igen barátságosak. Némbereik vagyonosságukhoz 
képest 3 — 5 czicz de selyem szoknyákat is hordoznak. 
— A’ ligeten keresztül buján kisarjazott két soros , sö- 
tétebb árnyat adó lombos Kanadensiákból sinórmérték u- 
tán ültetett több fasor-ösvény — mellyeken a’ sétálás igen 
kényelmes— vezetik az embert a’ kert belsejébe, hol 
egy kertészlak épült néhány szilfa alatt. Oldalvást egy 
izlésteli, ’s gyönyörű fáktól hefoglalt tágasabb gyepes 
kör , mellyen , az ide sétakedvöket tölteni jött magasabb 
ranguak csinos hintáikba fogatott k é t’s négyes czafrangos 
szép lovaik szoktak megállapodni. Odébb ismét hoszszu 
sorokba foglalt három sétautcza, mellyeken fel alá még 
eső után is, a’ legfinomabb selyem czipécskékbe bujt lá
bacskák b á t r a n  eljárhatnak, mert e’ sétautczák talap
zata tiszta homok lévén , a’ legnagyobb záport is a’ szom
jas homok azonnal elnyeli. A’ városerdő déli részében 
van az úgynevezett angol k ert; jó ízléssel ültetett fabokro
sak tömött lombjai között kígyóznak el sétaösvényei. A’ 
városerdőbe most már két kapun kocsizhatni be ; azokon 
sokszor láttam, hogy 20— 30 hintó is egymással vete
kedve , egykét negyedóra alatt fordult meg. Sajnos ! hogy 
e’ gyönyörű , élvet adó ligetet mai időkben már gyéreb
ben látogatják. A’ kertészt ki arra gondot visel, a’ va
ros szabad italméréssel és különféle termékek sajat hasz
nára termesztése ’s a’ nem csekély fajzás egészben áten
gedése mellett igen jól fizeti. Az éjszaki részben két óriás 
nyárfa vastag derekaiba mesterileg beillesztett vaskari
kákról négy kötélen hinta függ , mellyen leginkább a’köz
nép olcsó pénzért szokta kedvét tölteni. A’ kaputosak pe

dig az itteni kitanult barnahangászok szivolvasztó zenéi 
alatt a’ fák alatti durva faragványu asztaloknál többnyi
re jól ozsonázva, mulatnak.

Kedves vándor Társalkodóm! ha még egyetmást, — 
mit e városban ’s tájrészein tett kirándulásunk alatt láthat
nánk, figyelmemet elkerülve — neked meg nem mutatha
tók? ne tulajdonítsd hidegségem vagy nem akarásomnak, 
hanem csupán veletlenségnek. Jöhet még reánk egy ked
vezőbb kor, mellyben teged ismét ölelhetve barátságos 
szivednél a legszebb örömnapokat élvezve , nemcsak a’ 
most látottakat újra megmutatnom alkalmam lesz : hanem 
a’ haladást annyira kedvelő ’s majd itt élők egyetértésű 
megfontolt törekvése ’s feszített szorgalmok által felidé
zendő sok szép ’s hasznos intézetet is , kivált pedig ha 
egykoron Pestről Szabadkán által egész Újvidék’s Péter- 
váraHig — egy nemzet alkotta vaspálya átvonuland; ve
led mindazokat megtekintendő be fogjuk járni. — Isten 
veled kedves Társalkodóm! isten veled addig is , míg 
szeretett bátyádat a’ derék Jelenkort kinek azittélők- 
rül sok! igen sok szépet— de csupán az ő nagyrabecsült 
engedelme mellett— elbeszélni alkalmam leszen , meg- 
látogatandom. B árlfay  József.

Országos vegytani műhely — laboratórium chemicum — 
felállításáról.

Hogy valahára a’ sok ’s többnyire igazságos panasz 
mind az orvosi személyzet, mint pedig a’ magyarországi 
közönség részéről a’ gyógyszerek meghamisítása, kicse
rélése vagy tisztátlansága iránt megszűnjék : egy általam 
sok tekintetbül hasznosnak ’s czélirányosnak vélt, min
den egészségét becsülni tudó embert közelebbről érdeklő 
tervezettel bátorkodtam , hoszszabb hallgatásom után, is
mét föllépni. Mint orvos, mint az egyszerű nagy termé
szet szolgája , gondolatimat is csak egyszerűen , minden 
szónoklati virágtól megfosztva , kívántam leírni. Ártani 
senkinek , mindenkinek használni, továbbá minden idevágó 
viszszaélés és elmulasztás ellen bátran kikelni, egyedüli 
föltétem. Ha valaha , úgy most minden irányban nagyobb 
munkálkodást , nagyobb tökéletességet követelnek tőlünk 
orvosoktul is ; mit ugyan elérni nem emberi lehetőség ,
de arra törekedni mindenkinek szent kötelessége ; ’s mi
nél előbb haladunk tudományunkban, annál inkább érez
zük, mennyire tökéletesítendő még az; igy szolt nem re
giben hazánk,országunk egyik jeles orvosa **_). De mint
hogy jelenleg egyedül egy vegytani országos intézetről, 
’s nem a’ magyar orvosi alladalom s orvosi közrendezet 
olly felette szükséges javithatasarol kivanok szólni, a 
többiről mint tervemhez nem tartozórul, tán más alkalom
mal bővebben. Hogy tudományos intézeteink , de különö
sen vegytani műhelyünk , gazdagságárul nevezetes euró
pai hírű egyetemünknél olly karban még nem á ll, hogy 
legszerényebb óhajtásoknak csak félig is megfelelhessen, 
azt minden dologhoz értő elfogulatlan ember örömest meg- 
vallja; őszintén megvallja pedig azt is , hogy ha abban 
tetemes változás nem történik , úgy tudományos kimivel- *)

*) Magyar orvosi és természettudományi Évkönyvek.
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tetésünk ezentúl is mint eddig haszon és hatás nélkül ma- 
radand. Vájjon képzelhetni é jó orvost vegytan ’s jóphy- 
sicust mathesis nélkül? és valamint a’ physika mathesis- 
se l, szintolly szoros kapcsolatban áll a’ chemia az egész 
orvosi tudománynyal. A zt, hogy az elméleti vegytanban 
már eddig is dicséretes előmenetek tétettek egyetemünk
nél, nem tagadhatjuk ; a’ gyakorlatiban pedig hogy mind- 
ekkorig misem történt, bátran de csak annál nagyobb 
fájdalommal szinte állíthatjuk. Vagy tán valaki már azt is 
gyakorlati vegytannak merné mondani, hol a’ sokféle con- 
tusio , alcoholisatio , praecipitatio , oxydatio ’s több che- 
miai műtétéi és tünemény a’ táblán krétával állíttattak e- 
lőnkbe ? hol költséggel ellátott vegytani műhely hijánya 
miatt egy egész felette költséges év lefolyta alatt, egyet
len egy vegytani kísérlet sem tétetett! hol még a’ kísér
letekhez szükséges műszerek sem léteznek olly állapot
ban , hogy azok vegytani munkálatoknak tökéletesen meg
felelhessenek ? Mert azon vegytani kísérletek , mellye- 
ket gyógyszerésznövendékek az év végével tulajdon költ
ségükön előmutatni köteleztetnek , az orvosnövendékekre 
nézve szinte nem létezőkül tekinthetők; ép azért, mivel 
azok is oskolai évvégére esnek, midőn a’ tanuló ifjúság 
különben is szigorú vizsgálatokra a’ többi tudománybulis 
készül. Hogy ezek mindekkorig igy állottak , azt mind
azok , kik velem együtt több évig egyetemünkben valá- 
nak, tartózkodás nélkül megösmérik ’s hogy ezek vál
tozni fognak, hogy ezek hihetőleg már eddig is változ
tak arról a’ nem régiben beiktatott nagy tudományu és 
ifjú erejű tanár ur buzgósága ’s a’ vegytan iránti szerete- 
te kezeskedik. Geiger, ama nagyhírű heidelbergi vegy
tanár , egyik jeles munkájában igy nyilatkozik: ,,Sehr 
zu tadeln ist es , wenn Apotheker aus Bequemlichkeit — 
n é h a  t á n  aus  U n v i s s e n h e i t — die meisten Prae- 
parate aus Fabriken kaufen. Die Apotheker kunst wird 
so zu einem Arzneikram herabgewürdigt.“ Es tökéletes 
igaza van; mert jelenleg gyógyszerészeink igen keveset bí
belődnek mór a’ vegytannal, de miértis? hisz a’ szeráru
soktól — materialisták — azokat sokkal jutányosb áron 
kaphatják ; csak meg legyenek , a’ többi nem az ő gond- 
jok , főkép ha még physicus ur sem tesz kifogást elle- 
nök; azzal, hogy vájjon bírnak é azon készitvények 
olly vegytani tulajdonokkal, mikkel birniok kellene, még 
némelly physicus urak sem törődnek sokat; minthogy 
különben a’ gyógyszertári vizsgálat néha tán több időig is 
eltartana, a’ két aranyos Budapesten 4—6 aranyos ho
norárium pedigmind a’ mellett sem növekednék, kivevén 
ha barátságbul v. más különös szívességből azt a’ gyógy
szerész még egy kettővel megszerezni jónak látná. Hogy 
mindenütt méltó kivételekre találunk, azt mondanom sem 
kell. Es mivel ez igy van ’s igy marad is , ha tetemes vál
tozás nem történik, azért egy olly országos intézetről gon
dolkodtam , melly azon szokásban levő viszszaéléseket, a’ 
gyógytestek és azok készitvényeinek meghamisítását, ki 
cserélését, természetes v. történetes tisztátlanságát a’szen- 
vedő emberiség s a’ gyógyító orvos javáért meggátolhassa, 
és a’ tömérdek panaszokat mind a’ gyógyszerek mind pe
dig a’ gyógyító személyzet ellen megkisebbithesse. Há
nyán estek már a’ legjobban kiszemelt gyógyszernek ál
dozatul ? azt kiki tudja; hányszor rendelünk fehéret ’s

feketét hoznak? hányszor édeset’s keserűt, nagyon ke
serűt hoznak! — És azon intézet egy országos vegytani 
műhely lenne, mellynek megalapítása nemcsak tudományos 
kimüveltetésünkre szükséges , de az orvosi karnak is szá
mos költségeit fedezné’s ez szintolly bizonyos,mint az,hogy 
ez áltál a’ sok lelkiösméretlen szerárusok és szergyártók 
szemtelensége kisebbedvén , a’ gyógyszerek meghamisí
tása mind inkább fogna ritkulni — Elszomorító dolog , 
hogy az orvosságok meghamisítása mint különös művészet 
vagy keresetág nagyban űzetik. Ezek gyilkosak valóban, 
es sokkal erősebb büntetést érdemelnének , mint rend
szerint a’hogy büntettetni szoktak*). Hogy azon nagysze
rű vegytani műhelynek országos felügyelés alatt az egye
tem tulajdonához kellene tartoznia, részemről igazságos
nak sőt szükségesnek is tartom. Szükségesnek azért, 
mert országunk főorvosát és egyetemünk orvosi karát mint 
az egészség főőrjeit illetné a’ fenálló törvény szerint a’ 
főfelügyelés; czélir anyósnak pedig azért^ minthogy épen 
itt képeztetnének ki orvos- és gyógyszerésznövendékink 
értelmes vegytanárokká. Ha hogy pedig minden magyar- 
országi gyógyszerész mindazon készitvénynyel, mellyek- 
nek előállítására vagy nem alkalmatos , vagy a’mellyek- 
nek készítése kicsinyben felette költséges, egyedül csak 
ezen országos vegytani műhelyből volna köteles gyógy* 
szertárát ellátni, úgy vélekedésem szerint egyetemünk
nek is számos költségei födöztetnének, azon fenmaradt ha- 
szonbul, mellynek most a’ szerárusok — materialisták — 
és a’ többnyire k ü l f ö l d i  g y ó g y s z e r g y á r t ó k  — 
fabricansok — örvendenek. Belszerkezetéről szóljanak 
nálamnál tapasztaltabbak. Schlotlei'bek P á l  dr.

T  á  r  c  z  a .
(Az elhagyott ház). A’ kis Barbacena váróstul nem 

meszsze, Rio de Janeirotul pedig 50 órányira van egy 
ócska ház , melly előbb egy Jose de Souza nevű emberé 
volt, kit ott mint mondják nője ’s ennek kedvese megöl
tek , ’s hova egy teremtés sem merte lábát betenni, mert k i 
sértetek helyének tartatott. Egy angol, ki Braziliát beutaz
ta ’s e’ mondát , miről az érintett ház híres lön , jól tudó, 
kénytelen volt egy éjszakáttölteni ezen házban , bár társai 
hevesen daczoltak is. Kikutaták a’ szobát, mi még lak
ható állapotban volt; nagy tüzet csináltak, leteriték köpe
nyeiket ’s groggal bátorítván magokat lefekvének. Miután 
darab időig szunnyadtak , egy szolga nagyot ordított ’s min
den szentet hiva segítségül. Az egész társaság fölébredt s 
nem kis irtózással láttak a’ hamvadó tűznél egy csapat bor
zasztó kisértetet melegedni. A’lovak , mellyek szint a’ szo
bában voltak, hortyogni kezdtek. Az angol, bár szive már 
ekkor kissé hallhatólag kopogott.gaboccsal töltött pisztolya 
után nyúlt, a’ kisértetek közé lőtt ’s ezek irtózatos ordítás
sal ugrának fel. Egy a’falra mászott ’s az angol által lelö- 
veték. E’ közben a’ lovak elszabadultak ; a' szolgák ’s veze
tők imádkozva jártak fel ’s alá; a’ kisértetek ordítoztak ; 
szóval a’jelenet borzasztó volt; midőn elvégre a’zaj lecsi- 
lapult ’s a’ csomó kifejlék. A’ kisértetek ugyanis nagy 
majmok voltak , mellyek ezen elhagyott házban szoktak éj

jel tanyázni.

* )  Tognio pr. szavai 1. orv. t. 1840. 26. lap.
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T e s t i  n e v e l é s .

í .  A ’ testi nevelés fo g a lm a , czélja  ’s  köre. Em
bertan bizonyítja , hogy két különböző , de egymással ösz- 
szeforrt, érzéki és szellemi természet van az emberben. 
Érzéki életfele testi természetében alapszik’s gyökerezik , 
melly öntudat s akarat nélkül hat és munkál ’s vak szük
ségnek hódolván szoros öszszefüggésbe hozza az embert 
a’ természet többi teremtvénye ’s erejével. Szellemi élet
fele lényegesen okos megismerés-tehetségen és szabad aka
raterőn alapul, mik által az ember minden földi teremt- 
vény- ’s erőtől elválik , az emberiséggel mint a’ természet 
isteni szellemével öszszefügg, benne ’s általa okosan is- 
mérget ’s önmagát szabadon elhatározza. Az embernek e’ 
csodálatos, testi természeterő által szükségkép , szellemi 
természeterő által pedig szabadon magát elhatározó kétféle 
természete az éptanban is okozott némi eltéréseket az igaz
ságtól. Ezen eltérések a’ naturalismus és Spiritualismus, 
mellyek különféle időben felfeltüntek’s különféle órnyékla- 
tot vettek föl. Legújabb korban fontossá lett e’két eltérő né
zet G r o h m a n n é s H e i n r o t h  képviselőiben, kik néze
teiket alapjaul tevék a’nevelésnek ’s törvényhozó hivatás
nak főleg szellemi ’s büntető törvényi tekintetben. G r oh- 
m a n n  szerint csak egy természet van ’s ez szüli a’ külön
féle létegeket, fokról fokra tovahalad , képező élettől ér
zőig fölemelkedik, szemlélés- és értelmességben végző
dik ; az érzéki természet egy azon ’s hasonló szellemihez ; 
azon természet, melly az ásványokban jegesedéseketszül, 
a’ plántákban képez és nemz, az állatokban érez ’s mo
zog , azon természet az emberben gondolkozik ’s akar, ’s 
csalódás , ha az ember szabadnak képzeli magát ’s terveit 
függetlenül teremti; tudta nélkül is a’ természet tanítja őt 
járni! H e i n r o t h  (legújabb ,NeveIéstan4-ában is) meg
fordítva szabad ’s okos természetet állít, melly az embe
riségben uralkodik , földi természet fölött lebegve min
dent kormányoz ’s rendez , mellynek a’ szabadtaian ’s ok
talan természet csak valótlan födélül szolgál; a’ testi ter
mészet, szerinte, létalappal, önállósággal nem b ír’s csak 
képezhető , szolgáló anyaga a’ földfeletti szellemnek. Mig 
tehát G r o h m a n n  csak a’ természet finomabb, nemesb 
virágának tekinti az emberszellemet ’s a’ szellemi emberi
séget; mig minden emberi gondolalot, érzeményt’s cse- 
lekvényt csupán természeterők- ’s törvényekből származ
tat ; mig a’ vétkeket, bűnöket, lélekháborodásokat a’ ter
mészet munkássága eltévedéseiül tartja: az alatt H e i n 
r o t h  más tulságba esvén az emberi szellemet sa' szelle
mi emberiséget valódi rémszerü természetfölöttisegnek s 
a’ testi természetet látszatos emberszellem puszta átlátszó 
képének csigázza feloda jutván egyszersmind , hogy csak
nem minden testi betegséget az embernek tulajdonítja vét- 
kül, mert az embernek ,mintvalódi okos és szabad , azaz, 
erkölcsi lénynek nem kell megbetegedni!.

De az ember két, egymással ellenkező természet
ből áll, mellyek egymásnak fel nemáldoztathatnak, hanem

öszhangzatban kell egymással élniök. Az érzéki termé
szet nem csupán lényegtelen ’s elvetendő födele az érzék
fölöttinek , a test nem gond- *s ápolásra méltatlan börtö
ne, hanem anyagi gyökere a’ szellemnek, önálló alap’s 
föld , mellyből a’ szellemerő kicsirázik ’s ennek munkás
ságát lényegesen föltételezi. A’ szellemi természet szint- 
ugy nem viraga s gyümölcse a’ testnek, hanem saját ön- 
állásu hatalom , melly okosságával megismeri a’törvénye
ket és szabad akaraterejével meghatározza azokat, elle
nében a’ testi élet természetének , melly tudás és akarat 
nélkül hat es munkai a’ vak természetű szükség örökké 
hasonló ’s valtozhatlan törvényei szerint.

Az emberben tehát két Önálló természet van ; mely- 
lyek saját törvények-’s erőkkel bírnak ’s önálló kifejlést 
és gyakorlatot kívánnak. Nem kell azonban feledni, hogy 
mind a’ két természet sajátságos létalapja ’s különböző 
munkássága daczára is egymásra hat, egymást föltétele
zi s meghatározza , mert mindkettő egyazon emberéletet 
’s lényt ábrázolja. Mi bensőleg függnek öszsze a’testi és 
szellemi élet kölcsönös hatásai, mutatja a’ mindennapi ta
pasztalás. E’ szempontból mondható a’ genialis R e i 1: Az 
alacsony érzelmek ’s a’ csupán állati kívánságok és szü
lemények , gerjedelmek és szenvedélyek épen a’ tárgyi
lagos pólus felé haladásuk által jutnak a’ növényzet köré
be. E’ kör módositása által azok bennünk saját mérsék
letnek , saját izgatások valódiságának hajlamivá lesznek ; 
mert látjuk , hogy e’ kör kívánságai ’s izgatásai egymást 
kölcsönösen perczről perezre meghatározzák ’s amazok
nak úgy, mint imezeknek módosítását szülik. Haragban 
munkásabb a’ szív és eperendszer, örömben a’ kigőzöl
gés és körforgás. Fájdalom elrabolja légünket, rémület 
felnyitja a’bélcsövek ’s hűgyutak kapuit , félelem elnyom
ja a’ lélekzést ’s a’ nedvek tovaüzését. A’ megboszanko- 
dott dajkák teje beteges , felbőszített állatok nyála víz
iszonyt okozhat. Gyomorfájás , böfögés , étvágytalanság , 
hányás , méhgörcs , epigasfricus testrész öszszefüzése, 
sárgaság, epeláz’s könyhullatás szokott kisérőjia’ szen
vedélyeknek , olly jelenetek , mellyek egyenesen a’ nö
vényzet körébe vágnak. E’ kör minden változtából más 
szenvedélyhajlam ered. A’ verőezér-rendszer astheniái 
irigységet, gyűlöletet, boszankodást ‘s czivakodóságot 
okoznak. Szenvedélyek kívánságokkal, éhhel , szomj- 
jal , nemi ösztönnel ’s más betegséggel, őrültséggel ’s 
nymphomaniával határosak, mik egyenesen a’növényzet
kor terményei. A’nemző létegek végtére legnagyobb bi
zonyságai állításomnak: velők kel’s enyészik , növeke
dik ’s hanyatlik és átváltozik sokféle érzemény, ösztön 
és szenvedély , mellyek tehát bennök lelik eredeti rak
tárukat. —

A’ testi ’s növényzeti, szellemi’s állati élet kölcsö
nös hatásainak e’ kiábrázolása annál inkább kitűnik, a’ 
két életfél minél jobban elhajlik szabályszerű (normális) 
állapotjától; ’s a’ két természet sajátereje s önmunkássá
ga annál inkább jelentkezik, minél jobban megmarad mind
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a’ kettő szabályszerű állapotában; ezért olly fontos a’ gon
doskodás , hogy a’ testi és szellemi élet a’ mennyire le
het természet- és észszerüleg kifejtessék ’s tovahaladjon. 
— E’ pontra még viszszatérünk.

Valamint tehát benső öszszefüggés ’s élő viszonha- 
tás van az ember egyedi teste és szelleme közt, ámbár 
mind a’ kettő lényegesen különböző és sajátszerü élet
munkásságokat ábrázol, szintúgy van nagyban is hasonló 
élet- ’s lényviszony, t. i. a’ földtest ’s emberiség, mint 
a’ föld közönséges szelleme közt. A’ föld az az emberiség
re , mi a’ test a’szellemre nézve , valamint itt csak egye
dileg, úgy ott egyetemesen. A’ föld önállásu erő ’s ha
talom ’s a’ szükség vak törvényei szerint munkálkodik ; 
az emberiség szintúgy önálló erő ’s hatalom’s okosság ál
tal ismérgetve, akaraterő által szabadon határozva műkö
dik, a’ két najryerő ’s hatalom úgy áll tehát egymás elle
nében , mint a’ kényszerűség és szabadság , öntudatnél
küliség ’s okosságismeret ’s mindketten haladnak kifejlé- 
3Ök ’s képzésök önálló pályáján. Ámbár pedig a’ föld ’s 
emberiség valódi ellentétben állnak is egymással annyira , 
hogy mindenik nyilványithatja önálló és sajáterejü termé
szetmunkásságát; mégis olly benső öszszefüggésben ’s élő 
viszonhatásban állnak egymáshoz ismét, hogy egymást 
kölcsönösen meghatározhatják ’s megváltoztathatják, a’föld 
tehát nagyobb részt az emberiség különböző miveltségfo- 
kához illeszkedik , az emberiség pedig a’ földi befolyások 
különféle hatásaitól veszi szineit. így a’ fölötte hideg lég
kör másként hat, mint a’ fölötte hő; a’ fölötte nedvesis
mét másként, minta’ fölötte száraz; másként érzik mago
kat a’ magas földtájak, másként ismét az alacsony rónák 
lakosai. A’ föld nyer egészségben a’ fensőbb miveltségü 
emberiség által, melly mocsárokat leapaszt ’s kiszárit, 
erdőket ültet vagy ritkít ’s az által légkört tisztit ’s igy 
nyilványosan mutatkozik a’föld ’s emberiség közti benső 
öszszefüggés , midőn kölcsönösen törnek a’ legfensőbb ki
fejtés ’s miveltség felé , az emberiség pedig teljesiti nagy 
és fönséges feladatát a’ földi eszközök ’s befolyások töké- 
lyes kedvezése ’s használása alatt.

Különösen kell megemlítenünk ’s kiemelnünk azon 
körülményt, hogy a’ testi életalkatrész természeti alapja 
a’ szellemi élettüneményeknek, hogy az a’ föld öntudat 
nélkül munkáló kebléből származik ’s nagyobbára ki van 
már képezve , holott a’ szellemi alkatrész csak kezd öutu- 
dattal birni ’s olly cselekvényekben nyilatkozni, mellyek 
által a’ szellem jövendő életfejledezésiben elősegittetve v. 
meggátoltatva sokféleképen határoztatik meg. Azon föld
rész, mellyen valamelly nép lakik és szellemileg jelent
kezik, nem egyéb annak föltételező természeti alapjánál, 
melly befolyását sokféleképen foganatosítja ’s chinai szí
nezetet nyom a’ nép érzék-szellemi tüneményeire.

Innen magától foly , hogy a’ föld eszközei- ’s befo
lyásainak pontos ismérete ’s czélszerü használása , vala
mint a’ testi léteg ’s ereje kifejtése és gyakorlása fölötte 
fontos az egyes ember ’s egész emberiség nevelése- ’s mi- 
velésére nézve , mégpedig az ember testi és szellemi ter
mészete szerint két tekintetből: mert elsőben az ember sa
játszerü ’s önálló testi természete már magában véve fel
adata a’ nevelés-, mivelés-, gyakorláserősitésnek, an-

nakutána pedig nélkülözhetlenlétege ’s lényeges alapja a’ 
szellemi természettüneményeknek.

(Folyt, köv.)

Rip van Winkle (Knickerbocker Ditrik hátrahagyott dol
gozata) Washington Irwingtöl.

Ki a’ H u d s o n o n  fölfelé já rt, minden esetre fog 
emlékezni a’ Kaatskillhegyekre. Ezek egyes ágát teszik 
az Appalachok nagy törzsökének, ’s a’ szem meszsze kí
sérheti azokat a’ folyam nyugati partjáig, hol azok jó
kora magasságra emelkedve , mintegy uralkodni látszanak 
meszsze a környéken. Az időszak vagy időjárás minden 
egyes fordulata sót szinte a nap mindegyik órája más meg 
más változatot idéz elő ezen hegyek varázsló szinhangjain, 
’s a’ gazdaszszonyok egy száltól szálig úgy néznek azok
ra mint a’ legbizonyosb időjóslóra. Legyen az idő jó ’s ál
landó úgy kékeknek ’s biborpirosaknak látszanak ’s me
rész körrajzukat a’ tiszta estégre rajzolják ; sokszor azon
ban még akkor is, ha vidék boltozatja egyebütt felhőtlen 
— gyűl ormaikra szürke ködkoszoru , mi a’ leáldozó nap 
végsugáraiban sugárkoronaként gyűl ki ’s világit.

Az utas ezen csodahegy tövénél könnyeden göndörgő 
füstöt vehet észre, bizonyos falu kürtőiből, minek zsin
delyfedelei a’ fák közül kukucsálnak k i , ’s épen ott, hol 
a’ hegység kék színezete a’ közelebb táj eleven zöldjével 
öszszeolvad. Ez egy igen régi kis falu, mit a’ hollandi te
lepülők néhányai,a’ tartomány*) előkorában épen az áldott 
Stuyvesant Péter —hogy az isten nyugaszsza meg — kor
mánya elején, kezdtek beépitni; ’s csak egy pár év előtt 
is lehetett még látni házakat az első építkezőktől apró , 
Hollandból áthozott falkőbül rakva , redényekkel ’s ház- 
csucsokkal, miken szélvitorlák trónoltak. Ezen faluban 
’s ezen házak egyikében— melly mi tagadás benne, igen 
rozzant ’s düledező állapotban volt — lakott évek előtt, 
midőn még a’ tartomány angol földhöz tartozott, bizonyos 
együgyű jólelkü ember,kit Rip van Winklenek hittak. Sar
ja volt ő a’ van Winkleknek kik Stuyvesant Péter korá
ban olly nagy szerepet vittek ’s vele együtt voltak jelen 
Cristian erősség ostromán. O azonban ősei harczias szel
leméből vajmi kevéskét öröklött. Mert hisz épen most mon
dók, hogy ő egy jólelkü együgyü ember volt: ’se’ felett 
jó szomszéd ’s engedelmes kereszthordó férj. ’S tán ép ez 
utolsó körülménynek tulajdonithatnók leginkább a’ sze
lídséget, mi őt olly közkedvességüvé tette. Mert a’férjek 
kik a’ háznál papucs alatt vannak, azonkül mindig igen 
engedékenyek ’s békések szoktak lenni. Kedélyök kétsé
gen túl kétszer olly lágy és hajthatóvá lesz a’házi gyötre
lemtüzes kemenczéjében ; ’s hol a’ dolog béketürés ’s ki
tartóelviselés erényeinek tanítására kerül, ott egy me- 
nyezet-papolás többet ér a’ világ minden egyházbeszédei
nél. Egy gonosz zsémbszatyort azért némi némi szempont- 
bul még bizonyos áldásnak is vehetünk, — ’s e ’ részben 
Rip van Winkle kétszeres sőt háromszorosan is megvolt 
áldva. Annyi bizonyos , hogy ő nagy kedvenczök volt a’ 
falu aszszonyainak , kik — miként ez a’ szépnemnél min-

*) Uj-York.
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dig megesik — a’ családi öszszezörrenéseknél mindenkor 
pártjára álltak, ’s valahányszor estmulatozásuk közben 
a’ dolgot meghányták — kivétel nélkül minden hibát van 
Winkle aszszonyomra toltak. A’ falu gyerkőczei is öröm- 
rivalgtak, ha mutatta magát. O részt von időtöltéseikben , 
csinált nekik játékszereket; tanitgatá őket sárkányt ere
getni , bugócsigázni ’s hoszszu történeteket beszélt ne
kik a’ telkekről, boszorkányokról ’s indusokról. Akár
hol ballagcsált is a’ faluban , egy csapat gyermek vette őt 
körül, melly öltönyfoszlányaira csimbajkodott, hátára 
kuporodott ’s büntetlen üzé vele ezer meg ezer apró csi- 
nyait; ’s az egész vidékben egy kutya sem ugatá őt meg 
soha. —

Rip jellemének nagy hibája , annak minden házi mun- 
káktóli legyőzhetlen iszonyában állt. Nem azért, mivel 
neki serénysége vagy kitartása nem lett volna; mert ő egy 
tatár - láncsa hoszszuságu ’s nehézségű horgaiéval nap- 
hoszszat elült a’ nedves sziklán ’s dörmögés nélkül horgá
szott ha mindjárt egy fia hal sem kapott is ahhoz. O óra 
hoszszat elhordogatta vállán madarászpuskáját; vizet, sa
rat , hegyet völgyet bekalózolt, csakhogy egykét evetet 
vagy vadgalambot lőjön. O sohasem vonakodott szomszé
dinak a’ legnehezebb munkákban segíteni; ’s ha törökbu- 
zát kellett fosztani , vagy illyesmi adta elő magát, mindig 
elő volt a’ sorban ; ’s a’ falu néinberei őt rendszerint kül
dözgetésekre ’s mindennemű apró szolgálatokra szokták 
használni, mikre kevesbbé szíves férjeik nem igen nagy 
készséget mutattak. Szóval Ri p ,  minden ember dolgát 
tette vette, csak a’ magáét nem; mert házi munkát tenni 
’s vagyonkáját rendben tartani — e'z neki merő lehetetlen
ség volt. O ugyanis nyilván kijelenté, hogy az mitsem 
használ, ha ő a’ maga udvarán dolgozik , mert az a’ leg
hitványabb darabka föld a’ széles vidékben , — azon min
den rák módjára halad ,’s haladand is örökké , bármit te
gyen. Sövénye folyvást öszszedült; tehene vagy eltévedt 
vagy a’ káposztásba rontott; — földjeit hamarabb fölveri 
a’ gaz, mint akármit, az eső mindig ép akkor jő , mikor 
neki kün valami végezni-valója van : úgy annyira, hogy bár 
apai öröké addig addig olvadt holdacskáról holdacskára, 
hogy végre is csak csupán egy darab maradt meg a’török- 
búza ’s burgonyának — ’s még ez is mindiga’ legroszabb 
miveletű birtoknak volna tekintendő az egész környékben. 
Gyermekei is olly rongyollottak ’s vadak voltak mintha 
sem apjok sem anyjok nem lett volna. Fia Rip , hozzá 
nagyon hasonló, — apja ócska ruháival annak egyéb tu
lajdonit is kecsegtetett örökleni. Azt az ember rendesen 
csikóként láthattacsötönyözni anyja után; — apja régi bu- 
gyogójiba dugva , miket az mint csinos hölgy rósz időben 
uszonyát — fél kézzel fogott fel.

Azonban Rip van Winkle egy volt azon boldog ha
landók közül, kik értetlen lassú kedélyzetök mellett min
dent könnyeden vesznek, fehér vagy barna kenyeret esz
nek a’ mint egyikhez vagy másikhoz kevesebb fejtörés v. 
fáradsággal juthatnak , ’s inkább éhen halnak fillérük mel
lett mint megszolgálhatva a’ tallért, dolgoznának. Lett 
volna ő csak egészen magára hagyatva, úgy a’ legnagyobb 
elégültséggel fütyörészte volna át éltét; de neje szünet
len sarkalta szemrehányásaival hanyagsága ’s gondtalan

sága’s a’ pusztulás miatt, mit ő családjára hoz. Nyelve, 
reggel, este’s délben szünet nélkül forgott; ’s minden , mit 
csak Rip mondott vagy tett, az nyakára a’ házi szónoklat 
egész árját hozta. Rip csak egy módot használt az illy pa
polásokra felelni, ’s ez neki a’ gyakori használat által vé
révé vált. O vallat vonított, csóválta fejét, égre veté sze
meit ’s nem szolt egy szót is. Ez azonban nejétől csak uj le- 
hordasi mozsarazást hozott fejére, úgy hogy ő végtére is 
kénytelen volt hátravonulót fiíni ’s a’ házból kitakarodni 
— egyetlen hely, hol a’ papucs alatt álló férj bátorságban 
van. Ripnek egyetlen hive a’ háznál, kutyája: Ordas volt, 
melly azonban nem kevesbbé volt papucs alatt mint u ra , 
mert van Winkle aszszonyom egyiket úgy, mint a’ má
sikat nagy naplopónak tartotta ,’s Ordasra különösen azért 
is görbe szemmel nézett, mert őt hivé okául ura gyakori 
kóbórgásinak. Igaz ugyan, hogy ő mindenütt hol csak egy 
jóravaló eb bátorságát tanúsíthatja, magát olly bátor ál
latnak mutatta, mint melly csak valaha erdőt barangolt — 
de hol van a’ bátorság , melly az aszszonyi nyelv folyton- 
tartó, mindent legyőző borzalrnival daczolhatna? Valahány
szor Ordas haza kullogott, elhagyta őt bátorsága is; bű
nös ábrázattal farkeresztve sompolygott körül, néhány 
oldalpillanatot vetve van Winkle aszszonyomra, nyüszi- 
tő sietséggel tört az ajtó felé, mihelyest csak seprünyelet 
vagy főzőkanalat mutattak is neki.

Rip van Winklere annál mostohább idők következtek 
be , minél több éve folyt le házas életének; mert nője fa
nyar kedélyét az idő nem szelidíté meg ’s az éles nyelv azon 
egyetlen metszőszer, mi a’ foly vásti használat által még éle
sedik. Rip ha a’ házból kiüzeték sokáig azzal vígasztala 
magát hogy a’falu bölcsei, philosophusai ’s más dologtalan- 
jainak állandó forma clubbját látogató meg, melly üléseit 
egy pádon szokta tartani a’ kis csapszék ajtaja előtt; 
melly czímerül Ilid. György ő fölsége haragosveres képét 
viselte. Itt szoktak ők a’ renyhe hoszszu nyári délutáno
kon árnyéklani, falusi mendemondákról locsogni vagy 
végtelen altató történetecskéket beszélni — a’ nagy sem
miről. Mégis nem egy országférfi fizette volna meg jó pénz
ért ezen mélységes tárgyalgatások hallgathatását, mik itt 
ollykor ollykor valami utazótól itthagyott régi újság kéz- 
bekerültekor szőnyegre jöttek. Figyelmesen hallgatták ők 
a’ tartalmat, a’ mint azt Derrick van Bummel az iskolames
ter — egy sürgetudákos kis ficzkó,kia’ szótár legoriasibb 
szavától sem félemlettmeg — felolvasta’s aztán nagy böl
csen tanakodtak a’ közérdekű eseményekről, egyket ho 
múlva azoknak megtörténtek után.

E’ junta határzatai kiváltkép Vedder Miklóshoz a’ 
falu patriarchájához ’s a’ csapszek vendéglőjéhez szolanak, 
ki ez utóbbi ajtaja előtt szokott üldögélni ’s e’ mellett csak 
épen annyit mozogni, mennyi a’ naptol menekvésre s egy 
nagy fa árnyékában maradhatasra megkivantatek; úgy 
hogy a’ szomszédok, mozgásiból ep olly pontosan tudtak 
az időt mint a’ napóra után. Igaz hogy ő ritkán szólt, ha
nem e’ helyett szünet nélkül dohányzott. Hivei azonban 
(mert hisz minden nagy ember bir Hlyekkel) őt tökéle
tesen érték ’s véleményét mindenkor pontosan ki tudták 
venni. Ha valami, mit felolvastak vagy elbeszeltek, neki 
nem.tetszett, akkor tüzesen kezdett füstölni s pipájából
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szapora apró haragos füstfellegeket eregetni: ellenben ha 
elégült volt, akkor lassan és nyugalmasan szivogatta fel 
a’füstöt aztán könnyű’s békés fellegekben bocsátá azt k i, 
sőt sokszor szájából is kivette pipáját, orra körül kari- 
káztatáa’ jószagu illatot ’s nyomadékosat biczentett fe
jével teljes elégültsége jeléül.

Boldogtalan Ripünk azonban végtére ezen véderős- 
ségéből is elüzeték perpatvarkodó neje által, ki egyszer 
csak egészen véletlen megzavará a’ gyűlés csöndét ’s tag
jait valóságosan kigunyolá ’s még a’ magasztos Vedder 
Miklós sem volt ment ezen ráerősködő katonásnő merész 
nyelvétől, melly egyenesen őt vádiá férje hajlama reny- 
heséghezi neveléséért. A’ szegény Rip végre majd két- 
ségbeesék’s neki az udvar körüli dolog- ’s nejezegernyés- 
kedéseitőli menekülésre nem maradt más mód hátra, mint 
lőszerét felvetve az erdőre ballagcsálni. Ittő ollykor leült 
egy fa tövénél ’s megosztó táskája tartalmát Ordassal, 
melly bajtársként vele hason-érzelmeket hordott. „Sze
gény Ordas — mondá ő illvenkor — aszszonyod oka hogy 
olly igazi kutyaéletet élsz , de hadd azt jó ebem , mig én 
élek, legalább lesz egy jó barátod!“ Ordas erre farkat 
csóvált, gondolkozólag nézett urára ’s bizonyosan teljes 
szivből osztá vele — ha különben az ebek szánakozók le
hetnek — érzelmeit.

Egy illynemü hoszszacska sétán , egy szép őszi na
pon Rip — a’ nélkül hogy rágondolt volna — a’ Kaats- 
killhegyek legmagasb tájainak egyikére kúszott fel’sked- 
vencz mulatkozása: az evet-vadászatban merült el ’s a’ 
csendes völgyek már több ízben viszhangoztaták lövései 
ropogását. Elfáradva ’s lélekzet nélkül veté magát estfe
lé egy zöldellő hegyi növényektől fedett fokra, mi csú
csát képzé egy meredekségnek. A’ fák közti nyiladékon át 
az egész alsóbb vidéken — több mérföldnyi erdőségen — 
láthatott végig. Megpillantó távolban a’ kevély Hudsont 
mintáz meszsze , meszsze alatta csöndesen de méltóságo- 
san odább folyt mint abban időrül időre egyegy biborfel- 
leg vagy valami lassudan elvonuló gálya vitorlája letükrö
ződött , ’s mint az végre is a’ hegyhátba veszett. Más olda
lon mély hegyüregbe pillantott alá, vad puszta’s zordon- 
ba, minek alját a’ körűié függő szirtek töredékei tölték 
e l , ’s melly csak szűkén volt a’ lemenő napsugárainak 
viszfényétől világítva. Rip egy időig a’látványra feledke- 
zésbe merülve feküdt o tt; az est egyszerre beközelgett , 
a’ hegyek elkezdők hoszszu kék árnyékaikat a’ völgyek
re vetni, látó hogy bealkonyodandik; mielőtt a’ faluba ér
ne ’s mély fohász tört ki belőle , a’mint van Winkle asz- 
szonyomtóli fogadtatására gondolt.

„Rip van Winkle , Rip van Winkle!“ hallarikácsol
ni egy hangot a’ távolban , — midőn épen indulóban volt 
alófelé. Körülnézte magát, de mitsem láthatott egyebet 
egy varjúnál, melly magányosan repült el a’ hegyek mö
gé. Képzeterejétőli csalatását vélve , megfordult’s foly
tató alászálltát, midőn ugyanazon „Rip van W inkle, Rip 
van Winkle“ kiáltást hallá hangzani az esti légben, erre 
azonban az Ordas szőre felborzongott, az eb tompa morgást 
hallatott, urához simult ’s félősen nézett alá az üregre.

Ripet egyszerre— a’ nélkül hogy tudná miért — borzadás 
futotta végig; szorongva tekintett le ugyanazon irányban, 
’s egy sajátságos alakot pillantott meg a’ sziklák közt alá
kúszni, meghajolva valami teher alatt, mit hátán vitt. 
O csodálkozott hogy ezen puszta látogatatlan helyen em
beri lényt lá t ; azt gondolva azonban, hogy az valaki a’ 
szomszédságból, kinek segélyére van szüksége , haladék
talan sietett ala, segédkezésére.

A’ mint közelebb jött, kétszeresen feltűnő volt neki 
az idegen különös kinézése. Alacsony zömök emberke volt 
az , sűrű bozontos hajjal és szürke szakállal. Öltözete e- 
geszen o hollandi szabású volt — csípőben övvel szorított 
posztódolmány — több pár szurony’s közülök a’felső igen 
bő gombsorral ’s térdnél csokrokkal ékesített. Vállán 
szeszesitallal teltnek látszó hordócskát emelt,’s jelt adott 
Ripnek , hozzáközeledni ’s neki a’ teher-vitelben segí
teni. Bár Rip némi tartózkodással ’s bizalmatlansággal 
volt is uj ismerőséhez , — mégis szokás szerint fürgén kéz
nél volt ; így mászkáltak mindketten , egymást kölcsönö
sen gyámolitva, lefelé egy szűk öblös utón, mi valami 
hegyi ár száraz medrének látszék. Rip időnkint hoszszun 
elhangzó ’s távol dörgéshez hasonlító zörejt hallott, melly 
magas sziklák közül egy mély üreg vagy hasadékból tet
szők felhatolni, hová zordon ufjok őket vezető. Pillanat
ra megállt; mivel azonban azt egyes villámcsapások ro
pogásának tartotta — mit magasb hegytájon gyakortahall
hatni — tovább ment. Miután az üregen átjutottak, bizo
nyos mélyedéshez értek , mi egy kis amphitheatrumhoz 
hasonlított ’s függőleges sziklák által körözteték, mik fö
lé áthajlandó fák nyújtók szét gályáikat, úgy hogy csak 
itt ott nyilt kilátás a’ kék égre ’s a’ derült estfellegekre. 
Rip és társa mély csend közt iparkodtak e’ közben alá ; 
’s bár az első nem fogható is meg , hogy egy szeszes ital
lal telt hordó mi végből szállíttassák fel ezen vad hegyre , 
még az is isméretlenen volt valami különös és megfogha
tatlan, mi bizonyos tartózkodást öntött az emberbe’s utót 
záró minden bizalmas kérdezgetésnek.

Mint az amphitheatrumba léptek uj tárgyak kínál
koztak a’ csodálatnak. Közepén egyenesen sajátságos 
külsejű emberekből volt üszszegyülve egy társaság, melly 
golyózott. Azok szokatlan és külföldileg öltözve: néhá- 
nyan rövid zubbonyt, mások dolmányt viseltek, övükben 
hoszszu kést hordtak’s legtöbben irtóztató bugyogók vol
tak , vezetőjéihez hasonlók. Ábrázatjok is egészen saját
szerű volt: egyiknek nagy feje, széles képe ’s apró ser
tésszemei voltak; másiknak képe csupa orrbul látszott 
állni ’s fején fehér czukorsüveg alakú süveget hordott rö
vid piros kakasfarkkal. Mindnyájának volt szakála, kü
lönböző állású és színű. Egyik közülök vezérnek látszott; 
’s ez paszományos zubbonyt, széles övét, magas hegyes 
süveget tollal, veres harisnyát’s magas sarkú s kisza- 
lagbokrozott lábbelit_viselt. Ripet az egész csoportozat 
elevenül emlékezteié egy régi flamandi képre, miltiszte- 
letes van Schaich uramnak a’ falu papjának lakszobájá
ban látott felakasztva’s melly az első települvénykor hoza
tott át Hollandból. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Heliueczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K  á r o ly  i uri-utcza 453.



Mélt. Széchenyi István gr. ur nyílt levele a 
Jelenkor szerkesztőjéhez.

T i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  úr!
Még nincs öt hónapja, mikor, tisztán látván, hogy 

az úgynevezett liberális vagy nem bánom oppositionalis 
bárka, miután a’ Pesti Hírlap szerkesztője arrogálta vala 
magának abban a’ fő commandot, előbb utóbb zátonyra 
fogna vergődni, Önnek lapjában hirdetőm független enál- 
lásomat ’s nyilván kitárám, mikép nekem semmi közöm 
nem volna a’ Pesti Hírlap szerkesztője által elszéditett, 
elcsábított izgató párthoz.

’S íme valósággal, a’ „ v e l e t e k  ha a k a r j á t o k ,  
és n é l k ü l e t e k  s ő t  e l l e n e t e k  ha k e l l “ féle szö
vetség oraculumával együtt már zátonyon ü l; mert a’ he
lyett, hogy hazánknak csak egyetlenegy életkérdését is 
egy kissé nagyobb érettségre bírta volna, A-túl Z-ig min
dent compromittált, sőt a’ felbőszült ellenzék természete 
szerint még olly kérdésekben is vesztett terrénumot, mel- 
lyeket inár tisztába helyezve gondolhata minden méltá
nyos!» ember, minta’ miilyen például a’ nemtelenek hiva
talképessége, melly sok más felette üdvössel — mint hall
juk — en compagnie szinte megbukott a’ legközelebbi fejér
vári gyűlésben. Melly gyűlés a’ tulliajtásnak mulliatlan 
gyümölcseit lehető legtisztábban tára fel minden gondol
kozó előtt. —

És nagyon örülök s áldom Istenemet — mert nem sze
retek megzsibbasztott állásban pangani — hogy nem konnyel- 
míileg ugyan, de tökéletes meggyőződésem után, miszerint 
a’ Pesti Hírlap szerkesztője azon osztályt , mellyben állot
tam, elragadásra fogná korbácsolni, inkább isoláltam ma
gamat, mintsem hogy azon naszádba léptem volna, mellybe 
a’ Pesti Hírlap szerkesztője belé tudá édesgetni a’ haladás 
némi túlbuzgóit, s mellyben ő most nemcsak elv- és mo
dor-barátival, de még azokkal is zátonyon ül, kik annyi 
előrelátással vagy legalább jó szerencsével nem bírván, 
mint én , részint személyes barátságból, részint más tekin
tetekből , nem akarták vagy nem merték olly kereken ki
tárni, hogy felekezetéliez nem tartoznak, mint én tevém 
azt. ’S pedig azért ülnek vele en compagnie homokbuezkán , 
’s egy darabig legalább semmi jót, vagy ahhoz mit tehet
tek volna, aránylag csak kevés jót fognak eszközölhetni, 
mert a’ felriasztott szenvedelmek kirekesztenek minden 
gyöngédebb megkülönböztetési tapintatot, mihezképest va
lamint a’ pesti hírlapi párt mindenkit tompa eszünek, rósz 
hazafinak vagy legalább megcsontosult conservativnak tart, 
ki a’ rohanás zászlója alatt feltétlenül nem áll: úgy és ép
pen annyi joggal vél minden ezen zászló alatt nem álló vi
szont az előmenetel barátjai közt péle-méle csupa izgatókai, 
erőitetőket és némileg spoliatorokat látni, kiktül irtózik és 
ekkép velük csak alkura lépni, sőt még csak tanácskozásba 
sem kíván bocsátkozni; holott némelly felliagymázoltakon 
kívül tán alig létezik egyetlenegy higgadtabb egyén i s , ki 
veséinek belseiben csak félig is jóváhagyná a’ Pesti Hírlap 
szerkesztőjének politikai eljárását: mint nem különben ve
lem együtt számtalan egyén van, kinek legkisebb hajlama 
sincs a’ pesti hírlapi párthoz, de azért még is olly őszin
tén , tán őszintébben hordja az adó, a’ közlekedések, a’ 
városi rendezés ’s a ’t. kérdését szivén, mint a’ Pesti Hírlap 
szerkesztője minden terrorista apródjaival suinmásan véve.

Örömem, tisztelt szerkesztő ur, azonban — higye 
el — igen mérsékleti, mert egyedül az által van motivál
va az, elöszer hogy nem alattomosan és nem rögtön ha- 
gyám el azon pártot, vagy tán éppen olly igazsággal mond
hatnám , hagyott azon párt engem e l , mellyel, némelly 
kiesteket ide nem számítván, politikai felléptem óta egy 
czél után és egy modor szerint cselekvőm, de nyilván, ’s 
°sak akkor midőn el nem titkolhatám magam előtt többé, 
hogy a’ P. H. szerkesztője, a’ velőket elszédítve, in ultima 
analysi tévutakra vezetni és ekképen teljesen compromit-

tálni fogná azt ’s ez által hazai ügyeinket; ’s másodszor , 
hogy nyiiványos felszólalásom ’3  a’ pesti-hirlapi párt politi
kai eljárásának kímélet nélküli roszalása állal, nemcsak 
elhárítám magamtul azon felelősséget, mellyel tetteiért 
minden vezetni akaró párt tartozik hazájának, de szaba
don fordulhatok, merre tetszik, s csekély erőmmel, melly- 
rül még rendelkezhetem, vérünk szolgálatára úgy gazdál
kodhatni, a’ mint arra lélekisineretem ’s belátásom int.— 

S iigyanis, ha a’ Pesti Hírlap szerkesztője által ren
des vágásbul kiferditett haladási pártnak palam publice 
hátat nem fordítok, melly eleibe ő, keblének istenétül, 
vagy tudja a’ magyarok istene mi által intve, feltiizé a’ 
„veletek ha akartok, vagy nélkületek sőt ellenetek ha 
kell“ zászlóját — ugyan mire vagyok elitélve ma ? Szinte 
csak arra — serre,  megvallom, legkisebb kedvem sem 
vala — mire el van kárhozva a’ Pesti Hírlap szerkesztője 
et C°, hogy t. i. vagy ezentúl a’ pórnépnél folytassa terro- 
risticai izgatásait, miután a’ kis nemességnél az experi
mentum nem sikerült, a’ puskapor kifogyott, és ő »nély 
bölcsen mint Ferdinand Cortez gályáit maga mögött elé
gető; vagy az ijesztésre kitűzött, de ijedelem helyett ál
tálján véve csak indignatiot és kaczajt gerjesztett dandárt 
ismét vonja be, és helyette egy „mea culpa, bocsánatot 
kérünk“-félét vonjon fe l; vagy magát és lógósait ismét va
lami uj proteusi alakban „quaranla martiri“ -ként a’ nagy 
közönség elébe kiállítsa ’s nagy dagályosan lamentáljon: 
vagy végkép — mint ezzel már több ízben ijesztgeté a’ ha
zát, de senki el nem hitte — lelépjen a’ magas politikai 
paripárul, mellyen, maga hasznát kivéve , vajmi ügyetle
nül lovaglott, és e ’ helyett az eke szarvához álljon, mit 
egyébiránt követend-e annyi siker, mint a’ mennyi há
ramlóit, legalább jövedelem tekintetében, reformatori pá- 
lyájábul, bizony kétlem; mert a’ jó szántás sokkal nehe
zebb, mint a’ politikai műgyártás, vagy inkább vezetői 
kontárkodás.

És e’ négy probabilitas, melly közé a’ pesti hírlapi 
párt saráglyázva van, nem igen ígér sikert, mert a’ pór
népnek, m e l l y é r t  mindent, me l l y  á l ta l  azonban 
mindaddig semmit sem fogunk tenni, míg törvényes ál
lásba rendes utón nem emeltetik, felizgatását alkalma
sint nem igen fogja tűrni és büntetlen hagyni a’ végrehajtó 
hatalom: a’ megfordított crescendo pedig, mikor az ember 
ad captandam benevolentiam dögönyözéssel kezdi, ’s az
tán mikor ezzel semmire sem tudott menni, engesztelve 
persvadeálni akar, inkább szánakozást vagy kaczajt ger
jeszt, mintsem eszközlene sikert : a’ hasztalan martyr, 
meg a’ lainento továbbá, igaz ugyan, szíveket lágyít, ké
nyüket sajtol, de nemzeteket nem regenerál; a’ lelépés 
végre valami pályáról, mielőtt lelkűnkben testünkben meg
törve nem volnánk, ezer változatban csak azt bizonyítja, 
hogy erőnket túlbecsültük , az ellenünk gördíthető nehézsé
geket pedig nem eléggé voltunk képesek kellőleg méltány- 
lani, és ekkép ,szarkai!ag‘ sokat akartunk de keveset bír
tunk. Már e’ négy közt, nekem legalább úgy látszik, olly 
magasztos lelkűidnek mint a' Pesti Hírlap szerkesztője és 
apródjaié , kik olly erősen buzognak a’ haza javaért, egy 
sem lehet ínyszerinti; ’s azért felette kiváncsi lehet min
den hazafi látni, mit fognak most, midőn saját magukat 
megzsibbaszták, mély bölcseségükben felfogni, hogy té- 
vedéseikbül kiébredve, hibáikat elismerve, mind azon 
erő, mellyel felékesítve vannak, hasztalan el ne párolog
jon , sőt a’ haza érdekei ellen ne fordíttassék.-------Tán
honi ügyeink egybekeveredését másokra fogni á la Marat, 
ki magát XVIdik Lajoshoz hasonlítván, őt kiáltó ki na
gyobb revolutionariusnak? — Ez igen meglehet, mert hi
szen ezen ártatlan kis fogásnak már is mutatkoznak sym- 
ptomái; de valljon illy imposilionak leszen-é csak egy bo
londja i s ------ nem hihetem, nem akarom hinni; minthogy
ha igen eszesnek nem is, ennél legalább még is eszesebb
nek tartom közönségünk legfejletlenebb osztályát is. —

Én azonban, hála az égnek — noha isolálva — leg-



alább szabad vagyok, és azon felelősségben, melly a’ Pesti 
Hírlap szerkesztőjét és pártosait éri, hogy valljon mi jót 
eszközlőttek vérünknek, részt venni nem tartozom. Ám
de azért, mert szabad vagyok és egy párthoz sem tarto
zom, miután szintúgy gyűlölöm a’ hazai terhekben része
sülni nem akaró herék seregét, mint kárhoztatom azok 
pajzán negédét, kik megbocsáthatlan kontárkodásaik ál
tal e’ sereget nemcsak nagyobbíták, de olly compact pha- 
lanxba is dögönyözék, mikép azt a’ Pesti Hírlap szer
kesztője et C° alkalmasint soha ezentúl megtörni nem fog
ja; azért politikai szabadságommal 's független állásom
mal, mint érintém, nem nagy örömmel kérkedem, mert 
siker után, azaz vérünk felemelése, hazánk polgári ki
képzése után sovárog lelkem; isolálva pedig, ha lehet is 
egy mákszemmel néha néha járulni a’ köz kifejtéshez, any- 
uyit csak még sem vihetni végbe, mint kezet fogva, vál
lat vetve, egy soron számosb hazafiakkal. És ha a’ Pesti 
Hirlap szerkesztője fel nem lép — legalább úgy vagyok 
meggyőződve, és ezt okkal móddal bebizonyítni ügvekez- 
ni fogok — bizonyosan szoros egységben megmarad azon 
független felekezet, melly sem innen nem maradván, sem 
túl nem kalandozván, múlt országgyűlés alkalmával olly 
sokat igérőleg megalakult , menynek én is egy közvitéze 
valék, melly azonban ina — köszönet a’ tulhajtásnak és 
a’ szűnni nem akaró megemészthetlen, jóllehet mesteri- 
leg és igen ízletesen elkészített kitálalásoknak — nem
csak nem nőtt, de magában is úgy megoszlott, mikép ve
lem együtt számosb, ki szintén olly kévéssé szeret hasz
talanul liandabandázui mint én, de sikert óhajt, liasonló- 
lag isolálva áll, vagy más párthoz szegődött; azon he
vesek pedig, kik csupa következetességbül , mert zátony
ra kerültek, azon megcsökönyosülnek-----olly kis csa-
patocskára olvadtak, mikép inkább csak „kezük meg
mos ás ára“ fognak egyet 's mást eszközölhetni, mint a’ 
haza javára; vagy más szavakkal: egyedül olly világot 
fognak terjeszthetni mint üstökösek, mellyek inkább csak 
ijesztenek, mint valamit érlelésre bírni volnának képesek.

Ez azonban mint szép álom, menyben ringattatánk, 
meg van törve. S ezért most egyszerüleg az marad a! kér
dés: „felhagyjunk-e mindennel, vagy ne hagyjuk magun
kat.“ Mi rám .alkalmazva annyit je len t: hogy valljon én 
beteges, elfáradt, csak vajmi kevesektől felfogott, semmi 
hatással nem biró, depopularisált 5s tán vajmi soktul gyű
lölt egyén, nyugalomnak bocsátkozzam-e — mit tán már 
szabad volna tennem •— vagy folytassam-e az éppen most 
érintett, nem igen vigasztaló körülmények közt politikai 
pályámat. —

Nem könnyen, nem hajlamom szerint ugyan — mert 
sokat reméltem, ’s most csudának fogom tartani, ha még 
lesz belőlünk magyarokbul valami, mi az én várakozá
somnak megfelelne — ámde azért tisztában vagyok magam
mal az iránt, hogy míg csak győzöm ,szuszszal" — melly 
azonban néha szinte már egészen eláll — földi hivatásom
nak emberül megfelelni törekedni fogok, melly hivatást 
h a z a f i  ui  h ű s é g  s a r k a l a t  ár a állítom, úgy hogyha 
nem is lehet délczeg paripán — mihez igaz több kedvem 
volna, mert ki szeret kis körben, tanuk nélkül és potom 
eredvényért kötelességileg olly kedvvel járni el, mint so
kaktul elősegítve, sokaktul dicsérve fényes győzelemért — 
azért még i s , mint mondám, ha délczeg paripán nem le
het, gyalog sőt leverve is mindent elkövetendek — és így 
már többszer s pedig nyomtatásban nyilatkozám — mit csak 
végbe vihetek, vérem és hazám szolgálatára; mert a’ , ha
zafi1 czimét bitorolni nem kivánora , olly liazafiság pedig, 
melly feltételes ’s mellynek csak nagy cselekvési kör ke
csegtető, ’s egyéb nem kell, az én kötelességi szótárom 
szerint legalább, minden salakjaibul ki nem forrott még és 
ekkép nem felette magasan áll.

Ámde mire fordítsam erőmet, miután régi 's azt hi
szem meglehetősen előre kiszámított terveimet megronták 
------még nem tudom. — ’S im ebben, ha legközelebbi i

dőkre félig meddig tudom is, mit fogok tenni, néhány évek
re előre — ha élek — még nem valék képes tökéletesen 
elhatározni magamat.

És ez oka, tisztelt szerkesztő úr, miért járulok Cin
hez egyenesen nyílt levél által; azért t. i. hogy valamint 
Ön, úgy a’ közönség azon kis töredéke i s , melly politiká
mat kisérni szives — kis töredéke , mondom, mert hiszen 
mint olvastuk, a’ pesti hírlapi közvélemény (í) nem olvas
sa czikkeimet — tudja, újságírói tekintetben hányadán 
vau velem.

Mielőtt azonban ezt nyilványítnám, szükségesnek tar
tom némieket előbocsátnom, mikép azon nem kis számú 
hazai bölcseknek száját némileg bedugjam , kik mindenben 
ellenmondást sőt kajánságot gondolnak észrevelietni, mit 
eszük sikérsége felfogni nem enged.

A’ ,modor", a’ ,tactika" szót, ha jól emlékezem, én 
hoztam hozzákapcsolt értelmével együtt szőnyegre. És mi 
volt következése? Elsőben az, hogy, valóban tán a’ na
gyobb rész irtózott azon tantul, melly modor és tactika 
szükségét hirdeti, minthogy illyes „az egyenes lelkű, 
egyszerű magyar lényegével meg nem fér1", holott min
den embernek az élet legkisebb viszonyaiban megvan sa
ját józan vagy otromba modora és taclikája, csakhogy egy 
része maga sein tudja, a! liypocrita pedig meg nem vallja, 
s csak az emberi természetet ismerő becsületes áll vele 
elő lepleg nélkül, s annál inkább, mert a’ modor meg a’ 
tactika — mint illyes — éppen nem valami kárhoztatan
dó , de csak az által válik dicséretessé vagy kárliozatos- 
sá, a’ miként t. i. embertárs t és hazát üdvre vezet vagy le
felé sülyeszt. Mihezképest ma már nem valami bűnnek szi
liében jelenik meg a’ modor meg a’ tactika , de ezeknek he
lyes vagy helytelen volta vétetik kérdésbe.

A’ gyanúsítások szükségét is szinte én hoztam vita
tás alá. ’S jóllehet ebben még nem surlódott egészen ki az 
eszme, melly szerint az egész constilutionalis lét nem a- 
lapszik egyeben mint gyanúsításon", mellynek ellentéte
léül azonban mindén gyanúsított egyénnek szabadságában 
áll, magát a’ közönség előtt bármi módon kítisztítni, a' 
nélkül hogy őt ez okbul autobiograpliiaí lietykélkedésrül 
vádolni volna szabad; azért még is napiul napra nagyobb 
tisztaságba jő, hogy éppen azok gyanúsítalak másokat leg
inkább, kik legerősebben kelnek ki a’ gyanúsítás tana el
len, és ekkép nem azokra fér a’ liypocrita czím, kik gya- 
nusítnak ugyan, de egy úttal ennek szükségét is megisme
rik és nem vádolnak felmagasztaló autobiographiai kevély
ségről senkit, ki magát kitisztítni törekednék, mitül egy 
honpolgár sincs eltiltva sőt mindegyiknek, ki politikai 
szerepet játszik, még magátul nem hárítható kötelessége 
is; hanem tán azok variálják a’ maestro Machiavelli the- 
raáját, magyar ügyeinkre alkalmazva, felette ügyesen, 
kik azon követeléssel, hogy nem gyanusítnak, a’ legszen
tebbet is sárba vonják, a’ magát védelmezőt egyszersmind 
az autobiographiai önfelmagasztalók sorába rántván.

Most a’ politikai változékonyság szükségét sőt kö
telességét tűzöm ki themául, és egyenesen megváltván — 
mint már más szavakkal ugyan de szintezen értelemben , 
Világ czímii munkámban tizenhárom évvel ezelőtt tevém — 
hogy én politikámban igazi ,szélforgony", nem bánom ,Clia- 
maeleon" vagyok, szinte látom, mikép borzad el nem egy 
magyar ember, holott azokon kiviil, kik csupa követke
zetességbül télen nyáron bundát viselnek, és tánczviga- 
lomban úgy jelennek meg bagariában mint trágya közt, 
egy sincs, ki a’ körülményekhez •— okosan vagy otrom
bául , mi más kérdés — nem szabná eljárását, úgy hogy e: 
tekintetben sem azok a’ felszínes számolók vagy éppen a ’ 
liypocriták, kik velem együtt megvallják, mikép a’ körül
ményekhez simulni kell és ekkép simulnak is; de azok az 
életgyakorlat nélküliek sőt az igazi Tartuffe-félék, kik a' 
vak sokadalom elbódítására megtörhetlen elvkovetkezetes- 
séget affectálnak ’s zátonyra vergődnek, vagy mindig arra 
hajlanak, hol rájuk nézve leghasznosabban fuj a’ szél, legyen



azon szél azután fölszél, v. alszél, t. i. felső vagv sokasági 
kegyelem, kormányi fizetés vagy választottsági* diurnum, 
nagyok vagy népsöpredék tömjénzésének díja ’s a’ t. — 
Miszerint itt is egyedül a’ dolognak nemes vagy nemtelen 
alkalmazása határozza el annak helyes vagy helytelen 
voltát.

Ha például valaki jószándéku, nemzetiséget és alkot- 
ványt megbecsülő kormánynyal átellenbeu éppen olly da- 
czos hangulatra paprikázza fel önmagát, mint a’ millyen- 
nel viseltethetik olly kormány iránt, mellv mind nemze
tiséget mind alkotványt lábaival tápod; arrul igaztalan- 
ság nélkül azt lehetne mondani, hogy vagy olly bárgyú, 
mint ama hajós, ki a’ vitorlát egyszer felkötvén azt többé 
nem valtoztatá, bár honnan fújt vala is a’ szél, mikép me
rő következetességbül soha nem is ért czélt; vagy hogy sa
ját drágalátos ,én‘-jét sokkal magasabbra helyezvén mint 
a’ közállodalmat és a’ nagy közönség hasznát, ,telik mibe 
telik1, egy kis parádét űzni, azaz a’ köz figyelmet szemé
lyére vonni törekszik, inilly fényszerzés hasonlíthatlanul 
könnyebben és olcsóbban sikerül — ’s e’ körül ne higvünk 
valakit mystiíicálhatni ezentúl ■— az ellenkezők, minden
ben hibát találók során, hol inkább csak gáncsrul és le 
rombolásrul van szó, mint könnyen sikerülhet illyes azon 
osztályzatban, melly a’ kormányzás szövevényi és bonyo- 
dalmi nehézségeit könnyítni törekedvén, legtisztább czéllal 
is a’ buta és indulatos sokaság előtt vajmi sokszor igenis 
ferde és kétes színben áll. Ha tovább valaki álomba sülye- 
dett vérsorsosait doronggal — mint egyszer rólam mondák, 
mikor a’ pest-hirlapi modor (!) nem volt még ismeretes —- 
felvervén, miután, nemcsak felébredtek, de félig meddig 
már liagymázongnak is, á la Pesti Hírlap meg nem sziinőleg 
dögönyözné, arrul viszont az igazság legkisebb megsérté
se nélkül azt lehetne állítni: hogy vagy veleje csúszott ki 
kellő helyéből, vagy szinte megint a’ drágalátos „én“ melly 
olly' felette sok magyarnál •— ’s tudjuk: vérünk igen szép
0) része valóban énesebb mint volna hazafi; ’s inkább gyer- 
mekileg liiu mint volna férfiulag büszke — a’ lehető leg
főbb tekintet , áll ismét haza és emberiség előtt, s így to
vább. —

Miknek — t. i. ezen szalmacséplésnek, mert tudom 
ennek fogja keresztelni, bérmálni a’ Pesti Hírlap, holott 
czélom nem ez, de az — és azért ismétlem magamat annyi
szor— hogy némi előzvényi igazságokat, mellyek nél
kül nem, elvégre némi kemény honi koponyába becsépel
jek, ha lehet, ’s rajtam legalább ne múljék — miknek mon
dom erkölcsi tanulmánya az, hogy bizony a’ politikai válto
zékonyság is csak annyiban helyes v. helytelen, a’ meny
nyiben ügyesen vagy ügyetlenül illesztetik Össze a’ meg
változott körülményekkel, és — itt különös vigyázatért e- 
sedezem — a’ mennyiben a’ drágalatos ,én* minden ördögi
vel van-e háttérben, vagy a haza és egyedül a’ nagy kö
zönségnek érdeke-é----- - -

Számosb évvel ezelőtt valami nagy hazafi kevélylyel 
bizonyos fő úri előszobában találkozám. Sokáig vártunk, 
míg unalom közt nagy dagályosan borzasztó érzelmét kije
lenté a’ felhozott úr, hogy neki előszobázni kell, mihez ő 
nem szokott és a’ világ minden kincséért soha illy csuszást- 
mászást — mint ő az előszobázást nevezé— egyáltaljában 
nem tudna megszokni. Később , miután hivatalba jutott, több- 
szer észrevevémőt előszobákban, maga számára mindig va
lamit kikunyorálót; azóta azt hiszem megholt, legalább előt
tem erkölcsileg mindenesetre megholt-----ámde holta előtt
bizonyos alkalommal vele egy kis párbeszédem vala, mellyet 
tán nem lesz egészen érdeknélküli annak megmutatására fel
hoznom, hogy az előszobázás, de némileg még a’ csúszás-má
szás i s , ha így akarjuk nevezni a’ lehető legnagyobb önmeg
tagadást, magában véve éppen nem valami bűn, decsakany- 
nyiban válik gyengeséggé, rútsággá sőt gyalázattá, vagy 
viszont megbocsátható sőt dicséretes ténynyé vagy éppen 
még erénynyé is . a’ mennyiben az előszobázó ’s magát po

rig lealázó veséinek belsejében saját ,én'-jét tüzi-é ki ef
féle megtagadásinak végczéljául, vagy ,vérének hasznát.* 

hn. Most többszer van szerencsém kigyelmesemmel 
az előszobákban találkozni; hogv van ez?

Őr Nem, én most is igen ritkán járok.-----
hn. És még is olly szép látszata van----- ; ez ügyes

ségnek bizonysága. Én nem voltam olly szerencsés; mert jól
lehet éltem jó részét összesommázva tán több hónapot töl
ték előszobákban, azért meg sem „lettem semmi“ és „nem 
kaptam semmit.“

Or. Ezen igen csodálkozom és még nem foghatom.
Ku. Ha szabad, feloldom a’ titkot. Én, noha alkalma

sint százszor annyit uiiatkozám előszobákban mint kigyelmes- 
sége, soha magamat semmire nem árulgattam, se nem 
kérék magam számára soha semmit is ; de büszke érzettel 
mondom: egyedül „véremért“ csúsztam másztam, és így 
természetes, hogy kigyeimének az aránylag sokkal kisebb 
erő kiállítása még is nagyobb (!) és hasznosb (!) következ-
vényt volt szülni kénytelen.-----

És azóta nem igen mer szemembe nézni a’ felhozott; 
de liiszen — mit mindig felejtek — azóta már megholt.

S most tudja-e, igen tisztelt szerkesztő úr, miért hozom 
fel a’ magyar élet e’ töredékét? Egyedül annak megmuta
tására, hogy valamint számtalan jár az erdőbe, ott fát lop
ni, más megint egyedül sétálás végett, és csak kevés, em
bertársnak hasznos fűnemek és gyökerek keresése miatt; 
és ekkép az erdőbejárás mint illyes se nem helyes se nem 
helytelen, de csak alkalmazása által leszen egyik vagy 
másik: szintúgy játsza majd felsőbbség iránti bókolás majd 
tömeggeli kaczérkodás állal, legtöbb a’ politikát csak azért, 
hogy saját tűzhelyére egy v. más módon egy kis fát hord
jon, v. mert éppen jobb dolga nincs , csak kevés azon ina- 
gasztosb czélbul, hogy vérét, hazáját, a’ hogy csak lehet, 
szolgálja: miszerint a’ politikai szerepeskedés is mint illyes 
felette közönyös, ’s csak azon czél által lesz — bávmilly 
köntösben és milly formák közt folytassa is ügyét — gya
lázatos vagy dicséretes foglalatossággá- hogy valljon mi 
fő- és végczélt hord a’ szerepeskedő lelkének legbelsejé- 
ben, saját hasznát és fényét-e, vagy vérének hasznát és 
diszét; miszerint az előszobákban napokig ülő és sollici- 
táló ’s minden felsőbbség előtt mélyen bókoló *) mind en
nek daczára még is sokkal becsületesb hazafi, és a’ körül
ményekhez ildomilag szabva, lépéseit, sokkal hasznosb ha
zafi "is, ha t i. nem ,magát1 de a’, közjót1 hordja legfőkép 
keblében, mint volna különös és kivált hasznos hazafi az, 
ki minden felsőbbség iránt bizonyos megvetést alfectálván, 
a’ ,néppel1 meg nem szünőleg íőkép azért kaczérkodik, 
hogy gratiáját saját haszna, saját fényé végett el ne ve
szítse.

Az igazi hazafinak tehát, kié nevet bitorlani nem akar
ja, ki t. i. nem magát, hanem vérét bálványozza, és szap
panbuborék helyett sikert nyerni óhajt,a’ körülményekhez 
simulnia kell. Mert hiszen mi az emberi egyén ? Kőszikla 
tán, mellyen a’ földi események megtörnek? Nem, nem; 
de éppen ellenkezőleg, körülmények által sodrott naszad, 
meilv csak úgy jut biztos öbölbe, ha a’ szélveszek haiczait, 
mint nem különben a' csend unalmait és a’ dagály és apály 
ezer árnyéklatit kellő figyelemre venni bírja a’ kormányos !

Én tehát — mert fő czélom: vérem haszna, verem 
dísze, és csak ezek után jövök én — valamint eddigelé 
több ízben megváltoztatám politikámat, úgy ezentúl meg 
inkább fogok simulni a’ körülményekhez , ’s e’ szerint nem

*) p lato Dionysiust a’ zsarnokot Syracusban felkeresvén, e l
borzadva leié ennek lábaihoz borulva Aristippot, ki egy ha
lálra ítéltet ügyekezett megmenteni. ,,Nem szégyenled, magad 
illv szolo-ai állásba tenni— mond Plato — ember ’s kivált 
zsarnok 'előtt?" --- ,,N e m  — válaszol erre Aristipp — mert 
mit tehetek én ró la , hogy Dionysiusnak füle és szíve sar
kainál ?an.u



bánom sőt meg is engedem, tartsanak és nevezzenek szél- 
forgonynak, cliamaeleonnak, sőt apostatának; de midőn 
ezt megengedem ’s mindenkit erre feljogosítok, egy úttal 
felszólítom a’haza minden tagját, bizonyítsa be de csak egy 
léptemet is , melly nem lett volna „ v é r e m h e z  hű és  
ő s z i n t e “, ’s bizonyítsa be csak egy tettemet, melly ál
tal saját érdekemet a’ k ö z ö n s é g  é r d e k e  e l é  he l y-  
z é m v a 1 a.

Ebben kerestem én a’ következetességet eddigelé és 
ebben fogom keresni éltem fogytáig, és nem azon éretlen 
’s valóban szánakozást vagy megvetést érdemlő felfogások
ban és szemfényvesztésekben, menyekkel a’ kevély meg 
a’ ravasz elámítja az éretlen sokaságot, és daczban, fejes
ségben, új-liuzásban és otromba makacsságban keresteti ’s 
imádtatja vele a’ politikai következetességet.

Mielőtt a’ Pesti Hírlap szerkesztője valódi aegyptusi 
calamitas-ként fölemelkedett vala nyomorult hazánk virá- 
nyain, ’s annyival fiatalabb ’s tudja a’ mindenható ég 
annyival tapasztalatlanabb elvbarátimat magához csábitga- 
tá és személyemet olly ferde világba állítni tudta, mikép fe
lette sok azt gondolná, hogy én hagytam volna el feleke- 
zetemet, holott minden tulszerénységet félretéve, nekem 
legalább úgy látszik, mintha valami lidércztül elcsábított
bajtársaim által inkább én hagyattam volna cserben-----
mielőtt, mondom, vérünknek és hazánknak nagy hasznára 
(!) ez megtörtént, tettre ’s csak tettre kívántam összepon- 
tosítni csekély de még sem megvetendő tehetségemet, ’s 
némieket — úgy vagyok meggyőződve — ki is állíték va
la , mik nemzetisedés és alkotványosodás tekintetében sem 
kárunkra sem szégyenünkre nem válandottak. A’ cselek
vés köréből azonban kilökettem s pedig egyedül csak a’ 
pesti-hirlapi ideák Összezavarása és tűhegyre állítása által, 
minthogy cselekvényt, mikép ez ne legyen fövényre sőt 
levegőbe állítva s így csak rövid illusio, rectificált esz
méknek kell megelozniök.

És ez bírt, jóllehet nehezen esett a’ súlyos munkát 
újra megkezdenem 's a’ tét mezejériil az irkafirka liináriba 
bocsátkoznom, engem arra, hogy ismét az Írói pályára 
pontosítám össze legtöbb időmet. — Fáradozásimnak volt é
sikere, tudja az é g ----- én azt hiszem, volt egy kicsi;
mert ha én nem lépek fel — és ehhez egy kis önmegtaga
dás , egy kis elszánás bizony kellett — hihetőleg olly hosz- 
szura nő a’ pest-hírlapi szarv, hogy alkalmasint még kétesb 
zavarokba sülyed nyomorult honunk, mint a’ miilyenben 
sínylik az most, ha t.i. a’ végrehajtó hatalom szilárdul nem 
teljesíti tisztét, mi mindig szomorú kénytelenség, ’s minek 
elhárításán ez okbul tehetség szerint működni minden ha
zafinak kötelessége. Egyébiránt korlátolt tehetségem mel
lett mi nagy sikere lehetett egy, jóllehet bicf'íeíbíg — mint 
Pulszky ur a’ Kelet Népét nevezni szíveskedik—könyvnek 
és néhány hónapi ujságczikk-irásnak két évi és négy hó
napi meg nem szűnő ingerlés és felbőszítés ellen, azt min
den méltányosnak saját ítéletére hagyom.

Az irkafirkának meddig s aggasztó körülményeinket 
tekintve, egyáltaljában lesz-e azonban ezentúl vérünkre 
nézve még haszna, előttem még nincs tisztában ; minthogy 
néha úgy rémlik felfogásom előtt, mintha azon nyavalya, 
raellyben — ha csalni nem akarjuk magunkat— már benne 
vagyunk vagy az van bennünk ’s melly ha nem is éppen 
anarchia és teljes szétbomlás, ehhez legalább gyors lép
tekkel közelít, már annyira elmérgesült volna, mikép a’ 
viszontorlásnak szén védelmi közt alig létezhetnék mondott 
vagy írott szó, melly a’ motos componere fluctus elég 
súlyú lenne.

A’ dolgok illy kifejlődése közt tehát, mikor egy Deák
nak szava is levegőbe párolog hatástalan, sőt bűnös visz- 
szahatást szül és pedig nem idegenek, de azok előtt, kik 
közt úgy szólván egész éltét töllé, fogok-e tovább írni és

szólni, én, kinek tehetsége annyival korlátoltabb és ki soha 
senkit nem kiméit, de sújtott jobbra balra mindenkit kü
lönbség nélkül----- még nem tudom, mint áltáljában nem
tudtam tökéletesen még elhatározni magamat, hihetőleg be
következő orkán- és netaláni hajótörésben mire vessem fe
jemet ; annyi bizonyos, hogy nemzeti és alkotványos bár
kánk romját el nem hagyandom, bármi történjék is, mert 
megmentett vérem és szabadságom nélkül kivételként fen- 
maradni nem kívánok; ámde hogy mit fogok tenni, mikép 
noha kicsi és egyes de azért meg nem tört erőmmel, én is 
járuljak a’ kisértet óráiban legyőzni a’ vészt, és az ál’s 
feltolakodott kormányzók daczára, én is megtegyem erőm 
szerint, magamét, mihezképest hajótörés helyett biztos 
öbölbe inenekedjék már már sülyedő bárkánk, ha ez még 
a’ tehetségek közt van: az egyedül a’ most szaporábban 
mint bármikor fejledező körümlényektül fog függni; mi 
körül semmi bizonyost előre nem mondhatok, előre tud
ván, hogy bármit tegyek is, annak haszna, ha lesz, vajmi 
parányi lesz.

A’ mit azonban ujságlap által nyiíványítni fogok — és 
ez, habár legkisebb hatással sem birand is , engedje csak 
egészségem, alkalmasint elegendő, tán sok is leend— azt 
mind

Legalább jövő újévig, lia tovább nem , önnek lapjában, 
tisztelt szerkesztő úr, részint a’Jelenkorban részint a’ Tár
salkodóban teendem le.

Ha semmi válaszát nem nyerem, azt megegyezése je
léül fogom venni.

’S most éljen boldogul! Legközelebbi czikkeimmel pe
dig alkalmasint a’ megbuktatott adó tárgyalását fogom 
megkezdeni.

Pest, april 29kén 1843.
(ür. Széchenyi István.

A’ Jelenkor Szerkesztőjének válasza.

M é l t ó s á g o s  G r ó f  ur!
A’ Jelenkor és Társalkodó hasábjai 12 évi keletkeztük 

óta mostanig nyitva álltak ’s ezentúl is mindenkor legörö- 
mestebb készséggel lárvák Mélt. szellemi működésinek , 
sőt általok folyvást kitiinőleg megtisztelteknek érzők ’s jö
vendőre is érzendjük lapjainkkal együtt magunkat, legye
nek bár azon működések határozottan időszakhoz tüzöttek, 
vagy a’ körülmények kivánatihoz mérve Mélt. saját meg
győződése szerint időszakhoz köttetlenek. De Mélt. elné
mulni hatalmas tollának vesztegleni pótolhatatlan veszteség 
lenne nemcsak journalisticánkra ’s általányosan irodal
munkra, hanem leginkább országos ügyeinkre nézve, főleg 
mostani jó s ballal nehézkes átalakulási korszakunkban, 
hol az indítványok ’s javaslatok tengerén hajózóknak biztos 
iránytűre független egyedekre mellőzlietlen szükségük 
van igazodhatásul , hogy tömérdek teendőink közül mit, 
mikor és miképen szorgalmazzanak létre, ’s ne visszás utón 
és modor szerint eviczkélve. búvárkodva ’s a’ reformi szél
rózsa majd minden plausibilis tájékozatni sugárai felé experi- 
mentálgatva ’s mind ezekben ki lenne önzéktelenebb s 
czélszerűbb tanácsadó Méltóságodnál ? Mihezképest mint 
eddigi úgy jelen ’s mindenkori óhajtásunk abban öszpontosul, 
hogy azon nemtő, melly Méltóságodat hosszú évek során a’ 
közboldogulás terjesztésére buzdító, vezesse tovább is minden 
lépteit ’s munkásságát mind az irodalom mind a tettek me
zején szakadatlanul nemzetünk javára s hazánk dicsőségére 
a’ jelen- ’s utókor áldásai közt! Illy érzéssel zárkózik ed
dig tapasztalt pártfogó kegyeibe tovább is ernyedni nem 
tudó hálatisztelettel május 3kán 1843.

He Íme ez y Mihály.



38. szám. 1843.Pest, május 14kén.

T e s t i  n e v e l é s .
(Folytatás.)

Az eddig mondottakból könnyű már kifejteni’s meg
határozni a’ testi nevelés fogalmát, czélját és körét. Testi 
nevelés alatt általában : a’ kifejlés és képezés természet- 
szerű vezérlését ’s előmozdítását és a’ testléteg ’s ereje 
gyakorlását és erősítését kell érteni, okosan használván 
minden megszerezhető eszközt ’s befolyást; czélja pedig 
szükségkép látható annak meggondolásából, hogy az em
ber teste vagy testi alkatrésze azon teremtéshelyet jelen
ti , melly által az magát táplálja, képezi fentartja ’s fa
ját terjeszti; továbbá hogy az a’ szellemi élettünemények 
fölötte fontos műszere ’s hordozója ; ’s hogy e’ szerint az 
ember testi életének természet- ’s észszerű nevelésétől 
közvetlenül függ minden földi szerencséje, szellemi töké
lye ’s boldogsága. A’ testi nevelés körét meghatározhat
juk , ha öszszefoglaljuk mindazon eszközt ’s befolyást, 
mellyeknek a’ testi ember ki van tétetve , mindazon ren
delet-’s intézetet, mellyekkel a’ testi emberre elősegitő- 
leg hathatunk , hogy képes lehessen elérni minden testi és 
szellemi életczélját.

Az ember nevelésében két áluttól kell őrizkedni ;az 
első, hogy ne tekintsük őt ’s ne neveljük csupán testi 
teremtvénynek ; hogy ki Jie fejtsük benne uralkodóvá az 
érzékiséget ’s életét ne fojtsuk anyagi érdekekbe ; a’má
sodik , hogy ne tekintsük őt ’s ne neveljük kirekesztőleg 
szellemi lénynek-; hogy ne fejtsük ki benne egyoldalúan 
a’ szellemi törekvést, elhanyagolván testi életereje szük
séges anyagi létegesitését ’s erősitését. Korunkban mind 
a’ két veszély különféle oldalról fenyegethet. Valamint ér* 
zéki és szellemi lény ’s élet az ember, ’s csak e’ kettőnek 
tökélyes öszszehangzásában érheti el természeti és szel
lemi életczéljait, úgy kell az egész nevelésnek hatni az 
érzéki és szellemi életmunkásságok egyenlő kifejtése- ’s 
képezésére; szükséges tehát, hogy a’ testi nevelés és 
szellemi képezés barátságosan ’s kezet fogva haladjanak , 
nehogy az egyik vagy másik tulság behozassák az élet
be kipótolhatlan kárára az emberi nemzetnek. Mivel pe
dig a’ testi élet alapja a’ szelleminek ’s előbb jut kifejlés 
és kiképezéshez: innen természetesen következik, hogy 
a’ testi kifejlésnek az élet zsenge korában általán fontos 
részt kell vennie a’ nevelésben, ’s hogy azután halkan mu
tatkozik a’ szellemi képezés , mint főalkatresze a’ neve
lésnek, de a’ mellett sohasem kell egyiket a’másik rová
sára elfeledni. Testi nevelés természetes alapja volt min
dig a' szelleminek ; ama nélkül ez szerencsés haladást nem 
teend, hanem sok tévelybe esendik; azért mondhata a’ 
hires C a r t e s i u s  bölcs: ,Si T espéce humaine peut 
étre perfectionnée, c’est dans la médicine, qu’il faut en 
chercher les moyens4. — Gyógyászat, hygiena, ember
tan , neveléstan ’s testgyakorlás bensőleg öszszefüggő tu
dományok, mellyek egymást kölcsönösen felvilágitják’s
scak természetes öszszefüggésökben hozzák az emberi

nemzetnek azon szerencsét, mellyet előidézni’s teremteni 
hivatásuk. —

II. A’ testi nevelés történeti átnézete. A’ status
férfira ’s minden miveit emberre nézve egyiránt érdekes,ha 
csak futó rajzban is megtudni azt, hogy a’leghíresb nem
zetek, mellyek az idő folyamában föltűntek’s elenyész
tek, mikent \elekedtek, mikent hasznalak a’ testi neve
lést, innen a’ nevelés és népnagyság közti öszszefüggést 
’s viszonthatást megtanulandó. A’ legrégibb ’s legújabb 
történetek tanítják, hogy az emberi nem neveltetése ’s mi- 
veltsége természet szerint elsőben a’ testből indul k i , mert 
a’ testi szükségek előbb ébrednek föl mint a’ szellemiek , 
kielégittetésök tehát s z ü k s é g k é p  előbb kereste
tik. Menjünk az őskoru testi nevelés határzottabb alaku
lásaihoz, legelőbb is a’ görögökkel ’s rómaiakkal találko
zunk. Ha volt nép , melly teste és szelleme által hires 
nagyságot ért el ’s minden kornak örök példányul szol- 
gál, úgy a’görög nép az; szükségkép kérdjük tehát, mi 
volt oka, hogy szelleme- és testével annyira kitűnt a’ gö
rög nép. Annyi sok ismeretes és ismeretlen ok k ö z t ,  
mellyek a’ görög népet dicső magasságára emelék, kivált 
kettőt lelek, mellyek tárgyunkat közelebb illetik’s ahoz 
tartoznak. Az egyik , hogy a’ nevelés nyilványos és köz- 
ügygyé tétetett, a’ másik pedig, hogy a’ testi és szellemi 
nevelés egyszerre’s egyenlően iritézteték el. A’ gymnasiu- 
mok, mellyek a’szellem és test nevelésének’s gyakorlásá
nak egyiránt szenteltettek , nyilványos ’s közcsarnokok 
valának, hol gyakoroltaték a’ test, képezteték a’ lélek. 
E’ nyilványos, és közleiket ’s testet egyiránt fejtő ’s képe
ző , tehát testi és lelki testgyakorlás öszszehangzó neve
lést ’s oily lelkességet okozott a’ népben , hogy az iegsze- 
rencsésb következményeket’s legfényesb hatásokat szült. 
Egy szabad görög sem vonható ki magát a’ nevelőintéze
tek ’s eszközök alól, mellyek közt legfőbbek valának : 
fürdés és úszás , különféle tárgyakkal, péld. karikák- , 
dorongok- , érczgolyók- ’s óndarabokkal hajigálás, sza
badon vagy különféle , nehezebb vagy könnyebb súlyok
kal megterhelten futás ’s majd magasra , majd hoszszan- 
ta u g r á s ,  ö kö l  h a r c  z , b i r k ó z ó  s,különféle táncz- 
faj ’stb. —

A’ rómaiak, kik több tekintetben a’görögöketutá- 
nozák és szerencsés versenytársaikká lőnek, a’ nevelést 
is nyilványos és közügygyé tették ’s gymnasiumaikban , 
mellyeket a’görögök szerint rendeltek e l, főleg a’ testet ’s 
lelket gyakorlók; gyakorlásnemeik egészben azok vol
tak , mellyek a’ görögöknél. Szellemileg korcsulván ’s 
testileg elpuhulván meggyőzték őket a’ g e r m á n o k ,  
kik mint tudva van, fegyvergyakorlásokban, lovaglás-, 
futás-, ugrás-, úszásban ’stb. különösen tündöklének , mint 
az-, hadakozó’s hóditó nemzetnek kiváltkép szükséges. Kö
zépkorban a’ testgyakorlás a’ nemességnél főleg lovagjá
tékokra , polgároknál pedig ezé!- ’s madárlövesre volt 
szorítva.— Lassan mindig alábbszállt a’ testgyakorlás ’s 
csak a’ nép vagy előbbkelők ’s dűsak kellemes ’s díszes
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mulatságaiban vala észrevehető. A’ múlt században L o- 
c k e ,  R o u s s e a u ,  B a s e d o w neveléstani szempont
ból , F u l l e r  tr. medicina gymnasticájában ’s a’ halhatat
lan F r a n k  I. P. gyógyászati rendőrség tekintetéből is
mét figyelmeztettek a’ testi nevelésre. H u f e l a n d  ’s más 
emberbarátok is hálával emlitendők ; szóval és tettel leg- 
k o mo l y a b b -  ’s legbuzgóbban nyilatkozának Ye i t h ,  
Gu t h s - Mu t h s  ’s J ah n , kikhez E 1 i as és W e r n e r  
sorozandók. E’jeles férfiak elszánt komolysággal és szent 
buzgalommal víttak a’ régi görög testgyakorlás újjászü
letése mellett, hogy a’ test a’ lélekkel futná meg a’ kifej- 
lés , gyakorlás és képezés pályáját.in. A’ testi nevelés jelen állapotja. Közönsé
gesen tudva van , hogy a’ polgárisult embernem testi ki
fejtése ’s képezése némi idő óta alászállt; bizonyítják azt 
névszerint a’ fiatal férfinépességet vizsgáló hivatalok (u- 
jonvizsgálatok) tudósításai ’s lajstromai és a’ tanácskozá
sok , mellyek e’ tárgy fölött a’ szász kamrában nem rég 
történtek; a’ gyógyászok is hangosan panaszkodnak idült 
kórok terjedése miatt, mellyek csak a’ testi életerő fogy
tában alapulhatnak. Egyetemes okozatoknak egyetemes 
okok szolgálnak alapul. Ezen egyetemes okok á l t a l á n  
f e r d e ,  e l h a n y a g o l t  t e s t i  n e v e l é s b e n ,  k ü 
l ö n ö s e n  p e d i g  e g y o l d a l ú a n  k i e m e l t  s z e l 
l e mi  k i f e j  l é s b e n  rejlenek. Nevezetes, hogy ko
runk ’s állapotja ellentétben áll a’ görögök ’s rómaiak ré
gi korával. E’ népeknél, mint föntebb emlitők , közös és 
nyilványos nevetést lelünk ’s egyedül ez biztosítja az iga
zinevetés létesíthetőségét, azonkül testet és lelket egyiránt 
tárgyazó nevetést is ’s csupán ez szüli az emberi élettüne
mények öszhangját. Vizsgáljuk ellenben a’ fiatal nemze
déknek néhány század óta elterjedett ’s korunkban meg- 
honosult nevetésmódját, fájdalom azt találjuk, hogy a’ 
közös és nyilványos nevetés ellenben csak privat erőre , 
egyes törekvésekre , szülei jónaklátásra , vakeset- ’s ön
kényre van szorítva. Helyesen mondja T e t z n e r (Neue 
Voltigirschule , Nordhausen 1822.): ,Azt, miben Gö
rögország ’s Róma belintézvényekre , erkölcsökre, élet
módra nézve bennünket felülhaladtak, jól megismertük 
ugyan , de nem találkozók , ki azt utánozta volna. Hason- 
erőben ’s minden oldalról kiképezett test és lélek által 
múltak bennünket e’ népek olly nagyon fölül, mellyeket 
legfőbb miveltség miatt magasztalunk. Szavaikat után- 
mondók , de hol marad vala a’ tett? Tudtuk, mi szolgál 
javunkra, de sehol nem láttunk készületeket a’ réginek 
romai alól kiásatásához ’s létrehozásához ’s minden úgy
nevezett gymnasiumunk annak daczára is , mi bennük a’ 
görögök- ’s rómaiakról tanittaték, mint azelőtt, úgy azu
tán is valódi gúny maradának ugyanazon görögökre ’s ró
maiakra. Azonban e’ népek nincsenek többé a’ nemzetek 
közt ’s azok, kik ama hősektől származással kérkednek, 
elkorcsultak, bátorság- ’s erőtől egyiránt eltávoztak ! De 
elegendő ok é ez megvetésére a’ jónak, mellyet megis- 
merénk? Miért utánozzuk a’ szót, nem egyszersmind a’ 
lettet? A’görögök ’s rómaiak mindkettőben nagyok való
nak, de nálok a’ szó tett következménye vala. Ok magok 
baliák az oczeán zúgását, a’ ló nyerítését; a’ csatatolon
gásban mint bajnoktársak ők magok valának jeles védőji

a’ szabadságnak, ők magok harczoltak a’ fenyűlombdi- 
jért ’s könnyű dolognak kellett lenni nagyszerűen ’s erő
sen gondolkozniok; leikök miveltsége tehát testükéből 
eredett. — G ö t h e igyen gúnyolja mostani ifjuságne- 
velésünket: —

Wie? Gymnasium nennen die jetzigen Menschen die Stätte,
Wo die Jugend versitzt; ach wo der Körper verdirbt;

Den O rt, wo er wurde geübt, bezeichnet der Name.
Bei den Hellenen war That, aber wir reden davon. ,

Vizsgáljuk közelebbről az elhanyagolt testi ’s egy
oldalúan siettetett szellemi nevetés okozatait ’s tartózko
dás nélkül mondhatjuk, hogy az egyoldalúan űzött szelle
mi nevetés miatti testi elhanyagolásból származó károk 
geometriai haladásban fognak betörni a’jelen’s jövő em
bernemzetbe.

A’ testi baj főleg az élet szellemi érdekeinek ’s esz
ményi törekvéseknek hódoló ifjúságot éri, midőn szelle
mi szorgolása ’s kifejtése miatt mélyen fogja’s keli érez
nie a’ testléteg ’s ereje elhanyagolt megerősítésének’s ki- 
képezésének következményeit, mig az élet anyagi érde
keivel , termesztő- ’s műiparral foglalatos ifjúság főleg 
testi munkássága ’s foglalkodása miatt kevesbbé érzendia’ 
káros hatásokat, jóllehet rajta is láthatni a’ sokoldalú 
testi kiképezéshijányát. Legújabb időben L o r i n s e r t r . -  
nak van az a’ nagy érdeme , hogy a’ szellemi túlzás ’s 
testi elhanyagolás veszélyes következményeire figyelmez
tetett ’s vele egyetértőleg nyilatkozának F r o r i e p  tr. 
(Bemerkungen über den Einfluss der Schulen auf die Ge
sundheit, Berl. 1836.) ’s K ö p k e ,  N i e m a y e r  (Ge
danken über die jetzige Gymnasialverfassung im König
reiche Preussen, Halle 1836.), B r a u t  (Über einige 
vermeintliche und wirkliche Mängel der jetzigen Schul
einrichtungen, Brandenburg 1836.)iskolatanitók is. — 
S c h r ö d e r  A. (Brandenburgban) mondja: ,Haa’ gyó
gyászok ’s iskolatanitók szavaiból, mennyire előttünk fe- 
küsznek , általányos eredvényt kell kihúznunk, úgy két 
tapasztalt gyógyász megegyezik abban, hogy a’ „maigy- 
mnasiumi ifjúság fölöttébb ingereltetik’s erőtetik“ ’s e’bajt 
a’ legjelesb ’s legtapasztaltabb iskolaigazgatók is megisme
rik. Általányos a’ megegyezés, hogy a’ testgyakorlatok 
újra behozatását kell ajánlani ’s nagyobbára általányosan 
van megismerve, hogy az ifjúság a’ tanulandók nagy töme
ge által fölöttébb terheltetik.4 Lorinser szerint a’ legfon- 
tosb bajok, mellyek innen származnak: süly, görcs- ’s 
inbetegségek, rhachitis , aranyér, rósz emésztés , őrült
ség , rásztkórság, méhgürcs, tüdővész, rövidlátás ’stb. 
Ki fog abban kétkedni, hogy nem a’ szellemi életnyilat
kozások , tehát az idegrendszer legközelebbi hordozójá
nak egyoldalú megfeszítéséből ’s felizgatásából mulhatla— 
nul kell folyniok azon következményeknek , mellyeket 
ma annyira uralkodóknak látunk ? Egyoldalú’s tartós fel
izgatás ’s megerőtetés által az idegrendszer az életirányok 
’s munkásság gyulpontjává lesz , az által a’ tápláló élet
forrást kiür/tendi, végtére maga is ellankadand ’s igy a’ 
vér- és ingerlő rendszer képező ’s fentartó munkásságát 
meggyöngitendi’s megtágitandja. A’ szellemi élet magasb 
hordozója, az idegrendszer, ’s a’ testi élet képző ’s moz-
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gató hordozója, a’ vér- ’s izomrendszer közti sulyegyen 
e’ felforgatásából származik számtalan ferde idegzete a’ lé
leknek ’s mélyebb megháborittatása a’ testnek, mik a’kor- 
ral növekednek , az életet időnek előtte megmérgezik ’s 
aláássák. A’ rövidlátás legújabb időben miért terjed olly 
szaporán ? Ki fog abban kételkedni, hogy az örökös ülés , 
görnyedés , kis tárgyak éles szemlélése , olvasás ’s irás , 
mi fel nem váltatik testgyakorlati játékokkal, okozza 
azt? A’ tüdovesz , sok családban e’ rémitő örökségi dög- 
mirigy, legjobb ’s legújabb gyógyászok tapasztalásai ’s 
nézetei szerint többnyire illően ki nem fejlett ’s erősített 
képező ’s ingerlő életmunkásság következménye. Mi szé
lesre terjedő ’s az életgócz mély gyökerű betegsége a’ 
süly, mellyet czélszerü testi’s gymnastikai szerek’s gya
korlatok által ki lehetne kerülni vagy keletkezésében meg
gátolni ! Rokonszerü vele a’ rhachitis, mellyet erősítő 
eszközök bizonyosan elűznek. Az aranyér , hajdan csak 
sokat ülő és szolgáló tudósak ’s tisztviselők örökrésze , 
napjainkban már ifjainkat szálljaineg, mint következmé
nye a’ czélszerütlen életmód-’s nevelésnek, midőn az al
test orgánumai munkátlanságba ’s elgyengülésbe sülyed- 
nek ; családokban az hajlamokul tovaterjed. Mit mondjak 
az őrültségről, melly a’ tébolydákat (Narrenhaus) hova
tovább jobban megtölti; a’ rásztkór- ’s méhgörcsról, melly 
már az ifjúságot, az élet e’ költői’s vig korát, elkomo- 
r itja ’s elnyomoritja, holott jelentkeznie csak később kor
iban kellene ? Beszélhetnék még több pusztító nyavalyá
ról , mindigmélyebbre gyökerező ’s mindenhol terjedő ba
jokról, ha a’ felszámláltak nem volnának elegendők ; any- 
nyi bizonyos , hogy e’ bajoknak csak czélszerü testi ne
veléssel vehetjük elejét vagy gyökerestül irthatjuk ki. A’ 
gyógyászat, fájdalom, csak simitólag orvosolhatja a’ leg
több meggyökerült örökös bajt’s csak józan nevelés társa
ságában törölheti ki lassanként az élet könyvéből az idült 
vagy huzamos nyavalyák nagy seregét.

Mi fontos a’ statusra nézve egészséges , erős, mun
kagyőző polgárokat ’s tiszteket bírni! Mi fontos minden
kire nézve erős- ’s egészségesnek lenni, munkát győz
hetni ’s valamicskét megtakaríthatni! Beteges emberek, 
névszerint tisztek, időnek előtte használhatlanokká lesz
nek ’s nyugalmaztatniok kell, mi terhére esik az ország
nak ; nekik nincs vidor életkedvük ’s kötelességeiket ked
vetlenül ’s morogva teljesitik; mint gyönge ’s beteges e- 
gyedeknek sok szükségök van, az által szabadtalanokká 
’s több részben függőkké lesznek. Az emberi nem testi 
egészségének ’s erejének e’ naponkint növekedő hanyat
lásán csak a’ nevelési rendszer általányos és gyökeres ja 
vitásával segíthetni. Nekünk is be kell hoznunk mindazon 
jó t, mit a’ régi görögök ’s rómaiak ifjaik képezése ’s fej
lesztése körül olly sükerrel használtak. Nekünk is min
den testi gyakorlatot, mellyek a’testléteget’s erejét szi
lárdítják ’s fejlesztik , valamint minden eszközt és befo
lyást, mellyek e’ gymnastikai nevelésmódnak segédgyá- 
molul szolgálnak, létre ’s gyakorlatba kell hoznunk. A’ 
testi nevelést, mint a’ szellemit, különféle, péld. erköl
csi, vallásos, izlési’s értelmi irányában , nyilvanyos’s 
közügygyé kell felemelnünk. Az úszás , ugrás , mászás , 
forgás , lovaglás , vívás , általán a’ különféle gyakorlat

eszközök méltók , hogy közös és nyilványos képzőisko- 
lakba behozassanak azon viszonyok szerint, mellyek a’ 
hely s más körülmények által föltételeztetvék.Miért kell
jen csak a’szellemi képező intézeteknek kirekesztőleg ör
vendeni közös es nyilványos gondoskodáson , a’ testi ne
velő eszközök ’s intézetek pedig miért nem dicsekhetné- 
nek közös és nyilványos figyelem- ’s ápolással ? Az em
beri lelek minden technikai, értelmi, izlési, erkölcsi 
s vallásos kifejleset s kepezeset végtére is az ember tes

ti letege föltételezi, mit hasznainak az ifjúság nagyszerű 
áldozatai ’s erőködései, mikkel szellemi fejlését eszköz
li , ha testlétege ’s az általa föltételezett fentartó ’s képe
ző erők időnek előtte elnyomorodnak , eltörpülnek , ha 
a’ testi hordozó időnek előtte szolgálatát megtagadja ’s 
megszélhüdnek a’ szárnyak , mellyeken a’ merész lélek 
magasra volt röpülendő ? Későbbi életkorban máskénthat- 
na a’ lélek , még szabadon ’s erővel, ha az ember kora 
gyermeksége óta ifjúságáig testi- és szellemileg egyenlő 
gonddal ’s előrelátással ápoltatnék ’s gyakoroltatnék. A’ 
különféle testi gyakorlat-’s erősítő eszközök egészséget, 
izmosságot, hajlékonyságot, nagyobb szépséget adnak a’ 
testnek ’s igy valósul a’régi mondás : ,mens sana in cor
pore sano. —p

(Folyt. Aö'v.')

Rip van Winkle (Knickerbocker Ditrik hátrahagyott dol
gozata) Washington Irwingtől.

(Folytatás.)

Mi Ripnek leginkább feltűnt, az volt, hogy bár ezen 
emberek itt világosan mulatozás végett gyűltek öszsze , 
mégis e’ mellett a’ legkomolyabb ábrázattal a’legtitoktel- 
jesebb csöndben voltak , szóval hogy ez egyike volt a’ 
legbusabb társaságoknak, mit ember csak láthatott. Az e- 
gész csendet misemzavará más mint a’ golyók gördülése, 
mi hegyhoszszant tompán elzűgó dörgésként hangzik.

A’ mintRip ’s társa hozzájok közelegtek, egyszerre 
felhagytak játékukkal ’s olly merő szoboralaku tekintet
tel ’s olly sajátszerű különös fénytelen ábrázattal mered
tek rá , hogy szive keblében egészen kihűlt ’s térdei ösz- 
szeverődtek. Társa most nagy palaczkokba üríté a’ hor
dócska tartalmát ’s jelt adott neki hogy a’ társaságnak szol
gáljon. O félelem ’s remegés közt teve ezt, azok mely 
csend közt ittak ’s tértek viszsza játékukhoz.

Rip bátortalansága lassan lassan elmúlt. íJtobb — 
ha senki sem tartá szemmel — meg az italt is meg mere 
izelni ’s úgy találta hogy annak íze sokat hasonlít a’ jó 
gyertyánfa-pálinkához. Ő természeténél fogvást igen szom
jas lélek volt és csakhamar kisértve érzé magát a’ palaczk- 
hoz nyúlni. Egyik hajtóka a’ másikra szolgáltatott okot 
’s ő addig addig ismétlé a’ palaczkba nézést, mig végre 
érzékei le lőnek győzve , szemei előtt minden öszszefu- 
tott, fejét lekonyítá ’s mély álomba merült. A’ mint föl
ébredt, a’ zöld fokon lelte magát, honnét az öreg embert 
az üregnél először megpillantá. Dörzsölgeté szemeit — 
tiszta napos reggel volt. A’ madarak szökdelve csevegdél- 
tek a’ bokrokon, a’ sas fönen repült a’ légben , magát a’ 
tiszta reggeli légtől ringattatva. Az egesz ejen csak meg
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sem aludhattam itt — gondolá Rip. Viszszaidézé emléké
be mindazt, mi elszenderülte előtt vele történt. Az idegen 
embert hordócskájával — a’ hegyüreget, a’ vad puszta he
lyet a’ sziklák közt — a’ bús golyózó társaságot— a’pa- 
laczkot — „oh a’palaczk azaz átkozott palaczk — gondo
lá Rip — hogy mentsem én ki magam van Winkle aszszo- 
nyom előtt?“ —

Lőszere után nézett, a’ tiszta jól beolajzott mada
rászpuska helyett azonban egy rozzant lőszert lelt, minek 
csövét r o z s d a  lepte, szerszáma elkopott ’s agya féreg
rágta volt. Most azon gondolatra jö tt, hogy tán a’ ko
moly bohóczok a’ hegyekben, űztek vele valami tréfát ’s 
miután leitatták, elvették puskáját, Ordas is eltűnt; ez 
azonban evet vagy fogoly után is szaladhatott. Fütytyen- 
tett neki, nevén hitta, de mind hasztalan; a’ viszhangis- 
métlé a’ füttyöt ’s hivást, de az eb nem mutatta magát.

Elhatárzá tehát magát az utóbbi estmulatozás néz- 
helyét felkeresni’s ha a’ társaságból valakit ott találna, at
tól puskáját ’sebét viszszakövetelni. A’ mint felállt úgy 
érzé, mintha tagjai megmerevültek volna ’s mintha neki 
áltáljában szokott mozgékonyságából valami hijányzanék. 
,,Ez a’ hegytanya csak nem akar nekem jól esni — gon
dolá Rip — ’s ha e’ kalandban valami csiízt kaptam, akkor 
járok még valami szépen van Winkle aszszonyommal!“ 
Némi nehézség után leért az üregbe ’s rátalált a’ nyílásra, 
min tegnap társával lebotorkáltak: nem kis bámulatára 
azonban most itt hegyiár zxígott alá, szikláról sziklára csa
pódva’s az üreget morajával eltöltve. O azonban a’nyílás
tól oldalvást czúszott lefelé ’s nagy nehezen utat tört ma
gának a’ gyógyfa-nyír-’s mogyoróbokrok közt, ’s nem 
ritkán lön feltartóztatva a’ vadborfa indáitól, mik fáról 
fára tekergőzve valami reczealakút szőtek, mi épen útját 
állta. —

Végre odáig hatolt, hol az üreg a’ sziklákon á t , az 
amphitheatrumhoz nyílt; hanem mi nyoma sem látszott 
illyes nyílásnak. A’ bérezek magas áthathatlan kőfalat al
kottak, min a’ hegyiár pehelyszerű tajtéktömegben rom
bolt el, széles mély medenezébe hullva, mit az erdők ár
nyai éjezének körül. A’ szegény Rip innét már nem jut
hatott odább. Még egyszer hítta’s fütfyenté ebét, de csak 
egy csapat varjú károgott neki választ, mi a’légben ma
gasan egy napos csúcsra áthajlongó száraz fa körül röp- 
desett ’s magas helyéről bizton nézett alá a’ szegény em
ber szorongásira ’s gxínyolni látszék ölet. Mit tevő le
gyen ? A’ reggel lassankint elmúlt ’s Rip óhajtani kezdé 
a’ reggelit. Fájlalá hogy puskáját ’s ebét oda kell hagy
nia, félt neje elé jőn i: de a’ hegyek közt csakugyan nem 
halhatott mpg éhen. Csóválta fejét, vállára vette rozsdás 
lőszerét, ’s bú és szorongástelt s z í v v e l  irányzálépteit 
hazafelé. —

A’ mint a’ faluhoz közelgeít, több emberrel találko- 
zék, kik közül azonban egyet sem ismert, mi neki egy kis
sé furcsán tetszett, mivel ő az egész vidéken mindenkit 
ismerni vélt. Öltözetüknek is egészen más szabása volt, 
mint millyet látni szokott. Mindnyájan ugyanazon jelei
vel a’ bámulatnak mereszkedtek r á ’s a’ mint ráveték sze

meiket, mindig állokhoz kaptak. Ezen mozdulat folytonos 
ismétlete Ripet is önkénytelenül hasonlóra bírta ’s nem 
kissé lön elhőkülve, a’mint észrevevé hogy szakála há
rom arasznyit nőt.

Most a’ faluba ért. Egy csapat ismerétlen .gyerkő- 
cze futott utána rákajdászva és szürke szakálát emelget
ve. Még az ebek is— mik közt egyetlen régi ismerősre 
sem lelt — megugaták a’ mint arra ment. Maga a’ falu is 
egészen megváltozott, nagyobb ’s népesebb lett. Házso
rok támadtak, miket ezelőtt soha sem látott’s több ollyan, 
miket ő gyakorta látogatott, eltűntek. Isméretlen nevek 
voltak az ajtók felett, isméretlen alakok mutatták magok 
az ablakoknál. Minden oily idegen volt. Most zavarba 
kezdejőni a’ látottakon’s fontolgatá magában : vájjon ő ’s 
körűié a’ világ nincs é megbüvölve. Hisz ez csakugyan 
az ő szülőföldi faluja volt, mit csak nappal előbb hagyott 
e l, ott nyúltak el a’ Kaatskill-hegyek, ott folyta’ távol
ban az ezüstfényü Hudson — hegy völgy épen ott voltak, 
hol egyébkor— Rip egészen bódult lön. „ A’tegnap esti 
palaczk — gondolá ő — egészen kiforgatá szegény feje
met helyéből.“

Nem minden fáradság nélkül akadt ismét tulajdon 
házára, mihez hallgatag tartózkodással közelgett; min
den pillanatban várva van Winkle aszszonyom rikácsoló 
hangját. Házát egészen dülőfélben találta , a’ tetőt behor
padva , az ablakokat bezxízva , az ajtókat sarkokból kifor
gatva. Egy félig eléhezett eb — melly úgy nézett ki mint 
Ordas — ődöngött a’ körül. Rip azt nevén szólitá : de az 
eb morgott ’s fogvicsorítva szaladt el. Ez már csakugyan 
barátságtalan fogadtatás volt. „Még tulajdon ebem is el
felejtett“ sohajtá a’ szegény Rip.

Belépett a’ házba, mit — hogy igazság-méltánylók 
legyünk— van Winkle aszszonyom mindig igen tisztán ’s 
nagy rendben tartottt. Az üres , dülékeny’s látszatlag el
hagyatott volt. E’ pusztaság elvette minden házas jelene
tektől! félelmét, hangosan kiáltá nejét ’s gyermekeit, a’ 
puszta szobák perczig viszhangozták szavát ’s azután is
mét a’ korábbi hallgatagság uralkodók.

Innét régi öszszejövethelyére , a’ falu csapszékébe 
sietett, ezt sem találta fel többé. Annak helyén most egy 
nagy félszeg faház á llt, vaskos ablakaival, miknek né- 
hánya bezúzva ’s régi kalapokkal és szoknyákkal volt be
tömve , ’s az ajtón e’ felírás volt: ,,Egyesület-fogadó , 
Doolittle Jonathan.“ A’ terebes fa helyén, melly egyéb
kor a’ kis csendes hollandi csapszéket beárnyéklá, most 
magas kopasz pózna volt leszxírva, minek csúcsán veres ha
lósapka alakú valami függött’s rajta lobogó lengett, min a’ 
csillagok ’s csíkok sajátszerű öszszealakitasa volt szem
lélhető. — Mind ez igen különös ’s megfoghatatlan volt. 
A’ czímeren mégis megismerte György király haragos
veres képét, mi alatt olly sokszor szíttá békés pipáját, 
de még ez is különösen volt átalakítva. A’ veres öltöny, 
sárga hajtókáju kékke változtatott at, — királyi palcza 
helyett kan volt kezében , fejét háromszegű kalap dísze- 
síté’s nagy betűkkel volt alája írva : W a s h i n g t o n  t á 
b o r n o k .  — (F o ly t, k ö v j

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr a t t  n er-K ár o ly i  uri-utcza 453.



3 9 . szám . Pest, május 18kán. 1843.

T e s t i  n e v e l é s .
(Folytatás.)

IV. A ’ status jogai ’s kötelességei a’ testi nép
növelésre nézve. Eddig bebizonyítani törekvém , hogy 
a’ testi népnövelés általányos és gyökeres reformot kíván 
’s hogy azt szintúgy , mint a’ szellemi nevelését ’s képe- 
zését nyilványos ’s közügygyé kell fölemelni. Az már 
most a’ kérdés : vájjon ’s mennyiben vannak a’ statusnak 
jogai ’s kötelességei foglalkodni a’ testi népnöveléssel ’s 
arról gondoskodni.

Hogy a’ statusnak jogai ’s kötelességei vannak va
lóban ’s tettleg foglalkodni a’ testi népneveléssel, bebi
zonyítani ’s átlátni nem nehéz. Csak arról győződjünk 
meg, hogy a’ statusjogok’s az emberi természet minden
oldalú kifejlésének védintézete úgy magából foly, hogy a’ 
statusnak joga ’s kötelessége gondoskodni a’ testi népne
velésről. Mert az ember testi lénye ’s élete szintolly szük
séges alkatrésze az emberi természetnek, minta’ szellemi 
é le t, egyik sem állhat fen másika nélkül ’s az ember mind
két természeti alkatrésze belévág a’ status feladata-’s czél- 
jába. Valamint védenie kell a’ polgárokat, főleg pedig az 
ifjúságot, egészsége megsértése , mérgezés ’stb. , szint
úgy kell ótalmaznia egészségének egyoldalú nevelés álta
li végromlása ellen is. Ha ez igy van a’status czélja szem
pontjából, szintúgy könnyen bebizonyítható a’szükséges
lét , ha fontolóra veszszük az eszközöket, mikkel a’ sta
tusnak élnie kell minden czélja elérésében. Vagyon , egész
ség , tudományok ’s mesterségek, vallás és erkölcsi- 
ség, végtére törvények nélkül a’ status fen nem állhat; 
mindezen lényeges ’s tovahaladó szükség folyvásti kielé
gítésére a’ statusnak orgánumai vannak. Vagyontakari- 
tás- és szaporításul vannak termesztőink , kézműveseink, 
kalmáraink. A’statustagok osztályában fölötte megkiván- 
tatik , hogy egészségesek , izmosak, hajlékonyak legye
nek , hogy testlétegök szilárdnak’s mindennemű munkás
ságra képesnek mutatkozzék. Az egészség fentartasa- s 
előmozdításában , a’ betegségnek pedig legyőzésében szük
sége van a’ statusnak gyógyászokra , kiknek önerőtető hi
vatásuk ’s mindenféle veszélynek kitétetett munkásságuk 
mindenek fölött izmos , egészséges, tartós testalkatot kí
ván. A’ tudományok ’s mesterségek ápolása- ’s terjesz
tésében a’ status nem nélkülözheti az iskolatanitokat, kik
nek szellemi foglalkodásuk ’s erőködésük izmos’s egész
ségesen kifejlett testben kíván szükséges egyensúlyt. Az 
erkölcsök ’s vallás ügyeiben a’ statusnak papi rendre van 
szüksége , melly gyakran jő azon helyzetbe,, hogy , mint 
az orvos , testi erőködéseknek ’s a’ rósz idő befolyási
nak kénytelen magát kitenni,’s a’ papokban is , mint is- 
kolatanitókban, erős mell kívántatik oktatásaiknál. A 
törvény fentartásában törvénytisztekre szorul a’ status , 
kik , hogy illően megfeleljenek hivatásuknak , erősen ki
fejlett egészséges test nélkül el nem lehetnek. ’S ha jo
gait és léteges önállását fegyverrel védeni kénytelen a’

status sa  férfinépséget viszszat óriására szólítja az ellen
séges megtámadásnak , ezen esetben nincs é szüksége 
minden valódi polgárnak erős , egészséges, hajlékony , 
minden nélkülözés-, erőködés- , idő befolyásival daczo- 
ló testlétegre ? E’ rövid ’s futólagos rajzból láthatni tehát 
hogy a czél s eszközök felhatalmazzák, sőt kényszerí
tik a’ statust valódi ’s tettleges részvétre a’ testi népneve
lésben. —

De nem kell é tartani tőle, hogy a’ status befolyá
sa által a’ testi népnevelésre igen belévág a’ nép-fölötti 
gyámkodás kárhozatos rendszerébe ? Itt annak meggon
dolása határoz , hogy a’ status felvilágosítás , intézetek 
és segédeszközök, főleg pedig saját iskola- ’s nevelőinté
zeteiből az egyoldalúságnak eltávolítása által befolyhat 
sérelem nélkül is. Ezután magában értetik, hogy igazga
tásával a’ status 1) csak közérdek végett avatkozhatik be ; 
ekkor is 2) csak o tt, hol egyes erő czélt nem érhet; 3) 
e’ két esetben is mindig azon utat kell választania , melly 
legkevesbbé vág a’ polgárok egyedi szabadságába ; végre 
4) magában értetik, hogy a’ status, mivel erkölcsi tár- 
gyilagos hatalom csak tárgyilag elismert ’s tudományosan 
megalapított törvények szerint cselekedhetik. —

Az eddig fejtegetettek szerint nem is kétkedhetni, 
hogy a’ testi népnövelés szintúgy közérdekévé válik a’ 
statushatalomnak , mint a’ szellemi. Azt is meg kell en
gedni, hogy a’ status ellenében a’magányosak nem min
dig ’s mindenhol képesek magokra vállalni ’s foganattal 
folytatni a’ testi népnevelést. Egyes magában véve lehet 
polgár vagy egy család , vagy község , vagy polgárok
nak s erős nép felvilágosodott barátinak egyesülete ala
píthat testi nevelőintézetet; de k nem tudná, a’tapaszta
lás kit nem tanított meg, hogy három nagy hatalom ural
kodik , mellyek jótékony intézetek emelkedése és felvi
rágzása ellen gyakorta raknak gátakat? Előítélet, reny- 
heség’s tudatlanság azok. Éhez járulnak még pénzáldoza
tok is , mik nélkül szilárd ’s maradandó valamit létre sem 
hozhatni ’s e’ pénzáldozatok negyedik pontja a’ nehézsé
geknek. Vannak egyébiránt testi nevelőintézetek ’s készü
letek , mellyeket csak nagyobb közönség alkothat; ezek
nél az igazgatás és felvigyázat minden esetre a’ statusé.

Ezek szerint ha a’ statushatalom igazgatása’s felvi
gyázata nélkül véghez nem vihetni a’ testi népnevelést, a’ 
statusnak folyvást oda kell törekednie , hogy az egyedi 
polgárszabadság sérelme nélkül létre hozza a’ testi népne
velés czélját. A’ status inkább közvetlen , mint közvetett 
eszközöket használand jótékony czélja elérésében ’s így 
inkább utbaigazitás , ösztönözés, könnyebbités, jutal
mazás és védelem, mint kényszerítés utján mozditandja 
elő a’ testi néperősités szép czélját. Utbaigazitást úgy ad
hat a’ status, hogy a’ testi népnevelésről czélszerü , ala
pos , könnyen érthető munkákat ira t, azokat ajándéko
kul elosztatja vagy községeknek olcsó áron áruitatja; az 
iskolatanitóknak is kötelességül teheti, hogy iskoláikban 
a’ tesíi népnövelés jótékonyságát magyarázzák, mert ja-
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vitásokra általán csak az ifjúság hajiadó. Jótékony’s elő
mozdító lehet a’ status ösztönzése ’s jutalmazása; sze
mélyek vagy községek, mellyek testi népnevelés körüli 
gondoskodás- és foganattal kitűnnek, ^tafmakkaí vagy
más díszes megkülönböztetéssel volnának jutalmazandók 
és serkentendők. Iskolatanitók , papok , gyógyászok , fel
sőbb ’s alsóbb rangú rendőrtisztek is részt vehetnek ’s kell 
is venniök a’ testi népnövelésben , mert ők népre hatás
ban a’ statusnak legközelebb orgánumai. A’testi népnöve
lést azzal könnyebbítheti nagy foganattal a’ status , hogy 
maga állít czélszerü testi nevelőintézeteket ’s erősítő esz
közöket , mellyeket használatul ’s például átenged a’ nép
nek. Azután a’ létrehozott testi nevelőintézeteket ’s esz
közöket köteles a’ status védeni, hogy a’ jótékony igye
kezetek gyümölcseit meg ne semmitse a’ szánszándékos 
és gonosz rombolók dőresége ’s durvasága. Jogot kell 
végtére adni a’ statusnak , mikép kényszerítő eszközöket 
is használhasson , hogy a’ szülék ’s gyámatyák gyerme
keiket vagy gyámoltjaikat nyilványos vagy magányos gy- 
mnastikai intézetekben testileg erősek- ’s egészségesek
nek gyakoroltassák , h a a’ s t a t u s tó 1 hivatalt nyerni 
akarnak. —

V. A ’ testi népnövelés föltételei és segédeszkö
zei. Természetesen az egyed származásán kezdem ’s ke
resztül vezetem őt élte minden stádiumán ’s viszonyain , 
mellyekkel testileg öszszefügg ’s mellyek testileg fölté
telezik megismerhetését ’s meghatározhatósát annak, mi 
a’ nép vagy egyedek testi jóléte előmozdítása- vagy meg- 
gátlására szolgál. A.’ statuspolgár testi ’s ámbár ritkábban 
szellemi jóllétét ’s bajait vagy egész életét, nagyobbára v. 
gyakran, szüléinek testi és szellemi alkata föltételezi. Mi
vel a’ statusra nézve abban fekszik minden , hogy eszkö
zei megszerzésire ’s czélja elérésire jó alkatú polgáro
kat nyerjen; a’ viszonyok mértéke szerint tehát oda kell 
részint közvetőleg , részint közvetlen hatnia, hogy csak 
ollyan házasságok köttessenek , mellyek jó testi és szel
lemi alkatú gyermekeket természet- ’s észszeriileg ígér
hetnek. Következő föltételek a’legfontoshak , mellyekhez 
tartsa magát a’ status.

A’ házas életre lépő egyedek ne legyenek igen fia
talok , mert szükség, hogy a’ test, melly másnak éltet 
’s létet adandó , már erős ’s bizonyos tekintetben tökéle
tesen kifejlett’s kiképezett legyen. Házasodtában a’ nagy 
kor elibe is gátakat kell rakni, mert hervadó élet egész
séges ’s tartós gyümölcsöket nem hozhat. Hibás test ’s 
lelket és testet dúló örökösült betegségek (mint nyava
lyatörés, őrültség, kretinismus ’stb.) házasságakadályok 
közé sorozandók ; végre közel rokonoknak nem kell meg
engedni az egymássali egybekelést, mert onnan , más o- 
kokon kívül, mellyek ide nem tartoznak, családkórok 
könnyen származnak , mély gyökeret vernek , több nem
zedéken keresztül alig kiirthatok. H o f a c k e r  és S t u r m  
bebizonyiták ,hogy az állatországban fajvegyités legerősb 
’s legegészségesb fajokat szül; hasonló törvényt talá
lunk az ember természeti ’s miveltsége történeteiben is , 
hol a’ vérökre nézve igen eltávolított egyedek legerősb ’s 
legegészségesb utódokat nemzének. Tapasztalás tanítja , 
hogy az anyák nagy befolyással vannak magzatuk kiképe-

zésére, hanem is oily nagygyal, mint azt némelly gyó
gyász- ’s természetbúvárok hiszik; ez okért a’ nőt terhes 
állapotjában, mint csak lehet, kímélni kell. Tapasztalás 
fanifja továbbá, hogy a’ szülés alatt ’s után sok veszély 
fenyegeti a’ szülöttet, nem lehet tehát eléggé nagy a’ fi
gyelem , gond s ápolás , hogy az isméretes veszélyek el- 
hárittassanak , mellyeket kivált R a u  tr. számlált elő ju
talomiratában; gondoskodni kell mindenek fölött ügyes bá
bák iránt * kik szülész felvigyázata alatt álljanak ’s gon- 
doskodniok kell, hogy a szegényebb néposztályban szo- 
kásszerint uralkodó ártalmak, mint a’ nagy tisztátlanság, 
romlott lég, anyatej helyett durva’s emészthetlen táplá
lék (a’ vagyonosb néposztályban is) , rendetlen esetés , 
meghűtés ’stb., mellyek a’ szülöttet érhetik , mennyire 
lehet, eltávolíttassanak ’s kerültessenek ki.

Felnővén a’ gyermekek ’s iskolába még nem mehet
vén igen el szoknak hanyagoltatni; szokásszerint fiatal 
fiuk ’s lyányok felvigyázására bizatnak ; a’ legújabb idő
ben , jótékony , úgynevezett kisdedovóintézetek támad
tak ; mellyek magokra vállalák a’ vesztükre hagyatott gyer
mekek ápolását , mi olly nagy hatással van testi és szel
lemi jólétökre; illy jótékony egyesületek nem ösztönöz- 
tethetnek ’s dicsértethetnek eléggé, hogy utánoztassa- 
nak’s elterjedjenek. Meg kell egyébiránt jegyezni , hogy 
illy kisdedovó-intézetekben a’ kisdedek testi kifejleszté
se ’s erősítése , péld. szabadban mozgásuk iránt kell főleg 
gondoskodni. —

Most következménydús életszakra , fontos tárgyra , 
a’ tanulékony korra ’s iskolákra , azon életkorra jövünk ? 
melly M o r e a u  de J o n n e s  szerint jelesül azért fon
tos , mert a’ népszaporodás leginkább a’ növekedő ifjúság 
megkisebbedett halandóságától függ’s azért, mert e’ kor
ban a’ testi és szellemi kifejlés ’s kiképezés egész életre 
kihatólag állapittatik meg vagy tönkre tétetik. Festémmár 
föntebb , mennyire elhanyagoltatik ma iskolaifjuságunk 
testi nevelése; mondhatjuk azt elemi, polgári úgy, mint 
tudós iskoláinkról , imezekről legnagyobb mértékben , 
mert a’ lélek főleg itt hajtatik ’s ingereltetik kifejlés- és 
kiképződésre , pedig fájdalom! gyakran a’ testi kifejlés és 
kiképződés rovására. ,,A’ munka ’s pihenés , szellemi 
megerőtetés ’s testgyakorlás közti viszony, különféle 
tanitástárgyak illő felváltása ’s kivált első iskolabemene
tel“ (rnellynek nem szabad korán történnie) fölötte fon
tos tárgyak , mellyek az ifjúság testi és szellemi egészsé
gére ’s erősítésére nézve teljes figyelmet érdemelnek.

(Vége. kővé)

Rip van Winkle (Knickerbocker Diírik hátrahagyott dol
gozata) Washington Irwingtöl.

( F  é g e.)

Szokás szerint egy csoport ember volt a’ csapszék- 
ajtó elé gyűlve , kik közül azonban Rip egyet sem ismert! 
úgy tetszett neki, mintha az emberek szokása ’s módja is 
megváltozott volna. A’ szokott egykedvűség ’s bizonyos 
álmos nyugalmasság helyett, foglalkozóbb, nyughatatla
nabb ’s ortályoskodóbb léteget vettek azok fel. Haszta
lan keresgélte a’ széles képű, kettős állít bölcs V edd e s
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Miklóst, ki szép hoszszu szaru pipájából füstfelleget szo
kott eregetni a’ helyett, hogy hivalkodó beszédeket tar
tana , ’s van Bummelt az iskolamestert, ki nekik a’ régi 
újság tartalmát szokta felolvasni. E’ helyett egy sovány 
epekóros kinézésű ember állt ott, kinek zsebjei levélkék
kel voltak tömve, ’s ki igen tüzesen szavalt a’ polgár jo
gai- választás- congressus tagjai-, szabadság- Bunkershill 
’s a' hetvenhatodiki hosekrül ’s több illyes nevet emlege
tett mik a’ zavart van Winklenek teljesen bábelinek tet
szettek. —

Rip megjelenese , hoszszu szürke szakáiéval; rozs
dás madarászpuskójával, sajáfszerű öltözetével ’s az utá
na tóduló nők és gyermekek csoportjával, csakhamar ma
gára vonta a’ csapszék-politikusok figyelmét. Azok Rip 
körül gyülöngtek ’s nagy ujságvágygyal szemelték őt át 
tététől talpig. A’ szónok átfúrta magát Riphez ; félrevoná 
azt ’s kérdétőle : „hogy kire szavaz?“ Rip semmit jelen
tő bambasággal meresztő rá szemeit. Egy másik kicsiny 
de igen sürge ficzkó karonfogá őt ’s lábhegyre állva sugá 
fülibe : ,,hogy szövetkezőé vagy népbarát?“ Rip e’ kér
dést szintolly kévéssé érté, midőn egy bizakodó magát 
fontossá tevő öreg úriember ■— igen hegyesre csücskö- 
zött háromszegű kalapban — könyökével egyet jobbról 
mást balról hátra tolva a’ tömegen át magának utat to rt’s 
egyik kezét csípejére illesztve , másikkal botjára támasz
kodva van Winkle elé állt ’s mintha éles szemével ’s he
gyes kalapjával lelke fenekére akarna hatolni , kemény 
hangon kérdé tőle : ,,hogy miként jöhet vállán puskával, 
’s utána népcsoporttal a’ választásra, ’s hogy tán valami 
lázitást akar a’ faluban inditni ?“ — ,Ah édes jó uraim — 
felelt egészen megdöbbenve Rip— én egy szegény béke
szerető ember vagyok ezen helységből ’s hű alattvalója a’ 
királynak, kit az isten áldjon meg.4

„Tory! to ry ! kém! átszökött! elvele!44 törtek ki 
e’ szavakra a’ körülállúk , a’ nem tetszés hangos lármá
jával. A’ háromszegletes kalapu fontos embernek csak 
nagy nehezen sikerült a’ rend helyreállítása’s miután tíz
szer szigorúbb arczot öltött, még egyszer kérdé az is- 
méretlen vétkest: „hogy mi végből jött ide ’s mit keres 
itt?44A’ szegény ember egész alázattal bizonyitgatá: „hogy 
6 semmi roszban sem töri fejét, hanem csak azért jött ide ; 
hogy egyik vagy másik szomszédját, kik a’ csapszékben 
szoktak mulatni — felkeresse.44

„Jó — hát kik azok? nevezze meg őket.44
Rip pillanatig gondolkodók „hol vau Vedder Miklós44 

kérdé aztán.
Néhány pillanatnyi csend Ion; végre azonban egy 

öreg ember felelt vékony sikitó hangon : ,Vedder Miklós? 
hm , ő már tizennyolcz éve hogy meghalt! a’ temetőn , 
fejfáján állt mindaz, mi vele éltében történt; hanem az is 
már rég elrothadt.4

’S hol van Dutcher Brom ?
,Hm! a’ háború kezdetén ő is a’ rendbe á llt; né- 

mellyek azt mondják , hogy Stonei Point bevételekor ve
szett el *— mások azt hiszik hogy Antonius orránál*) vi

* )  Bizonyos fok , nyugatra a ’ Hudsontól.

har alkalmakor halt a’ vízbe. Elég az hozzá — ő többé neift 
jött haza.4 —

Hát van Bummel az iskolamester hol van?
j Az is síkra szállt ,’s nagy katonatábornok lön ’s most 

a’ congressusban ül.4
Rip szive annál jobban elszorult, minél többet hal

lott ezen valtozasokrul honában ’s barátival; ’s magát olly 
egyedül leié a világban. Minden válasz, mit kapott növel
te álmélkodását, mert olly borzasztó dolgokrul ’s időköz
ről volt szó, mit ó sehogysem foghatott meg : a’ hábo
rúról — congressusról — Stoney-Pointról. — Nem volt 
bátorsága többi barátai után tudakozódni ’s „hát senki sem 
ismeri itt Rip van Winklet?44 kiálta fel végre kétségbeesve.

„Rip van W inklet! — kiálta három négy — minden
esetre ; — ott van Rip van Winkle , az az ni a’ ki ott a’ fá
hoz támaszkodik.“

Rip odatekintett, ’s képmását pillantá meg, akkor- 
ról midőn a’ hegyre ment; ’s a’ mint látszott ép olly reny
hét de minden esetre ép olly rongyolottat mint ő maga. A’ 
szegény Rip most már egészen magán kívül volt. Kétke
dett saját léteién ’s hogy ő tulajdon maga é vagy más vala
ki. Még ezen eszmezavarban volt; mint a’ háromszegle
tes kalapu ember őt kérdé „hogy ki és hogy hijják.

„Isten tudja — szólt most egészen magán kívül — én 
nem vagyok enmagam , én egyéb valaki vagyok. — Az 
ott én vagyok — nem — az ott más valaki az én bőrömben. 
— Tegnap este én még enmagam valók, de a’ hegyen el
aludtam ’s elcserélték puskám’s minden megváltozott, én 
magam is elváltoztam ; ’s már nem tudom többé hogy ki
nek hínak vagy hogy kivagyok ?“

A’ körülállók most öszszenéztek , egymásnak inte
gettek ’s újukkal homlokukra mutattak. Arról is kezdtek 
öszszesuttogni: vájjon nem volna éjó a’ puskát elvenni ,’s 
az öreget ezúttal megakadályozni valami szerenCsétlenség- 
okozástól, — mi olly észrevétel volt, hogy rá a’ háromsze
gletes kalapu fontos ember tüstint eltakarodott. A’ fon
tolgatás ezen pillanatában egy eleven csinos menyecske 
tolakodott elő a’ tömegből, hogy a’ szürke szakálos em
bert láthassa. Karján pulitos fiút hordva , ki az öreg né
zésétől megijedve sírni kezdett. „Csitt Rip ! —* csititgatá 
anyja — csitt kis bohó! hisz az az öreg bácsi nem bánt té
ged.“ A’ gyermek neve, anyja külseje , szavának hang
ja — kedélyzetében mind ez , az emlékezés egész sorát 
k ö 1 té  f e 1. „Hogy hiják önt édes jó aszszonyom44 kér
dé Rip. *—

„Gardenier Juditnak.44
’S hogy hítták atyját ?
„Rip van Winklenek hítták szegényt; már húsz éve 

hogy innét hazulról puskajavai elment, s azóta senki sem 
hallott róla semmit. Ebe, nélküle jött haza; *s hogy 
agyonlőtte é magát vagy indus kézre jutott, azt csak a’ jó 
Isten tudja. Én még akkor csak kis lyány voltam.44

Ripnek még egy kérdeni valója volt, mit azonbatt 
csak akadozva tett: hol van ön anyja ?

„Oh az is megholt, de nem rég , neki valami vérede- 
nye szakadt meg,mint egy ujängol házalóra feíboszankodott.

£ ’ tudósításban legalább mégis volt egy csep vigasz. 
A’ jámbor ember nem tartóztathatta tovább mágat. Keb
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lére ölelte lyányát gyermekével. „Én vagyok alyád — [ 
mond ö — egykor a’ fiatal Rip van Winkle — most az öreg 
Rip. Hát ki sem ismeri a’ szegény Rip van Winklet?

Mindnyájan elhőkülve álltak ot t , mig egy öreg ném- 
ber a’ tömegből, ki eviczkélve kezét szemére tartá ’s az 
alól hunyorítva szemébe nézett’s majd felkiáltott: „Ez 
minden esetre Rip van Winkle , testestül telkestül; Isten 
hozta önt haza öreg szomszéd — de hol bolygott húsz 
év alatt.“

Rip csakhamar elmondá történetét, mert az egész húsz 
év előtte éj gyanánt múlt el. A’ szomszédok nagy szeme
ket meresztettek ’s nyelvöket arczokon dudoríták ki *) és 
a’ háromszegletes kalapu fontos ember— ki mihelyt az 
ijedelem megszűnt ismét síkra tért — ajkszegletét leeresz
t ő ’s fejét csóválta— mire az egész gyülekezet hasonlag 
fejet csóvált.

Azonban odadönték a’ dolgot, — hogy az öreg Van- 
derdonk Pétert, kit erre láttak közelgeni — kérdjék meg. 
Ez ivadéka volt a’ hasonnevű történetírónak, ki ezen tar
tomány legelső leírását adta. Péter legöregebb lakosa volt 
a’ falunak ’s igen jártas a’ szomszédság mindennemű cso
dás eseményeiben ’s hagyományaiban. O tüstint ráismert 
Ripre ’s kielégitőleg erősité annak elbeszélését. O bizto- 
sitá a’ társaságot hogy az már olly tény, mi ősétől a’ tör
ténetírótól kezdve szájról szájra szállt, hogy a’ Kaats- 
killhegyekben mindig igen csodás tünemények esnek. — 
Azt állítják, hogy a’ nagy Hudson Henrik a’ folyam és . 
tartomány első felfedezője , ott minden húsz évben félhold
beli hajósnépével bizonyos szabbathot ü l , mennyiben ne
ki megvan engedve , vállalatai nézhelyétillykép megláto
gatni ’s őrszemmel tartani a’ folyót ’s neve után elnevezett 
nagy várost. Atyja egyszer mindnyájokat látta régi sza
bású hollandi öltözékökben, a’ hegyek egyik mélyedé
sében golyózni, ’s ő maga is hallá egy nyári délután go
lyóik gördülését, melly távolban dörgéskint hallatszott.

Az emberek most oszladoztak ’s a’ választás fontosb 
dolgához tértek viszsza. Rip lyánya elvitte magával aty
ját. Neki csinos jólrendezett lak a ’s izmos jó kedélyű ha
szonbérlő férje volt, kiben Rip azon gyerkőczék egyiké
re ismert, kik hátára szoktak mászni. Rip fia ’s örököse, 
kit fához támaszkodva látott, szint az udvar körül dolgo
zott ; bár ő is némi veleszületett hajlamot árult e l: min
dent tenni, csak maga dolgát nem.

Rip ismét a’ régi kerekvágásba jö tt, ’s ismét fölvet
te régi szokásait, csakhamar több korábbi bajtársira a- 
kadt, kiket azonban az idő legkevesbbé sem kiméit meg, 
miért is ő jobban szeretett a’felvirágzó nemzedék közt bará
tokat szerezni, minél ő csakhamar nagy kegyben is állt. 
Mivel honn mi tenni valója sem volt ’s elérte azon boldog 
életidőt, mellyben az ember büntetetlenül lézenghet, ismét 
elfoglalá régi helyét a’ csapszék előtti pádon ’s úgy tisz- 
telteték mint a’ falu patriarchája ’s krónikája a’ háború 
előtti régi időknek. Egy kis idő ugyan kivántaték, mig ő 
a’ folyamatban levő beszédmódban honossá vált, vagy a’

* )  Ez angol földön is szokásos kifejezése a’ nem hivésnek ’s gúny
nak. —

rendkívüli eseményeket mik álomba merülte alatt történtek 
a’forradalom-háborút,ó angol föld járma lerázatását ’s hogy 
ő Ilid. György ő felsége jobbágyából az e g y e s ü l t  ál -  
1 a da I mák  szabad polgárává le tt— fel birá fogni. Rip, 
igazán véve a’ dolgot, mit sem törődött az ország dolgával, 
az álladalmak ’s birodalmak változása rá kis benyomást 
tett; de volt a’ zsarnokságnak egy neme, mi alatt ő olly 
sokáig epedt — ’s ez a’ papucskormány volt. Nagy sze
rencséjére ez megszűnt, ő szabad lön a’ házasság jármá
tól , ki- ’s bejárhatott akkor mikor neki tetszett, a’ nél
kül hogy van Winkle aszszonyom zsarnokságától tarta
nia kellene. Mihelyt azonban nevét említők, megrázta 
fejét, vállat vonított és szemeit égre veté , mit az ember 
vagy sorsábani megnyugvásnak vagy megszabadultáni örö
mének vehetett.

O történetét minden idegennek , ki csak Doolittle 
uram vendéglőjében megfordult, el szokta mondani. Elein
te az volt az észrevétel, hogy némi dolgokat mindig más- 
kint beszélt , mi azonban kétségentul onnét származha
tott, hogy még csak olly rövid ideje ébredt fel. Lassan- 
kint azonban az egész világos lön ’s ép úgy lett alakul
v a , mikéntén itt ezt újra elbeszéltem; ’s a’ szomszédság
ban nem volt ember , asszszony ’s gyermek , ki a’ törté
netet könyv nélkül ne tudta volna. Némellyek azonban 
csak mindig kétkedének a’ dolog valóságán ’s azt állíták 
hogy Rip nem volt eszén: a’régi hollandi lakosok azon
ban csaknem áltáljában tökéletes hitelt adtak az elbeszé
lésnek. Mai napig sem hallja az ember a’ nyári délutáni 
dörgést Kaatskill környékén a’nélkül, hogy azt ne halla
ná mondatni, mikép Hudson Henrik ’s társai golyózásnál 
vannak; — ’s a’ környéken a’ férjeknek, kikegy kissé 
papucs alatt vannak, ha az élet előttök valamicskét keser
nyéssé válik , egyetlen óhajtásuk— egyet kortyanthatni 
Rip van Winkle álom-palaczkjából. XVIII.

T á r c z a.

Az öreg S t u a r t  J a m e s ,  a’ trónkövetelő ezen 
rokona , ki falukon hegedülésből é l t , vándor-pályáját 
többé nem folytathatja; megvakult ’s mult karácson- 
kor már 114 éves volt. O S t u a r t  J o h n  tábornagy 
fija, a’ cullodeni csatában részt vett ’s trónkövetelő mel
léknevet visel. Ötször nőszült, huszonhét gyermeke volt, 
tíz szolgálatban maradt. Valamennyi rokonát túlélte. IVd. 
György gyámolította.

(Ritka esernyő.) Londonban Taunton ur olly eser
nyőt készített, mellynek elefántcsont fogója Albert hg 
mellképét ábrázolja. Benne napóra, iránytű s hévmérő 
nyelében pedig táv- ’s nagyitó cső van. A’ nyel különben 
ezüst, távcső-része gazdagon aranyozott mint a’mutató’s 
nagyitócső is. —

( K e r t k e d v e l ő k n e k . )  Tapasztalt óvadék a’ han
gya ellen._Végy kormot, ezt kenderolajban olvaszd
fel ’s ezen vegyülettel kenegesd a’ növény, vagy fa törzsö
két; e’ kenés megója a’ növényt vagy fát a’ hangyától; 
mivel ezen állatkák az említett vegyület nehéz szagát nem 
szenvedhetvén eltávoznák.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a tt n e r-K a r o ly  i uri-utcza 453.



T e s t i  n e v e l é s .
(F  é g  e.)

Érdekes , mit Schröder A., kinek tanitókép több mint 
16 evota 6. különféle (Berlinben 3.) gymnasiumban volt 
alkalma figyelni az ifjúság életére, ide tartozót mond : 
fontosabban ’s több oldalról kellene még lélek ’s élet* 
tanilag megvizsgálni: mi viszonyban áll az ifjúság mun
kálkodása s pihenese , mert a’ természeti ösztön játékra 
’s testi munkára, mint legközelebbi rendeltetésére veze
ti a’ gyermeket/ Igaz az emberi természetnek mélyen 
gyökerezett sajátságábóllehozottazon állítás , mellyetLo- 
rinser Heumius Jánosból idéz: ,hogy a’tanulás foganata 
azon időköztől függ , melly pihenésre van szánva/ A’lé
lek csak bizonyos nyugalom által dolgozhatja fel illően’s 
emésztheti meg pabulum animi et vitae-kint az emlékező 
vagy képzelő tehetség utján szerzett benyomások- ’s tár
gyakat. A’ szünetlen oltogatás és tömés csak öl és szelle
mi eltompuláshoz vezet; ’s lélektanilag igaz lehet, mit 
Lorinser Horstól szinte idéz, mikép, csak keveset kell 
hallgatnunk ’s olvasnunk , hogy örömest ’s haszonnal ta
nuljunk. Egy szó , melly alkalmas órában mondaték , sok
szor mélyebben hat az egész életre, mint évekig tartott 
tanítás! A’ szellemileg érettebb sokkal kevesebb olvasás 
és hallgatással miért tanul rövid idő alatt egyszer annyit, 
mint az , ki nem tesz egyebet, hanem napról napra olvas 
és hallgat? Valódi vadságnak ’s a’ fiatal természet nem- 
ismerésének látszik tehát, midőn egyes gymnasiumigaz- 
gatók azt hiszik, hogy azon alapul az egész üdv, ha a’ 
tanitók folyvást hajtatnak, felügyelés ’s ellenőrség alatt 
vannak, hogy egy óraperczet se mulaszszanak el vagy 
az egész órát, a’ Poroszországban törvényesen behozott 
10 percznyi időköz nélkül, egy hűzamban kitöltsék , mi 
tanítványok- ’s tanítókat törpitő , untató zaklatás! Minden 
iskolánál födött ’s födetlen játék- ’s viadaihelynek, udvar
nak , kertnek, csarnoknak kellene lenni’s minden lecz- 
ke után iskolából az ifjúságot k i h aj t a n i (mert kora- 
eszü , magát szögbehuzó , korán érett fiatalságunk nagy 
része renyhébb vagy uriasb már,  semmint játszanék) , 
hogy óranegyedig szabadban csatangoljon ,"s azután meg
erősödve, megfrisülve lásson újra munkájához. Miigyaz 
időből külsőleg tán elveszne , bensőleg nagyobb friseség 
’s élénkség által bizonyosan gazdagon volna helyrehozva. 
Bizonyos tárgyak, péld. mennyiségíudomány, philoso- 
phiai, grammatikai, sőt vallásoktatás is egy egész óráig 
fölötte elbágyasztják mind a’ tanitót.mind a’ tanulót. Ad
jatok tehát a’ léleknek, inaknak ’s altesfnek némi időt 
megfrisülésre ’s megpihenésre ; ne tompítsatok , ne mér
gezzetek , ne öljetek ! Nagyban ’s egészben véve minden 
tanító , ki őszintén akar igazat mondani, kénytelen meg- 
vallani, hogy tanulóink ifjabb nemzedékén bizonyos lan- 
kadság , ihlet s költői elevenség hijánya , bizonyos phi- 
listeri , szűkkeblű világszemlélet, száraz értelemképe- 
zés, szegény lelkesedés , önalkotás ’s találékonyság, ki
aszott képzelő erő ’s valódi, fürge sajátságos ifjúság hi

jánya látható; természetesen , mert az értelemképezés fő
leg a’kedély rovására mozdittatik elő. Azon gymnasiumok , 
mellyek legjobban sarjadnak, legjobb üvegházak! Az e- 
gesz öszszezavart, sokfélekép természetlenné lettifjukor- 
ban mindenek fölött egyszerűség-, igénytelenség-, ter- 
mészetiség-, egészség-, tanitók ’s tanulók közti szíves
ség-, tudományokra élénkebb irányzás-, i n g e r l é s  ’s 
tompítás k i k ü s z ö b ö l t e t é s é r e  volna legfőbb szük
ség. Végtére hozzá teszi a’ szerző , hogy nem a’ tudós is
kolák iránti gyülölségből vagy elkeserített ’s tévesztett 
életnem-választásból (a’ szerencsés tanitó benső ihlettel) , 
hanem igazi ifjuságszeretetből, sine ira et studio , azon 
óhajtással rnondá ki nyíltan meggyőződését, hogy az igaz
ság mindig szabadabban ’s elfogulatlanabbul merje föl
emelni fejét és szavazzon mostani ifjuságnevelésünk fölött, 
mi által csak nyerhet az ügy.

Ezen , Schrődertől ’s a’ fiatalság más dologértő ba
rátitól fejtett szellemileg túlzó ifjuságnevelésnek ellené
ben testi segédszerekkel kell egyensúlyt tenni ’s a’ testet 
és lelket egyiránt nevelni, fejleszteni, képezni’s erősí
teni , hogy tökéletesen öszhang uralkodjék a’ testi és 
szellemi életnyilatkozatok közt. Ide tartozó legfontosb gy- 
mnastikai gyakorlatok és játékok : 1) járás és futás , 2) 
táncz. 3) küzdés , 4) különféle tárgyakkal haji gálás , péld. 
labdázás , tekézés , kődobás ’stb. , 5) sulyegyentartás ,
6) mászás , 7) ugrás , 8) korcsolyázás , 9) lovaglás, 10) 
vívás , 4 1 )  fürdés és úszás.

A’ föntebb felállított elvek szerint részint egyesek , 
családok , községek, egyesületek , részint a’ status maga 
gondoskodandnak illynemü intézetekről a’ helykörülmé
nyek , népesség’stb. mértéke szerint, hogy az iskolai if
júság testi gyakorlatok ’s erősítő szerek által előzze meg 
vagy ártalmatlanítsa a’ szellemi mértéken túl etetés és in
gerlés kárait. H a h n e m a n n  mondja: ,Szabadjon itt a’ 
testgyakorlatokra nézve egy általányos észrevételt tennem, 
mellyek gyermeknevelésnél nemcsak azért nem ajánlhatók 
eléggé,mert általuk erősödik ’s edződik a’test, következőleg 
a’lélek is, hanem azért is, mert sok veszélyt, mellyekneku- 
tóbb ki lesz tétetve a’ gyermek, kikerülni tanítanak. Gyer
mekek, főleg fiuk,kivált ha magok vannak, tüntessék ki ma
gokat bátorság, merész ugrások ,mászással ’stb. Artalmak- 
tuii intések, szemességre tanítás , tilalmak foganatlanok’s 
nem sokat gyümölcsöznek. Az áltál a' termeszeinél fogva 
félénk lelkek olly pulyákká lesznek , hogy utóbb kes
keny hídon átmenni vagy keskeny árkon átugrani nem 
merendnek. Másoknál a’ tilalom csak ösztön nyaktörő gya
korlatok- ’s merényletekre. Az utóbbiaknak veszélyes kí
sérletektől viszszatartóztatására ’s a’ természetnél fogva 
félénkeknek bátrakká tételére legjobb eszköz őket külön
féle testgyakorlatokban, péld. ugrás-, mászás-, teher
hordás-, emelés, keskeny gerendákonifutásban stb. ta
níttatni ; mert magában véve lehetetlen, hogy a’gyerme
kek minduntalan szem előtt legyenek, ha tehát valódi 
leczkéket vesznek illy gyakorlatokban , a’ fiuk magokra
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hagyatva nem egyhamar jőnek azon gondolatra, hogy a- 
zokban kitüntessék magokat. A’ tárftz hasznos gyakorlat 
ugyan , de azt nem is említvén , hogy kezdete , mivel zárt 
szobákban tanittatik, a’ kisdedekre nézve egyformáju ’s 
untató , inkább jó testtartásul ’s állásul, mint erősitésül 
szolgál. Igen óhajtható volna e’ szerint: ,,hogy a’ gyerme
kek számára minden városban nyilványos gyakorlathely 
legyen , hol különös gyakorlatmester felvigyázata alatt 
oktatást nyerjenek mindenféle testgyakorlatban.“  £z ál
tal tán más tónt lehetne a’ felsőbb néposztály társas örö- 
mei- ’s mulatságaiba apródonként behozni, hogy a’ gy- 
mnastikai já tékok-’s testgyakorlatokbani ízlés, mellya’ 
görögök- ’s rómaiaknál oily sokat tett erőteljes jellemké- 
pezésre , ismét divatba jőjön. Egyébiránt a' gymnastikai 
gyakorlatok- ’s játékokat mind a’ két nemet erősítő’s fej
lesztő eszközökül kell tekinteni ’s használni, de módo- 
sittatniok kell természetesen a’ nem különsége ’s rendel
tetése szerint ’s főfigyelem fordittassék az erkölcsi üle
dékre. W e r n e r  munkája : Gymnastik für das weibliche 
Geschlecht 183 5. különös említést érdemel.

A’ felszámlált gymnastikai gyakorlatok ’s játékok 
által legbiztosabban meggátolhatok az erőtlenitő , vétkes , 
nyilványos és titkos tévedések ’s kihágások , mert erős 
egészséges ember legkevesbbé van kitétetve a’ test’s lé
lek ártalmas kívánságainak : „testi erő *s egészség phy- 
sikai erény ’s legbiztosabban áll ellen minden érzéki csáb- 
nak , mit moralizáló predikátziók tenni kevésbbé képe
sek ;“ egészséges test önkéntes szolgája, beteges t e s t  
zsarnoka a’ léleknek’s csakugyan sok erkölcsi eltévelye
dés csak beteges, gyöngélkedő, ingerlékeny vagy tom
pa testi elemek- ’s befolyásokból származik. Ha tehát jó 
morált akartok , morált, melly hat és véd , a’ lélekbe ma
radandó benyomásokat olt ’s e r é n y és jog , igazság és 
szépség’s minden isteni jelenet iránt az életben tartós lel
kesedést plántál a’ fiatal szívbe , ha illy morált akartok, 
kössétek azt testgyakorlatokkal bensőleg öszsze, sőt ma
ga a’morál tulajdonkép lélek és szív gymnastikája legyen ! 
Mint lélek a’ testtel, a’ morál úgy forrjon egybe a' gy- 
mnastikával ’s legyenek egy élet ’s lény, egy anthropo- 
logiai neveléstan legszélesb ’s legnemesb értelemben !

Mivel pedig a’ legújabb k o r b a n  ’s ezentúl is napi 
rendre jő a’ gyáripar , gondoskodni kell, hogy az ifjúság 
időnek előtte gyáréletre ne lépjen s a’ gyárakban test- és 
lélekrontó befolyások elhárittassanak , mi a’ nyilványos 
morál- ’s politikára nézve nagy fontosságú tárgy.

E’ felszámlált, az ifjúság testi nevelését’s kifejlesz
tését föltételező eszközök- ’s intézeteken kívül vannak 
még tárgyak , mellyek azöszszes népségre ’s egész életre 
erős befolyásunk ’s a’physikai jóllétet előmozdíthatják v. 
gátolhatják. Megérintem röviden azokat is, mennyiben 
az egészhez tartoznak. — Egészségrendőrségi fontossá
gúak a’ lakok ; ezek , mivel szokott tartózkodáshelyeik az 
embereknek "s egészségökre épen azért nagy befolyásuak , 
egészséges , világos , száraz helyeken tágaknak úgy épít
tessenek, hogy szellő is járhassa. Nagy fontosságúak a' 
t á p l a s z e r e k  is, mellyek étkeket, italokat’s fűsze
reket, úgy szinte edényeket, mellyekben amazok ké
szíttetnek vagy eltétetnek, foglalnak magokban. Okta

tás , ösztönözés, jutalmazás , sőt (de a’ legközvetlenebb- 
szerü) kényszerítés által is oda kell hatni , hogy a’ nép 
kivált egészségrontó szeszes italokat ne szeressen. Hogy 
a’ statusnak gondoskodnia kell, miszerint az étkek’s ita
lok ’stb. ártalmasak ne legyenek , magában értetik. — 
Kűtvizet nélkülözhetlenül megkívánván az emberélet, ar
ról is kell gondoskodni, hogy, a’ hol lehet, mindenütt 
a r t é z i  k i í t v i z  szereztessék.— Kelméje — ’salakjá
ra nézve nem kevesbbé fontos a’ r u h á z a t  és a’ kos -  
in e t i k a ,  hol gyakran egészségrontó szerek használtat
nak ; az elsőre , kivált a' nőnem füzekedésére nézve , a’ 
status csak oktathat ’s inthet, láthatólag káros kosmeti- 
kai szereknél pedig , mellyek vegytanilag bebizonyítható 
mérges vagy ártalmas állományokat foglalnak magokban , 
a* statusnak egyenesen be kell avatkozni. —  Végezetül em
lítendők még az égaljviszonyok ’s befolyások, mellyek 
nagy mértékben uralkodnak az embernemen , nagyban és 
egészben annak kedvezők vagy ártalmasak lehetnek ; hol 
tehát a’ föld ’s emberiség egymással szemközt harczolnak , 
hol az ellenséges elemek meghódítása’s legyőzésében csak 
lassú előlépéseket tehetni ’s hol ostromul kisebb vagy na
gyobb öszszeség kívántatik. Idetartoznak: tenyészet ’s 
viz, lég, világ és meleg , mellyek helyes viszonyít s el
osztását fontosnak kell tekintenünk a’ nép ’s egyedek tes
ti ’s közvetőleg szellemi jóllétének előmozdítása- ’s fen- 
tartására nézve. Tudjuk, hogy e’ nagy hatalmak, mely- 
lyek az egész földön’s minden állati és emberi teremtvé- 
nyen uralkodnak ’s névszerint mint endemicus és járvá
nyos pusztító betegségek vagy mirigyek származáshelyei 
nagy fontosságúak, egymás közt bensőöszszeköttetésben 
’s állandó viszonthatásban állnak ; hogy az ember kevesb
bé hathat a’ Jég-, világ- ’s melegre ’s változásokat ke
vesbbé tehet bennök , minta’ tenyészet- ’s vízben ’s haa- 
mazokra csakugyan változtatnia" hathatna , ezt csak a’te
nyészet *s viz segedelmivel teheti. Tudjuk, hogy az er
dős tenyészet a’ föld- ’s légben nedvességet szaporít, lég
folyást okoz, hűsséget terjeszt ’stb.; e’ tapasztalást ég- 
aljjavitásul használhatni olly tájakon, hol a’ nagy száraz 
’s forróság ártalmas vagy gátló befolyású lehet az ember 
egészsége- ’s jóllétére , midőn a’ tenyészet előmozdittatik, 
fák ’s erdők ültettetnek. Viszont tudjuk , hogy nagy és 
széles erdős tenyészet hűsség , nedvesség ’stb. tulmérté- 
ke által ártalmasán, ritkítás ’s fafogyasztás pedig jótéko
nyan hathat a’ táj egészségére ; beljebb hat a’ világ, sza
porodik a’ meleg , szárazság és szellők tisztítják a’ lég
kört stb.

így adhat az ember értelmi ’s technikai egyesült ere
je egészben is más irányt a’ tavak- , folyamok- s forrá
soknak , mi sokszorosan előmozdítja a népek egészségét 
’s jóllétét ; pocsolyák ’s mocsárok leárkoltathatnak s ki- 
szárittathatnak ’s betegség és szegénység helyett egészség 
’s jóllét folyand belőlök; holkretinek uralkodnak, hol 
pusztító ’s könnyen terjedhető járványok tanyáznak , pu- 
hatoltassanak ki physikai s égalji okaik ’stb. A status
hatalom bölcsesége ’s áldása igy mutatkozik mindenhol a’ 
népek physikai jóléte segédeszközeinek gondos használásá
ban ’s akadályai szorgos elhárításában.

Garády.
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Evnegyedes tudósítás a’ kisdedovó oktatókat képező intézet

ről Tolnán.

A’ legközelebb múlt évből, ha a’ remény édessége 
a’ tény sikeréből ered, Ts ha a’ ténynek sikerével kiható 
erő élénksége növekedik: jó reménynyel jött át ez inté
zet a’ folyó évre ; mert az iránta sok oldalról mutatkozott 
meleg részvét segedelmével , mint a’ kisdedovó-intézetek- 
nek a’ tisztelt közönség előtt tudva levő szaporodása ta
núsítja, olly k e d v e z ő  eredvények követték működését, 
mellyek nyilván mutatják, hogy a’kisdedovó-intézeteket 
Magyarországban terjesztő egyesület anyagi erejének gyér 
gyarapodása mellett is, ez intézetnek tényereje nőtten-nőtt. 
Nagy-Almásra Erdélybe, Szombathelyre, Zilahra és 
Abonyba teljes jó reménységü kisdedovók mentek az inté
zetből, kik az ügynek jól készült baráti lévén munkásán 
fognak helyt állani. Jelenleg pedig intézetünkben hategyed 
képzi magát a’ kisdedovói pályán, kiknek négye az egyesü
lettől segélydijt húz, ötödiké segélydíj elnyerhetésének re
ményében önkéntes , hatodika pedig a’k. k. szabadszállási 
egyh. iskoláinak újon választott rectora. Ez utóbbira vonat
kozó állapot az intézetnek rendkívül örvendetes, mint ör
vendetes volt illyet tapasztalni több más közönségtől is. no
ha mindeddig a’reménylett és várt terjedelemben foganszott 
siker nélkül. Nem lehetne ugyanis hazánkban könnyebb 
szerrel sziilemleni kisdedovó-intézetnek , valamint sehol 
semis ri olly szívrázólag ennek szükséges léte mint né
pes magyar mező-városainkban , mellyekben a’ kisdedovó- 
intézetnek szükséges ház majd hihetetlen kevés költ
séggel szereztethetnék meg , valamint a’ kisdedovó-ok- 
tatónak tartása is, melly a' legalsóbb iskolaosztályt szük
ségtelenné tevő, kisdedeit a’ városnak testi és szellemi 
ótalom — azután testi és szellemi fejtés , gyarapítás és 
előkészítés alá vevő lévén , mondani sem kell , milly köny- 
nyen lélesittethetnék. Altalányos s z a b á l y t  ollyakban , 
mellyekben a’ körülmények főképen határozók, előadni 
nemcsak nem czélra vivő , de fölösleg is. Egyes helyek
re nézve alulírott szívesen nyújtana tervet, melly bizo
nyosan azon fájdalmas érzetet támasztaná a’ jobb érzé- 
süekben, miért nem gondoskodónak régen már illy mód
ról , illy eszközökről; mert közönséges hibánk nekünk 
gyarló embereknek, hogy a’ közvetlen körülöttünk fekvő 
eszméket, tárgyakat és eszközöket figyelemre, illő fi
gyelemre, melly vizsgálódással jár, ritkán , igen igen rit
kán méltatjuk , hanem többnyire a’ távolban , az élet-gya
korlaton jóval túleső távolban tapogatózunk ; aztán meg, 
hogy a’ létesítésnek, melly csak erős állhatatos akaratot, 
alapos meggyőződésen épült jó akarót kíván , akadályai
tól hamar viszszaijedünk : pedig majd föltétlenül ál
líthatni, hogy a’ gyakorlati életnek minden sikerre vivő 
eszméje ’s eszköze közel szokott lenni hozónk, annyira, 
hogy ezek ha egyszer használatba vétetnek, többnyire Co
lumbus tojásához hasonlíthatók. Vegyük csak p. o. népes 
magyar mezővárosainkban a’ belső telkek nevetséges ol
csóságát, a’ nép minden élelmiszerben bővelkedését, a’ 
község egyenes és mellékes jövedelemforrásait, a sok bi
tang földet ’stb. Ezeket tekintetbe véve méltán örvende
tes ez intézetnek azon részvét, melly népes mezőváro

sainktól jő; ’s azon igazságnál fogva, hogy a’ huzamosb 
kitartás által szerzett népszerűség , legyen ez személytv. 
ügyet illető , mindig jobban számíthat hoszszas, erőteljes 
és hatásdus életre , mint a’ hirtelen támadott, a’ kisded- 
ovas népszerűsége k e d v e z ő  jövendőnek látszik előtte 
állani. Példány-kisdedovóintézetünk, melly növendék kis- 
dedovo-oktatóinknak gyakorló iskolája , szinte kielégítő 
jó állapotban van, jelenleg 72 gyermek van benne, ki- 
ket a gondviselés e tavaszszal, mi ritka évben szokott 
történni, járvány betegségtől inegótalmazott, hogy sza
kadatlanul testben és lélekben az intézet jótékony ápolá
sa alatt fejlődjenek , szívben és értelemben gyarapulja- 
nak , erkölcsben és nemzetiségben az életre előkészít
tessenek, —

Még egy, ez intézet körebe eső körülményt kell 
alulírottnak érintenie , melly is az , hogy alulírott egy 
tervet dolgozott ki a’ kisdedovó-intézetek terjesztése iránt 
a’ két magyar hazában, mellyet ns Tolnamegye KK. ’s 
RPt., nemcsak hogy a’ kisdedovás ügye iránt buzgó ha- 
zafiusággal viseltető neveiknek ajánltassék, elfogadni mél- 
tóztattak, hanem első alisp. Döry Gábor ur indítványára 
azt is határozók, hogy ez a’ nemesi pénztárból ezer pél
dányban kinyomassék , b e l ő l e  a’ h o n i  törvényható
ságok mindegyikének egy egy példány küldessék azon ha
zafiul felszólítással, hogy valamint e’ nemes megye , úgy 
azok is a' kisdedovás ügyét, mint a’ népnövelés alapját 
a’ törvényhozás utján előmozdítani ’s virágzóbb állapot
ra emelni, a’ legközelebbi országgyűlésre küldendő kö
veteik által,midőn ott a’ népnövelés állapotja előforduland, 
pártolni és szorgalmazni buzgók legyenek. A’ munkát, 
melly Heckenast és Landerer-féle könyvnyomtató inté
zetben rövid idő alatt eíkészülend, talán nem leszen fö
lösleges e’helyen figyelemébresztésül a’ hazafiui érzelmű 
olvasó közönségnek rövid vázlatban részvétébe ajánlani. 
Első részében abból , mik a’ kisdedovó-intézetek , mi czél- 
ja és haszna ezeknek , miilyen szellemük , miilyen hatá
suk , és befolyásuk a’ népéletre , miilyenek a’ viszonyok 
népünk ’s iskoláink között’stb. röviden kifejtetik , menyi
re szükségesek főkép honunk népére nézve mennyire szük
ségesebbek magoknál az iskoláknál (a’ gyermek korát és 
s z í v’s értelemfejtési módszert tekintve) ’s mennyire köte
lessége a’ statusnak nemzetiségi, népesitési 'sjóerkölcsi 
szempontból , kisdedovó - intézetekről gondoskodnia , 
szóval az első részben a’ kisdedovo-intezetek lényégé s 
hazánknak ezekre való szüksége van. A’ második rész 
szorosan a’ terv, melly országos segedelinezesnek törvény 
erejével hozájárulása mellett tanácsol a) országos példany- 
ovó—intézetet, melly egyszersmind kisdedo\o oktatokat 
képező intézet legyen, b) megyei példany-ovointezeteket. 
c) A’ nagy városi d) falusi és pusztai kisdedovó-intézete
ket azoknak mintájára, mindenütt előadván a’ kezelési 
’s fentartási, valamint az alapítási módokat és eszközö
ket. Hozzájárul két függelék. Egyik azon forrásokról 
szól, mellyeket a’ honi kisdedovás terjesztésére szüksé
ges anyagi erők árasztására, a’ köznép terhelése nélkül 
megnyithatni. Másik a’ tolnai kisdedovó-oktatókat képe
ző ’s példány-kisdedovóintézet monographiája.

Wargha István.



163

T á r c z a«
(Gyapjuszaporodás miatti árcsökkenés.) „K érdés: 

vájjon elkelhet é mindazon gyapjú, mit Ausztrália termesz
teni képes? Nem kétkedhetni: mikép az ausztráliai juh- 
legelők, ha azokat mind ’s tökéletesen használnák, sok
kal töhb gyapjút adnának mint jelenleg, kivált ha az a’ 
mostani áron adathatnék el; addig azonban a’ gyapjuke- 
resés sokkal szorgosabb leend ’s mennyit csak termeszt
het Ausztrália, ugyanannyi mindig el is kelhet.(?) Uj- 
holland juhtenyésztésre alkalmas földterületét egy millió 
angol négyszeg mfre vagyis 649 millió holdra teszszük. 
Minden öt holdra egy juhot számítva, az eredvény 128 
millió juhot állít elő , melly darabjára két ’s fél fontot vet
ve 320 millió font gyapjút ad. Hogy a’ termesztvény nö
vekedésével a’ keresés is azon arányban szaporodik , azt 
az éjszakamerikai gyapjukereskedés folyamatjából követ
keztetjük ; Ejszakamerika 1800b. 35 millió fontot ter
mesztett, ezen mennyiség 1820b. 160; 1840b. pedig 
600 milliófontraszökkent ’s a’ gyapjukeresés mindigtöbb 
volt mint a’ bevitel. (?) Úgy tetszik, hogy gyapju-ter- 
mesztvényünk ép igy fog fölemelkedni. Juhaink száma 
jelenleg négy millió, de helyes bánásmód ’s tenyésztés 
által minden három évben két annyira növekhetik. Meg
engedjük , hogy ez eddig nem történt; mert ezelőtt ná
lunk nem értettek a’ juhtenyésztéshez : jelenleg azonban 
e’ tekintetben haladtunk ’s ezen haladás kétségkívül ál- 
talányosan elterjed. Mostantól fogva tehát, állíthatjuk , 
hogy juhaink száma minden négy évben kettőztetni fog. 
És igy 1861b. az ausztráliai juhtenyésztésre alkalmas 
földet 128 millió juh fogja ellepni ’s mi 320 millió font 
gyapjút viendünk ki.“ így okoskodik a’ Sidney Héráid
ban a’ fölebbi czikk Írója, ’s ámbár az ausztráliai gyap- 
ju-termesztvény iránti reményei igen vérmesek: mégis 
igaz , hogy az ausztráliai gyapjú Angliába szállítá
sa évről évre növekszik, ’s a’ szárazföldit, különö
sen a9 német ’s magyar gyapjút kiebb kiebb szorítja ; 
mint ez 1836 óta tapasztalható. VilágosSoetbeer szerint, 
mikép a’ német gyapjú Angliába vitele ép azon arányban 
csökkent, mellyben az ausztráliaié emelkedett. 1836b. 
Németországból 32 millió-, Ausztráliából csak 5 millió 
fontot vittek be; de már 1840b. Németországból 2 2 , 
Ausztráliából azonban 10 millió fontot. Soetbeer azon kö
rülményt, miszerint a’ német gyapjú kivitele ennyire a- 
padt, egész bizonyossággal és csupán csak az ausztráliai 
gyapjú szökkenésének tulajdonítja; pedig nem kell fe
lednünk, hogy a’gyapjutermesztés Délafrika, Közép- ’s 
Délamerikában is igen nagy lábra k a p o t t ,  mint ezt, 
gyapjai növekedő bevitele bizonyitja. Megengedjük , hogy 
a’ magyar ’s német linóm gyapjú Angliában ’s Franczia- 
országban mindig talál vevőkre , ha az ausztráliai bevi
tel még egyszer olly nagy lesz is ; azt is örömmel hisz- 
szük , hogy a naponkint növekvő bel kereskedés a’ kül- 
vásárt közönséges gyapjúnkra nézve fölösleggé teszi: 
a’ fölebbi viszonyokbul vont eredvény mégis csak abban 
alapul , mikép a magyar s német mezőgazdaság fényes 
jövőjét és szerencséjét csak belszorgalomtul ’s nfajdan 
gyártványai kivitelétől várhatja.

(Alomkóros.) M** ur , múlt nyár vége felé egy szép 
’s gazdag lyányt vett nőül ’s első tizennégynap öröm ’s bol

dogság uralkodék a’ házban. Ekkor azonban a’ nő roszul ér - 
zé magát, mély álomba esett, miből sehogy sem lehetett 
fölverni; orvost hittak , egy módos ifjú embert, a’ nőcsa
lád házi barátját; ez a’ betegséget csekély jelentőségű
nek állitá , csak pihenést rendelt, ’s a’ busongó férjet az
zal vígasztalé, mikép ezen álomkórnak nyolcz nap múlva 
vége. A’ férj megnyngvék , ápolónőt fogadott a’ beteg mel
lé, sa hölgyecske nyolcz nap múltán a’ család kimond- 
hatlan örömére fölébredt! Azonban fájdalom! tizennégy 
nap múlva ismét megrohaná a’ kór , de a’ férj most már 
nyugodtabb lön , csak ottan-ottan tudakozódott az ápoló
nőtől , ki nem engedé meg, hogy a’ beteget személye
sen látogassa meg. A korjelenetek minden tizennégynap 
megújultak, mire a’ férj már mitsem adott; csak egy
szer, midőn az alvás szokottnál hoszszabb volt, lopózott 
be a’ szobába , félre voná az ágyfüggönyt ’s látta, hogy 
nője mozdulatlanul fekszik. A’ színházban ezen este uj o- 
perát adtak; M4* ur színházba ment, de a’ zene olly ér
dek nélküli volt, hogy a’ páholyokat sorba tekinté, ’s 
mit láttak szemei? nőjét,ki gazdagon öltözve bizonyos u- 
racscsal igen bizodalmasan mulatozott. Ezen uracs az or
vos volt, ’s a’ férj majd öszszeroskadt. Indulatin azonban 
uralkodva elhagyá a’ színházat, haza sietett ’s a’ szép 
alvónőben egy viaszszoborra ismert. Az ápolónő «’köz
ben elhordta magát, a’ szép álomkóros és ügyes orvos fe
lett a’ törvényszék most ítél.

(Európai alkotványok.) Az angol alkotvány terepélyes , 
lombos német törzsű tölgy, német földbe gyökerezve; ked
vező időjárás zöldülésre ’s virágzásra hajtá , idő ’s hely a’ 
tenyészést elősegiték ; ugyanezért foly itt minden elvek
ből. Most azonban a’ patakok ’s öntöző-csatornák gazdál
kodni kezdenek tápszereikkel, a’ levelek hullanak. A’fran- 
cziáké olly gép , mit a’ 19. század bölcsészeti elvéi szerint 
statusmüvészek ’s tudósak készítettek ; de mivel műszereit 
feledték kenni forgásuk kissé erőszakolt lön ’s ugyanazért 
sok erőmüvész változtatott, javított ’s újított rajta , míg a’ 
most igazgató művésznek sikerültjárását egyformán ’s pon
tosan tartani. A’spanyol alkotvány fölépittetlen ház, melly- 
nek alapja eddig mindig öszszeomlott, miga’ második eme
letet bevégezték volna. A’ hollandi, Tromp tengerésznagy 
idejebeli flotta , csakhogy mostani zászlót függesztettek r á ; 
de mivel szüntelen libeg, a’tengerészek kifáradtak’s az éle
lem fogyatékán van. A’ belgáké újonnan épített szatócs- 
szekrény , mellyben a’ brabanti ’s flandriai ócska szerek csi
nos rendbe állíttattak. A’szövetségeseké egy csoport régi 
pórház,miket most meszeltek ugyan , ámde szalmatetejök 
rothadt ’s azért átázik. A’kis német statusokéi olly hajók, 
mik húsz év óta hevernek hajógyárban ; kedvetlen időjárás 
miatt vagy nem tatarozhatják , v. nem vitorlázhatnak el. A’ 
svéd alkotvány ó német fekvésű kert, éjszak-német viharok 
által igen elpusztittatott; egy franczia kertész már régóta 
kisértgeti újonnan rendezgetését.A’norvegi Rotteck’s Wel- 
cker slatuslexicona miből néhány czikk kihagyandó. A’ma- 
gyar alkotvány ns szőlőtő , jó bortermő földbe ültetve ; de 
mivel igen keveset metszették’s ápolták, gyümölcse kissé 
vadizű. Most, midőn ügyes vinczellérek szorgalommal ápol
ják, reméllhető , mikép fürtéi olly édesek Ieendnek , hogy 
egy sem ollyan.
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O rszággyűlést megnyitó beszédek.
(Az orsz. küldöttségnek ő cs. k. felsége előtt mondott 

üdvezlő beszéde.) Felséges Császár és Apostoli Király , 
Legkegyelrnesb urunk ! Magyarország és a’ kapcsolatos 
részek országosan egybegyült Rendei. minket, kik fej
hajtva állunk Felséged előtt, magyarázóivá tevének azon 
forró hála-zajos öröm- ’s határtalan tiszteletérzésnek , 
mellyel kebleink ez alkalommal telvék.Felségednek ugyan
is , kormányzása első pillanata óta „R e c t a t u e r i “ 
jelszavához képest, szüntelen oda irányzott atyai gond
jai , miként a’ Magyarhon ’s kapcsolatos részek jólléte 
’s boldogsága iidves törvények által felvirágoztassák , —  
mit kiváltkép az e’ czélra harmadévileg egybehítt ország
gyűlés , úgy szinte a’ k. meghívó levél minden szavai vi
lágosan tanúsítnak — Fels, hű magyarjainak keblét leg
forróbb hálaérzettel töltik el ; —- ’s midőn Felségedet az 
általunk annyira óhajtott czélhoz vezető eszközök és mó
dok feletti tanácskozás végett honunk ezen városába kö
zénk érkezni szemléljük: kitör szivünkből az áradozó 
örömérzés , mellynek , valamint fiúi tiszteletünknek ki
fejezésére szavakat nem találunk, hanem az imádandó 
gondviseléshez bocsátjuk buzgó fohászinkat, Felséged né
peket boldogító éltére áldásért esdekelvén. De küldőink 
égőn vágynak jobbágyi hódolatuknak bemutatására Fels, 
kir. színe elébe egyetemesen járulhatni; mire nézve Fels,
k. határzatának megnyitásától várván, magokat addig is 
velünk egyetemben Fels. kir. kegyeibe hódoló alázattal 
ajánlják.

(O cs. k. felsége válasza.) Idem ille , qui Nos in me
dium fidelium perchari Regni Nostri Hungáriáé , partium- 
que adnexarum Statuum et Ord. adduxit propensionis et 
benevolentiae aífectus; praesentem etiammissionemvestram 
gratam , acceptamque Nobis reddit. Nunciate itaque Com- 
mittentibus vestris, Nos votis illorum lubenter deferre 
ipsisque, paternas Nostras in peramatam gentem hunga- 
ram intentiones uberius intelligendi; ac ex his , profe- 
ctas benignas Nostras Propositiones Regias recipiendi, 
copiam mox facturos esse.

(A’ fels. császárné ’s királyné előtt mondott üdvezlo 
beszéd.) Felséges ’stb. Midőn Magyarország és a’ kapcso
latos részek országosan egybegyült Rendéinek nevében 
Fels, üdvözlésére kegyes színe előtt megjelenni szeren
csénk van : előre is köszönetmondasra nyílnak ajkaink. 
Felséged nem csupán áldott jó fejdelmünknek , a’mileg- 
kegyelmesb urunknak ’s hazánk atyjának elte fűszerezóje’s 
uralkodói terhes gondjainak angyali enyhítője: hanem egy
szersmind népeinek legkegyelmesebb anyja, ki mint illyen , 
főleg hű magyarjait élteti boldogító malasztival. Nem le
het itt nem emlékeznünk Felséged nemzetünk iránti azon 
kitűnő vonzalmára, mellynél fogvást az utóbbi orsz.gyű
lésen elfogadni méltóztatott, hogy anyanyelvén szólhas
son édes anyjához a’magyar. Élni főgázért Fels, emléke 
hű fiainak szivében örökké ! Honunk iránti különös haj
landóságának záloga az is , hogy Felségedet fejdelmi fér
je oldalán most közöttünk szemlélhetjük. Fogadja Fels.

ezen érzelmeiért fiúi legbuzgóbb hálánkat, azon óhajtá
sunkkal, miszerint Fels, virágzó életére áldásinak teljes bő
ségét hintse a’ jó ég ! Többire küldőinket magunkkal e- 
gyiitt Fels, legmagasb kegyelmeibe mé l y  a l á z a t t a l  
ajánljuk. —

(A kegy. felelet :) Est mihi dies haec grata ; eo ta
rnen nomine gratissima , quod sincerum animi mei in no- 
bilem gentem hungaram sensuin , illud item — coramin- 
clyta deputatione hac — expromendi opportunitatem tule- 
r i t : nihil me optare enixius , quam ut benignitas , pro- 
videntiaque Dei optimi maximi rés omnes Hungáriáé pro- 
speret, praestetque , ut incolumitas ejus novis aucta vi
ribus perennet. Ex his velit inclyta Deputatio , ordinesque 
nobilissimaegentis universi, metiri , quas pro fatigio suo , 
illorumque in me studio grates habeam: habeosane amplis- 
simas, petoque hoc ipsumlisdem referri.

(O cs. k. fhge az ország nádorának a’ főrendek orsz. 
ülésében mondott beszéde.) ExcelsiProceres ! Dum Ex- 
celsosProceres, hoc locoiterum congregatos , plurirna sa
lute excipio , nihil est, quod respectu muneris legisla- 
tiv i, eorumdem Exc. Procerum ex parte agendi, non 
jam obtineret magis , quam ut desiderio locum esse cen- 
seo. Sincerum stúdium Exc. Procerum, communi princi- 
pis et patriae bono , atqueita publicae regni prosperitati, 
ductu avitarum institutionum nostrarum , pro ratione tem- 
poris optime consulendi, ab antiquo cognitum teneo ; ne- 
que dubito , intimae propensioni, qua Exc. Proceres com* 
plecti non desino, veteránom vicissim Eorumdem in me 
fiduciam , porro quoque responsuram. Ita proinde compa- 
rati, spem fovere merítő possumus , ad inplementum vo- 
torum : ut praesens regni conventus , auxiliante divino 
Nomiae , salutarium legum feratfructum , per Exc. Pro
ceres plena mensura conferendum esse.

(A’ nm. kir. személynök beszéde a’ KK. és RR. or- 
sz.ülésében.) Tek. KK. ’sRR.! Az 184-Oki orsz.gyűlés a’ 
közmegelégedésnek érzései között szétoszolván, bősé
ges alkalom juta a’ nemzetnek az áldott béke élesztő kar
jai közt, a’ közbejött három évben, önmagára fordítani 
figyelmét; és valóban kevés korszakot foghatnánk találni 
történetünkben , mellyben a’ közszellem e’ részben ébe
rebb , kiterjedtebb ’s állhatatosb lett volna. Az orsz. vá
lasztmányok feszült szorgalommal végzék munkálataikat; 
a’ megyék, más törvényhatóságok, az időszaki sajtó ed- 
digelé nálunk nem ismert hatással felfogták, mindenol
dalról felvilágosították a’ kor kérdéseit,’s azokat hazánk
ra alkalmazva hoszszu sorozatba álliták elő a’ nemzet bol
dogságára , kifejlődésére czélzó indítványokat. javasla
tokat, a’ törvényhozásnak termékeny , hasznos , de egy
szersmind nem könnyű munkálatu anyagul szolgálandókat.

Ugyanis, nem egy uj polgári társaságos élet első 
megalapításáról, vagy rablánczait szétszaggatott és min
den fenáíló kényszeritett viszonyt lerombolt nép uj áton- 
téséről van nálunk szó; egy kilenczedfél századot átélt 
polgári létnek szilárdítása ’s javítása van itt kérdésben —• 
nemzetünk az idő századokig ránk nehezedett viharai kö
zött csak legdrágább kincsét, nemzeti szabad alkotványát
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mentette meg; szabadnak mondám , mert hol vala nem
zet , kivált a’ múlt idők megszorító képzetei szerint, melly- 
nél többen részesültek volna a’ szabadság áldásaiban , mint 
nálunk ; ’s vájjon ki van é egészítve a’ kör , mellyet to
vább tér jeszteni, mellybe többet bevenni nem lehetne? 
nincsen — bőven folyt nálunk mindig a’ szabadság forrása; 
nem tiltottunk , sőt önként meghittünk mindent, ki képes 
és érdemes volt annak élvezésére ’s használatára — mi 
szabadságot nem keresünk, nem kérünk , nem erősza- 
koltatunk , mi azt, Istennek legyen hála —* bírjuk ; de ép 
azért, mivel bírjuk, féltékenyek valánk a’ drága kincs őr
zésében; és közintézvények, viszonyok támadának pol
gári életünkben sőt a’ szabadságos osztályok egyes fele- 
kezeteiben is, ineszsze szétágazók, századok által meg- 
gyökeresedettek ’s jelenleg is fenállók , mellyekkel a’ sza
badságot az idő képzete szerint mint megannyi kötelékek 
által meghonosítottuk , magunkhoz szorítottuk , és a’ 
mellyeket, mennyiben az idő változást, vagy a’ bárhon- 
nét eredő önkény, mellyről azonban ezúttal szó nem le
het, vagy gondatlanság tehet, melly vagy czélt vesztve , 
nem várt ellenzésre találna, gyengítve a’ hasztalan ösz- 
szeütközés által a’ nemzet erejét, vagy mi legkárosb , meg
sértve a’ virágzó ’s gyümölcsöző szabadság fájának gyö
kerét ; melly majdan meszsze másokra is kiterjesztende- 
né jótékony árnyékát és megszaporitná sarjadékait vég
kép ’s viszszahuzhatatlanul elölné épen azon szabadsá
got , mellyet jó szándékkal ugyan , de meg nem fontol
va, készületlenül, időnek előtte kiterjeszteni kívánt; — 
és épen ezen tekintet az, melly a’ nemzet boldogságára ’s 
kifejlődésére ezélzó javaslatok’s indítványok közöttmeg- 
nehezíti a' választást, és még inkább ez alkalmazást: azon
ban ő Felségének, ősi szabad alkotványunk örökös őr- 
jének , és az országosan egybegyült Rendek bölcsesége 
leend majd e’ részben is a’ czélra vezető fonal, és ha nem 
hibázom, az e 1 1 e n k e z ő véleményeknek minden elfo
gultság nélküli megfontolása, ’s egyrészről a’ fenálló in- 
tézvényekhez , másrészről az idő kifejlett Szükségeihez 
és kivánataihoz való bölcs alkalmaztatása a’ legbiztosb el
járási mód ; mert illy körülmények között, hol — belső 
meggyőződésem szerint — minden szinvegyületü feleke
zet hazánk javát hordja szivén , az ellenkező véleményt 
nem tűrni, gyanusitni polgári vétek: önvéleményünkhöz 
pedig minden ellenkező tekintet félretételével ragaszkod
ni, polgári hiba.

De mindenekelőtt a’ polgári élet kifejlődésére elke- 
rülhetlenül szükséges , hogy a' nemzeti test erős és egész
séges ’s ennek következtében az átalakulás korszaká
ban is a’ nemzet boldog’s megelégedett legyen. Valamint 
az emberi testben inegkivántatik , hogy az éltető orgánu
mok ép állapotban ’s öszszhangzó működésben legyenek 
és csak az egészséges gyermekből lehet virágzó ifjút, erős 
férfit ’s tartós öreget várni: úgy a’ nemzeti testben is, an
nak minden életszakában , hogy éljen , annál inkább hogy 
gyarapuljon, a’ polgári testet éltető’s fentartó orgánumo
kat nélkülözni nem lehet. Személy ’s vagyonbeli bátor
ság, tisztelet, engedelmesség a’ fenálló törvények iránt, 
srős, ellenállhatlan hatalom azoknak végrehajtásában’s a’ 
lörvényrontók megzabolázásában, a’ polgári igaz szabad
ság főtenyésztője a’ törvényes rend, és a’ törvények meg

tartását belső ösztönbül eszközlő vallásosság és erkölcsi- 
ség közönségesen — polgári alkotványunk kiegészítő ré
szét tevő minden Rend törvényes jogainak méltánylata , 
fentartasa, a’ különböző vallás- és nemzetiségi felekeze
tek egymás iránti nemcsak hideg eltűrése, de forró sze- 
retete s az alkotvány egységében szoros öszszeolvadása, 
nálunk különösen azon lényeges előleges föltétek , mely- 
lyek nélkül a’ nemzet alig tud élni, annál kevesbbé pedig 
előrehaladni; mellyek mellett ellenben átalakulásunk nem 
eSy ’ hoszszasan tartó előfájdalmak utáni, gyakran halált 
okozható újra-születésnek, de egy természetes , önként 
következő, minden lépcsőzetében megelégedéssel páro
sult kifejlődésnek leend gyümölcse; ’s igy is kell ennek 
a’ dolog természeténél fogva lenni: mert ép az élő ember
nek., a’ jelenvalóságnak vannak legerősb igényei az élet
hez , és bár a’ jövendőség java szemünk előtt forog is , 
önszemélyünkre’s a’ jelenre is megelégedést, boldogsá
got kívánunk a’ polgári társaságtól, mert e’ földön múlan
dó időben él az ember, és itteni létének biztosítása, kel- 
lemetesitése végett állott öszsze a’ polgári társaság. Melly 
szerencsés természetes öszszeköttetés! mi a’jelenkornak 
jóllétet ad, ugyanaz alapitja a’jövő boldogságát ’s elő- 
haladását; mert csak erőstül származik erős és jó. Tör
vény által el vannak rendelve nálunk is imez , a’ nemze
ti test élhetőségére nézve néikülözhetlen organicus kellő
ségek, ezeknek teljes erejökbeni fentartása ’s mennyiben 
hatásuk időjártával felakadt vagy bármikép megakadá
lyoztatott volna , helyreállítása, kiterjesztése , a’ törvény- 
hozás első teendői közé látszik tartozni. Melly hálával tar
tozunk eleinknek, kik több százados véres küzdések kö
zött nemzetiségünket, polgári alkotványunkat fentartot- 
ták ; nem csoda, hogy annyi baj ’s veszély közölt örök
ségben nem hagyhattákreánk azon hasznos intézvényeket, 
mellyek már most az egész miveit világban a’ társaságos 
élet első szükségeihez tartoznak és a’ mellyeket más nem
zetek , gyakran eleink védfal gyanánt szolgáló vitézsége 
által is biztosítva, régóta meghonosifni kezdettek. M ié’ 
tekintetben uj nemzedék vagyunk , sok még e’ részben 
nálunk a’tenni való , igyekezzünk tehát, mennyire erőnk 
engedi a’ létezők kiterjesztése ’s hijányzók megalapítása 
által megszerezni a’ polgári társaságos életnek ezen első, 
mindenki által, bármelly politikai felekezethez tartozzék , 
jótékonynak ismert szükségeit. íg y , hogy többek közt a’ 
legkitetszőbbeket említsem ; javítva a’ vétkest biztosít
suk személyünket’s vagyonúnkat, szilárdilsuk hitelünket, 
készítsünk utakat a’ közlekedésnek’s kereskedésnek köz
akarattal ’s erővel, és ha majd rövid időn fedezve ’s elő
állítva lesznek ezen első szükségeink a’ gyarapuló jóllét 
’s megelégültség érzései közt, ismét újra természetes fo
lyamatban fog terjedni, kifejtődni a’ nemzet szellemi ’s 
anyagi boldogsága. Már tán sokat is , és tudva levőket 
mondva , viszszaéltem a’ tek. KK. és RR. figyelmével: de 
kiki azt teszi a’ haza oltárára mit belátása szerint jónak 
’s hasznosnak lenni gondol ’s ez legyen az én mentsé
gem is. Felséges urunk kegyelme’s parancsolatánál fog
va másod ízben lépek fel ezen valóban terhes elnöki pá
lyán , mellynek azonban megvan — ha szerencsések va
gyunk— a’ maga kelleme ’s édes jutalma, melly elfelej
tet sőt kedvessé tesz minden fáradságot: a’ tek. KK. ’s
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RR. bizalma ’s hogy kimondjam , mit szivem érez ’s óhajt, 
vonzódása és szeretete; tán nem hizelgek magamnak, “ha 
még most is , egész valómat átjáró örömmel kimondani bá
tor vagyok , hogy ezen jutalomban múlt orsz.gyülés alatt 
részesülni szerencsém vala, a’ legnagyobban , mit polgár 
polgárnak az öntudat érzetén kívül adhat. Kérem istene
met! hogy oda vezérelje minden szándékomat’s tehetsé
gemet, mikép a’ tek. KK.és RR. részéről is ezen jutal
mat megérdemelhessem , éspedig bármelly óhajtott legyen 
az, nemcsak magamért, de főképen a’ közjóért, melly 
illy egyesség által mindig előmozdittatik : részemről is
mét nyílt egyenes szivüséget, minden párt ’s vélemény te
kintete nélküli részrehajlatlan elnöki eljárást, fejdelmem, 
hazáin, a’ tek. KK. ’s RR. és magam törvényes jogai fen- 
tartására eltökéllettszándékot hozok , fogadok ’s ajánlok ; 
igy lévén lelkesítve ’s oily féríiak által környezve, kik 
nagyobb részt a’ haza szolgálatának mezején keletkezett 
barátságos viszonyainknál, mindnyájan pedig küldőik ben- 
nök helyezett bizalmoknál fogva tiszteletem és szeretetem 
érdemes tárgyai: egész bizalommal, sőt örömmel lépek 
felezen elnöki székbe , és szives hajlandóságukat, barát
ságukat ’s elnöki nehéz tisztemnek hazafiul gyámolitását 
kikérve ’s a’ nagy törvényhozói munkához erő t, egész
séget ’s megelégülést kívánva minden hazafi kebelében bi
zonyos viszhangra találó felkiáltással végzem beszédemet: 
Isten éltesse, tartsa meg a’ királyt, virágoztassa, boldo
gítsa az áldott kedves hont!!

M á s o l a t o k .
I.

Az iralmi ipar.
Hogy ez földi boldogság emelése végetti korszak a’ 

természeterőket mindigjobban megzabolázni ’s hatósabban 
használni képes, hogy az emberélet nagyobb kéjeimére 
’s személyes jóllét magasulatául a’versenyző világ jelen
leg minden találmányt ’s minden iparczikkelyt becs-emel- 
ni ’s finomitni törekszik; hogy végre anyagi kincsek fel- 
gyüjtése végett minden anyagi mód megkisértetik : ez még 
a’ legeszményibb szempontból nézve sem lehet okosan 
szemrehányás és lenézés tárgya ; de hogy a’ legnemesbb 
erők is iparul kezeltetnek, sőt eszközül használtatnak 
érzéki örömek megszerzéséül: ez nemünk rothadt helye, 
ennek a’ jobbak előtt szükségkép fájni kell ’s fájdalmas 
undort keleszteni keblökben a’kor iparhajlama ellen. Han
gozzanak bár a’ bérczvölgyben a’ hámorok kalapácsai min
dig hangosabban,élénküljön bár naponként a’nmhelyek za
ja és sűrűbb füst nyomuljon elő a’ gyár kéményein — ez 
mind jó ’s dicséretes; de fájdalmas látvány az, ha a’ 
Máza saját papjai, istennéjök ajándokait olly egészen kal- 
márszámitás körébe vonják le ’s a’lángész szent tüze gyors 
kereset gőzmüveül alacsonyulni kénytetik. Jól tudom , 
voltak máskor is kitűnő művészek ’s tudomány nagy fér- 
íiai, az arany csillogása iránt nem érzéketlenek, sőt az 
aggkor a’ hellen lyra fejdelinéről Pindarról regéli, hogy 
természete költőteljével jövedelmes kereskedést űze : de 
a’ szellemi teremtvényekkeli réfes kufárkodásnak rend
szeres kiképzése napjaink nagyságának hagyatott föl.

Francziaországban, hol csaknem minden, mit az 
emberiség ötlet- és hajlamokban, jó- és roszban önmagá-

bólszüle, a’ legfőbb fokra csigáztatik’s magasb lángokban 
csap föl mint egyébhol, persze annál sebesebben iselfüs- 
tölgendő : a’ század literaturáját megkapott kalmárszel
lemnek hevesebben ’s azért ocsmányabbul is kellett nyi
latkozni. Ez általányosan ható elemhez még hát egyéb , 
létöket a párizsi erkölcsök és szokások gőzkörének kö
szönő tényezők társakoznak. Azon számtalan csábítás , 
mellyel e varos mindent, kinek csak hiúságra ’s világ
élvre valami hajlama van — ’s kinek ne volna — körül
fon , itt mindenek fölött tekintetbe jő, mert a’ halandók 
sokféle czéhe ’s osztálya közt, a’ tapasztalás Ítélete sze
rint, irórul és művészről legkevesbbé tehetni föl, hogy hiú 
vagy világélvvágyó ne legyen. A’ mások ragyogásának te
kintete kisértetbe hozza a’ gyönge szivet, saját fény után 
is sovárgani , ’s ha a’ talentom becsületet ad is , mégis a’ 
tekintet, mit fény és költekezés nyújt, még tán erősebb 
deléj (mágnes) ; aranyunk pöngésére fülelő barátok tábo
ra ugyan örömet nem nyújt a’ kedélynek, de hiába ! csik
landozza az embert, hogy gazdagságát szolgálatkészség 
és hódolatoktól lássa körülrajongni. Szerencsét kivánan- 
dunk magunknak egy sikerült mű nyilványos megismereté- 
hez , de néhány hizelgő soron egy befolyásdús napilap 
hasábain azon szép bálról, mitadánk, azon csinos ház
ról, mit tartunk, benső örömmel időzendünk. Éhez já 
rulnak még személyes szenvedélyek’s a’ testnek nyújtan
dó jó tettek ; k e d v e n c  z ü n  k é t  czifra, tollköny- 
nyü, és válogatott álattól vont c a b r i o l e t  b e n  
sétáltatjuk ’s finom konyha kéjeitizeljük. Egy campagna 
nyáron, vagy olasz-egyptusi utazás csaknem divattá lett 
czikkelyek- ’s még számtalan más dolog tölti be a’ számos 
kiadás lajstromát. Es mind e’ különféle édet egyedül a’ 
tolinak kell megszerezni ’s a’ fóllebbiek után senki sem 
csodálkozhatik , hogy az irók portékául bánnak műveik
kel , tömegűket a’ termékeny szellem minden segélysze
rével növeszteni ’s árokat a’vásár minden fogásával emel
ni törekesznek. Innen hátaz irók sok vitatkozása kiadóik
kal , a’ regényiróké a’ szinköltőkkel, kik novelláik esz
méjét drámai feldolgozás végett elcsipegetik ; innen ré
szint a’ divatemberek munkáinak gyors létesülése ’s ugyan 
azon tárgy feldolgozása több alakban ; innen a’ végetlen 
nyomozások az iralmi tulajdonról, mikben egy könyv jö
vedelemsummája mindig végczélul látszik; innen végre az 
utánnyomás elleni társaság, melly keletkezesekor Janin 
sarcasmusait, később St. Beuve komoly, ha itt ott kissé 
gonosz felszólalását okozta. —

Az a’ szennyes jellem , mit az irók termékeikkel! 
kereskedése növekvő fejletebe fölveve, vegre a közönség 
érzelmét is föllázitni ’s a’ szóban forgó munkák benső 
becsének látható csökkenése a gondolkozókat az egyik 
jelenség kapcsolatától a’ másikra , a’ legtermészetesebb 
utón kénytelen vezetni. Néhány iró legújabb munkáibani 
éretlenséget és hiányokat azon lázas gyorsaság, mellyel 
létrehozattak , — már gyakran használt idomok és alakok 
viszszatérését a’ szertelenül kihasznált képzelem erőtlen
sége ’s valódi költői teremtmények hiányát az érzemény 
és gondolkozás módnak azon alacsonysága magyarázza , 
melly a’ legnemesb adományok viszszaeleseből ered. —

QA. Z J
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T á r c z a.
(Nemz. szinh. Ügyében. Beküld.) Fővárosunk élénksége na
gyot csappanta' beállott országgyűlés miatt; mivel sok no- 
tabilitást részint hivatalos kötesség részint változatos élve
zet-'s mulatságkeresés a’ honatyák gyülhelyére szólított’s 
varázsolt, mitsem hagyván egyebet hátra, mint házi uraink
nak üres szállásokat, mit a’ kapukra szegzett jelentések 
lépten nyomon igazolnak ’s ámbár ezen körülményhez még 
az is járul, hogy hova tovább több házat vagy újból épitnek
v. magosbra visznek, a’ házbér mégsem csökken, sok kü
lönben élelmes háziurat vas következetessége azon alterna
tívába ejtvén, mikép vagy üresen állnak szobái ’s igy mit
sem jövedelmeznek darab ideig,vagy végre héba-hóba rög
eszméje szerinti lakóra bukkan, v. lakó bukkan r á : pedig 
kissé mérséklettebb lakbér mellett szobáit folytonosan ki
vennék ! Ezen fővárosi népetlenség színházunk különben 
sein nagy közönségen is nagyot apasztott ugyan , azonban 
csak ne viseltetnénk olly ellenállhatlan hajlammal sok iránt 
mi nem magyar, aztán meg ne a’ nemzet intézetén vennének 
elégtételt azért,ha egykét neveletlen suhancz rakonczátlan- 
kodik : bizony mégis szép számú község méltányolhatná vál
lalkozó szellemű derék színigazgatónk fárad almit, ki sem
miféle áldozattól nem vonakodik, sőt azokat kész szívvel te
szi,csak hogy szinházunkatnemzetiméltósághoz illőleg ke- 
zelje’s a’közönségnek minél több oldalú’s válogatottabb él
vezetet szerezhessen! Júliusban ugyanis az európai hírű 
Tadolini, Italia csalogánya bájoland bennünket: de hát ad
dig ’s azután ki? pedig valljuk meg igazán, hogy most ope
ra, egyedül opera, mi színházunkat idegen ajkuakkal is 
megkedveltetné ’s legyünk őszinték , operánk ujabb időben 
tán nem állott olly gyenge lábon mint épen most, midőn sem 
első sem másod rendű énekesnőnk eddig legalább tudtunkra 
nincs , a’harmadik pedig már hanyatlik. Vendégekkel ezek 
helyét alig pótolhatni, mert ha lelkes igazgatónk buzgalmá
nak sikerül is drága pénzen európai celebrilast vendégül 
megnyerni, ez nőszemélyzetünk közül kiveljátszék ’s é- 
nekeljen ; de a’második és főbaj itt a’ nemzeti nyelv. Mi 
tudjuk ugyan , hogy művészet nyelvhez nincs kötve , de azt 
ishiszszükés valljuk hogy nemzetiségnek nyelv egyik fő
kelléke ’s bármilly örömest bókolunk is a’ művészetnek 
mégis ferdén esnék nemzeti színházban idegen,bármi bájos, 
hangok zengzetét gyakran hallani. Operát is tehát drága 
igazgató u ra’ jó drama mellé; nemcsak azért, mert a’ kor 
vagy divat lelke követeli, de azért is , mivel szerződése e- 
gyik föltétét teljesíteni köteles: de jó ’s magyar operát! Ám
de itt ismét azon nagy bökkenő gördül elő, hol tegyünk 
szert magyar’s jó első énekesnőre? Ez aggodalom ugyan 
nem utolsó de tán le sem győzhetlen ; mert ha jól értesül
tünk , jelenleg a’ budai hegyek közt mulat a’ testvérhon a- 
zon jeles dalnoknője,ki nekünk már olly sok élvezetdus es
tet szerze s kinek emlékét sok kebel hiven megőrzé , ’s mi 
hajlandók vagyunk hinni hogy derék Schodelnénk nem fog 
idegenséget érezni azon színpadtól, mellyen ő annyi dicső
séget’s méltánylást aratott!— Többen

(T em esm egye népessége- adó- ’s telekbeli ö sz-  
s z e ir á s a j Temesmegye népessége (sz. kir. Temesvár- 
várost ide nem értvén) a’ tavalyi öszszeirás szerint volt, 
jelesen: nem nemesek 274,812 , a’ szavazó nemesség 
mennyisége tesz 722 , sz. királyi Temesvárváros népes
sége 17,096. Öszszesen tehát Temesmegye állandó la

kosai száma 292,630. A’ f. évi hadi adó teszen 178,028 
ft. 464/ i6 k r t, házi 76,689 ft. 28 krt. Öszszesen 254,718 
ft. 144/i6 kr. Várbeli erősség 1 , váltságos és mezőváro
sok 23 , falu 166 , puszta 6. A’nemesek birtokában le
vő majorsági földek 361,952 (1600 □  ölnyi) h o l d r  a 
rúgnak , a’ jobbágyok pedig bírnak 4389 egész , 10,232 
fél, 13,365 negyed , és3742 nyolczad telket, 11,963 
hold szőlőt, és 16,417 hold szorgalmi (industrialis) föl
det, vagyis öszszesen 545,223 holdat.— E’ helyütt egy
szersmind a’ földesúri ’s jobbágyi földek közti különsé- 
get szemügyre véve ’s egyúttal a’ nemesi terhek tör
vényhatóságok közti felosztásának eddigi kulcsát tekint
vén , illőnek tartom megjegyezni: mikép növekedvén ezen
túl a’ nemesi terhek mennyisége , sőt azoknak esete is több 
Ízben fordulandván elő; — ezek felosztásának eddigi kul- 
csát t. i. nádori porták arányát Temesmegye semmikép , 
és már azon okra nézve sem rartja igazságosnak , — mi
vel a’ nádori porták illetményébe egyedül az úrbéri birtok 
számíttatván — nem áll a’ megyékben egy arányban az úr
béri birtoka’ pusztai ’s egyéb majorsági úri földek meny- 
nyiségével; miután pedig az ezen megyére rótt nádori 
porták mennyisége csak lS30dik év óta is szinte huszon
öttel’s ezekkel a’nemesi rend terhe is szaporodott, kü
lönben pedig kétséget nem szenvedne — mikép számos 
megyében már ezen megye irányában is az úrbéri bir
tok a’ pusztainál vagyis uradalminál sokkal kisebb , — 
az országgyűlésére készítendő követi utasításba foglalta
tott, hogy ezentúl a’ nemesi terhek felfosztására ne a’ ná
dori porták használtassanak, —  hanem e’ tekintetben egy 
czélszerübb ’s igazságosabb kulcs országgyüléskép dol
goztassák ki.

( T e r m é s z e t i  c s o d a . )  Csík székben, Sz. Imrén 
múlt april. hónapban, igy ír a’ Mult ’s Jelen, halva szüle
tett egy lyány a’ terhesség 8d. hónapja vége felé , szü
lési előző segedelem nélkül. Feje kerekded , mellynek 
szélesebb első felén két arczot képez a’ négy kinyitott 
szép kökény szem, két szabályos orr, két száj; mellyek 
egyikének ajkai nyulszájat képeznek. Csak 18 hüvelyk- 
nyi hoszszu teste 4% fontot nyom. Bőre fejér , és sima 
haja helyét, a’ homlok felső feléről hátra le a’ nyakcsi
gáig, mintegy véredényes husgomba (fungus hoemato- 
sus) foglalja el. A’kinézés körén , tulajdon rendes helyén 
kétfelől nem épen leragadott fü l; kettős gerinczoszlop 
(spina bifida dorsalis) mellyen a’ széles hátizom felett a’ 
közönséges takaró a’ börénytől (epidermis) megfosztva , 
a’ nyakszirttól le a’ keresztcsontig véres hínárral van be
vonva , két hüvelyknyi szélesen , melly a’ busgomba foly
tatásának látszik lenni’s mellynek szélein kétfelől apró , 
tömött, barna hajidomu szőrök nőttek. Karjai ’s lábai é- 
pek és izmosak , szinte ért keménységű fejér körmök
kel. A’ test több bel és külrészei egyesek és természe
tesek. — Agyvelője nem nézetett meg. A’ két száj külön 
üreiben levő egyegy nyelv gyökei csupán egy toroknyilá- 
son végződnek, két nyeldeklővelegy nyelő-’s más légző 
csatornára. Teste’s mája külön szeszbetétetett.— Kászon- 
Ujfaluban az előbbenivel egy időben élve született egy más 
nőgyermek , mellynek fülei a’ vállak hegyein , szemei a’ 
homlok felső részin voltak; egész arcz és fő bőretlen , a’ 
hátán hat hüvelyk hoszszaságu tömött serényforma szőr. 
Meghalt. —
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O rszággyűlést m egnyitó beszédek.
(Főkanczellár ő nmeit, a’ k. kir. előadások átadása ’s 

vétele alkalmakor , az orsz. Rhez mondott beszéde.) ,,Ő 
felsége legkegyelmesebb urunk ’skirályunk veleszületett 
boldogító szándékai öntudatának legédesebb örömeit él
vezi, midőn ezen országos gyűlést önnön felséges szemé
lyében megnyitván, hiv magyarjai, sőt de az egész vi
lág előtt feltárhatja szivét, melly egyedül csak népeijól- 
léteértver , egyedül csak ezen fő érzése gondjainak él.

Int az idő: ’s a’ parancsoló körülmények szükségei
vel meg kell alkudni; igy ítél felséges királyunk ; de bölcs 
meggyőződése szerint, a’ józan haladás és a’ szertelen si
etség között nagy a’ különbség.

Azon ősökben, kik e’ szép, ez édes hazát szerez
ték , van még a’ hadi dicsőségen kívül más i s , mi a’ vi- 
lágosodás e’ szakában is követést kíván a’ háladó ivadéktól.

Az ő nemes jellemök szerint a’ mérséklet nemcsak 
külön egyedeknek, hanem főképen a’ törvényhozó test
nek tulajdona ; a’ rend pedig a’ szabadságnak nem terhe , 
hanem paizsa volt.

E’ hazai erények azok , mellyek egyedül magok ér
lelhetik a’ különbféle kellemekkel kínálkozó kétesjavas
latokat hasznos gyümölcscsé ’s ennek élvezését csak ók 
tehetik bizonyossá. Ezek ő felsége, legkegyelmesb urunk 
’s királyunk nagy lelkének ’s atyai szándékainak fővoná
sai, mellyeket, hogy tisztem szerint előre magyarázhat
tam , életem ’s hódoló függésem legfőbb dicsőségének 
tartom.“ —

(Ő cs. kir. fels. az országgyűlést megnyitó k. beszé
de.) Nonus Regiminis Nostri, saluti populorum divinitus 
Nobis creditorum, constanter dicati annus , novum atti- 
git die hodierna solatii momentum , dum Fideles percha- 
ri Regni Nostri Hungáriáé, partiumque adnexarum Sta
tus et Ordines Nobis iterum circumfusos intuemur.

Sensum experimur Patris, Liberorum incolumitati 
sincere intenti, et de ulteriori felicitatis illorum augmen- 
to constanter solliciti.

Cui Nostro studio ut satisfiat , lubenter largimur vo- 
bis hancce de adminiculis conciliandac rebus Patriae am- 
plioris efflorescentiae, addendoque opibus nationalibus in- 
cremento , in medium consulendi opportunitatem.

Fruamini igitur hac ita , ut communi opera feren- 
dae legum sanctiones , omni in parte e vera eveniant pu
blica utilitate.

Neminem Vestrum latét, -— quam Nos in eo ponamus 
operám, ut fundamenta avitae constitutionis integra, vi
res legitimarum potestatum, intra limites lege assigna- 
to s , efficaces serventur , jussa denique legum , quan
tum quidem in Nobis situm es t, eífectui dentur. — Pro eo 
tarnen, qui animo Nostro proprius est, candore , celare 
non possumus , ejusdem , cujus nunc admodum memini- 
mus, utilitatis publicae rationes non tani svadere , quam 
praecipere , ut de mediis deliberatur , quae ad confirman- 
dam, qua hae temnuntur, auctoritatem, conditionisque

prosperitatis communis , ut pnr est, adstringendas con- 
ferant. —

A vestra igitur Fideles Status et Ordines , incolu- 
lumitati rerum Patriae consulendi alacritate , praestola- 
mur , ita vos ad scopnni hunc elaboraturos esse , nt pro- 
videntiam , sollicitudinemque vesíram hoc probandammo- 
nimento, seri quoque posteri grato animo venerentur.

Hoc in arduo , sublimi tarnen laboré , habebitis Nos 
in quaevis ita comparata vota vestra semper pronos. Vos 
enim sospites, publicanique rém Hungáriáé prosperam vi— 
dere, nemo vestrum ardentiori Nobis desiderio flagrat.

Sic animo ad provehendam prosperitatem, felicita- 
temque perchari Nobis Regni Hungáriáé et partium adne- 
xarum , comparati, benignas Propositiones Nostras Re- 
gias , Paterni Nostri in vos affectus uberiores testes, his- 
ce vobis Fidelibus Statibus et Ordinibus consignamus, 
lisdemque gratia et dementia Nostra Caesareo-Regiapor- 
ro etiam benigne propensi manemus.

(O cs. kir. főhgs. az ország Nádorának az elegyes 
országos ülésben, a’k. k. előadások kihirdetése alkalma
kor mondott beszéde.) Méltóságos fő RR., tek. KK. és 
RR.! Nem hiszem , hogy találkozzék valaki közöttünk , 
k i — midőn az ő királyi felsége által országgyűlési ta
nácskozásul kitűzött tárgyakat hódoló tisztelettel átvesz- 
szük , — azoknak egyszersmind lelke hálás érzetével ne 
adózzék. Ugyanis ki nem veszi észre, hogy a’ legkegyel
mesb fejedelem által nyilványitott kivánatok részint a’ leg
utóbbi országgyűlésen alkotott törvények következtébbn , 
részint azok rendszerének betöltését czélzólag terjesztet
nek elő , leginkább pedig csupán minmagunk , vagy pol
gártársaink ügyét ’s az ország közjóllétét tárgyazzák. Ide 
tartozik , hogy a’ legkegyelmesb fejedelem a’ törvények 
betöltése iránti hajlandóságainak újabb bizonyságául mél- 
tóztatik kijelelni azon munkálatokat, mellyek utolsó or
szággyűlésünk kebeléből e’ végre választott legérdemesebb 
férliak által fontos ügyekben kidolgoztatvák. Ezek között 
a’ magányosaknak szentesítés által megerősitendő hitele , 
mint legnagyobb tekintetet érdemlő tárgy tűnik fel, — 
mint melly az iparnak, kereskedésnek és közgazdaság
nak minden ágaiba tetemes befolyást gyakorol ’s igy 
méltó az országosan egybegyült KK. és RRk különös fi
gyelmére. Hasonló figyelmet érdemel a’ biztosíték ügye 
a’ magányosok közötti valódi hitelnek megállapítása vé
gett — mellyet más nemzetek példája is ajánl. Annak nyo
ma kitetszik a’ legújabb törvény lapjaiból , — de a’ csu
pán megkezdett és önkéntes egyezkedésekre hagyott 
ügy most bővebb tanácskozások tárgyául van kitűzve ’s 
igy legméltóbb a* közelőmeaet tekintetéből, — gondosko
dásunkra. Ezt kívánja azonk. kir. előadás, hogy a’ szab. 
k. városok országgyűlési szavazatai aránya a’ törvények 
értelmében ’s más statusokhozi viszonyban megállapittas- 
sék és biztosittassék , valamint azt a’ negyedik rend ész
oka is mindenkép megkívánja. Igénylik továbbá a’k. kir. 
előadások nyomán a’ törvényhozás gondoskodását a’ nyíl-
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»anyós közlekedésnek könnyitésmódjai. mellyek nélkül 
kereskedés üdvösen nem haladhat elő. E’ dologban úgy 

tartom főleg figyelni kell, neliogy első lépésre mester
ségeseket óhajtván "s ezekre fordítván minden erő t, a" 
hatalmunkban álló egyszerűbb eszközöket mellőzzük; en- 
nélfogvást a’ közköltségen készítendők között. — minde
nek előtt, az utak készitésrnódjáról illik tanácskoznunk. 
Midőn azokat, mellyek az ország felvirágzására süker- 
dus reménynyel irányozvák és tartós béke , és növekedő 
népesség kedvezései mellett elérhetők, röviden érinte
ném: szomorú érzéssel töltik el a’ lelket a’ némelly me
gyékben történt legújabb események, mellyek okul szol
gáltak ő felségének e’ részben is fölhíni a KIv. és RR. 
gondoskodását, miszerint törvényes orvoslásrul tanácskoz
zanak, hogy az ország megyéinek nemesi szavazattal vi
tetni szokott rende , a' köztanácskozások méltósága, a” 
szavazat-szabadság, végre a* közcsend és személyes bátor
ság biztosittassék. Óhajtom , kövessék a’ mgos fő RRk. 
és a' t. KK. és RR. a’legjobb királynak az ország jólléte 
előmozdítására irányzott dús törekvéseit gyors szorga
lommal; óhajtóm, eszközöljék hozandó törvények gon
doskodásával , hogy a’ kifejtendő ős institutiok nyomán 
és igy a’ nemzet geniusának megfelelvén, mármár sür
getőbb szükségeinkből jótékonyabb állapotra vergődjünk; 
óhajtóm, kisérjenek tovább is engem bizalmukkal, ki 
a" mgos főRR. és a* tek. KK. és RRket állandó hajlandó
ságomról viszont bizonyossá teszem.

A' tizenharmadik lyány.
(E p i s o d a’ c h o l e r a  i d e j é b ő l . )

Konstantin gyógyász P . .. grnőnek egy este követ
kező történetet beszélt:

Több év óta gyógyítottam már , midőn a' cholera 
Párizsban kiütvén , a’ lakosokat tizedeié. Hogy fogal
munk lehessen az iszonyú ragály borzasztó ’s dühöngő 
pusztításáról, azt mint gyógyász kellett volna vizsgálnunk ; 
a’ főváros akkori komor képe sohasem fog elenyészni em
lékezetemből. Halottainkat csak éjjel, csendben , vivék 
el és szigorúan volt megtiltva a’ holtak számát nyilványi- 
tanunk , nehogy nagyobbitsuk az élők félelmét, kik kö
zül szintannyian haltak mega’ betegségtőli remegés, mint 
maga a’ kór miatt. — En Grénir d’ Abondance-hoz , mi 
cholera-kórházzá volt változtatva , rendeltetém. A’ hoz
zánk hozott betegek száma olly nagy vala , hogy a’ rop
pant épületben nem volt elég hely mindnyájok számára , 
mert minden perczben hoztak mást elannyira, hogy kény
telenek valónak a’ betegek várni, inig a’ h a l á l  néhány 
ágyat kiüresite. — Végezvén egy reggel a' gyógyításom 
alá rendelt teremben látogatásomat, hallám, hogy egy 
betegápoló kívülre szabadon kirendelhető orvost keres. 
Én ajánlkozóm ’s jegyet kaptam bizonyos D um i égé ur 
czimzetével, ki rue culture Sainte-Catherine-ben lakik. 
A’ kapunál várt kabrioletbe ülve, 12 perez múlva egy 
nagy salonban , a* nevezett utcza legszebb házai első eme
letén valók. — A’ salonba léptemkor ott tizenöt személyt 
leltem , kik béipoklosokként futosának , kezeiket törde- 
lék , sikoltának — olly borzasztó zaj vala , hogy általa el- 
kábittatva egészen elfeledém a’ czélt, melly e’ pokoli ro

baj közé vezetett. Ezen iszonyú zsibongáson kívül volt 
még valami e’ személyeken , kiket itt találtam. Ha kocsi
som meg nem mondja, hogy jövedelemköltőhöz visz, azt
hivém vala, hogy nevelőintézetben vagyok, mert tizen
két lyánykát számláltam ott, kik valamennyien zöld ala- 
pine ruhában valának , ála Chinoise felfésült hajjal.

Észreveven jelenlétemet a’ salonban , csend lépe előb
bi izgás helyére. Dumiége ur ’s neje hozzám jövének , ke
zemnél fogtak s egy más lyányhoz vezettek , kit elejénte 
nem is láttam. Ez egy kereveten elterülve fekvék , kezei 
s lábai, mint nagy vonaglásoknál történik , egészenme- 

revenek, arcza kék, szája rútul elferdítve, szemei me
redtek valának.A korjeleknel fogvast azt hivém, hogy 
későn jöttem ’s itt már mitsem tehetni. Azonban hogy 
lelkösméretességeinnek eleget tegyek , nagy érvágásthasz- 
náltam, minek , legnagyobb bámultoinra , szerencsésered- 
vénye lön; a beteg tagjai ki kezűének húzódni , arczá
rói a foltok nagyobbára elvesztek, ütere szabályszerűbb 
lön s elmélete viszsza látszéktérni. — ,’S most, mondám 
az anyának, a lyányt ágyba kell fektetni ’s legyen ke
gyednek gondja, hogy nagyon be ne takartassék ’s azon
nal adjon íróeszközt, hogy gyógyszert rendeljek. Re
ményünk talán még lehet.4 — „De, orvos ur szólt az anya, 
csakugyan cholera van rajta?44 — ,Igen; ’s kegyed ki 
nem találta?* Alig mondám ki e’ szavakat, Dumiége asz- 
szony borzasztó zajt ütött "s dühöngő oroszlyánnőként ha- 
nyakodék. ,,Cholera! cholera! üvölte. Házamból el kell 
őt vinni! — Lyányaim, menjetek hálószobátokba — a’ 
salon meg van ragálvozva — cholera ! A’ boldogtalan meg
öli gyermekeimet ! El kell őt vinni, el kell vinni!44 —
, A’ lyány ka olly karban van , hogy el nem vitethetik, mert 
az által bizonyos halálnak tétetnék k i: azonnal ágyba kell 
őt tenni.4 — „El kell őt vinni , megöli gyermekeimet!44 — 
Kérdem azután , hova kell vinni. — ,,A’ hova tetszik , 
szólt az anya, kórházba.44— ,Kórházba ? . .  . e’ lyány
nak nincsenek e’ szülői Párizsban ?. . . miő kegyednek?4 
—- „Mi ő nekem ? mondó Dumiége aszszony mély gyű
lölet viszszaadhatlan kifejezésével, ő is lyányom mindnyá
junk szerencsétlenségére !44

Ekkor láttam , hogy a’ szegény lyány kórházban sok
kal jobb ’s emberibb ápolást várhat, mint embertelen any
jánál , két teherhordót hivattam tehát hordágygyal, a’ 
beteget minden lehető gonddal begöngyülgetém ’s vele tá
vozóm. De azon perczben, midőn a’ salonból kiléptem , 
lehetetlen volt Dumiége aszszonyra inegvetőleg nem pil
lantom ’s mondanom : ,isten meg fogja kegyedet büntet
ni.4 A’ beteget grénir d’ abondancei terembe vitetém.

Dumiége ura’ statusfőkönyvbe i 4,700 ft. jövedelem
mel volt b e i r v a ’s a’ kerület, mellyben lakott , mairei 
lajstromai mutatók, hogy 13 lyány atyja, kiket neje 
hétszerre szült. A’ 12 szőke lyány, kiket emliték, pá
ronként születtek. E’család egyetlenegy gyermeke jött a’ 
világra ikertestvér kísérete nélkül; a’ gyermek Eszter 
vala, ugyanaz, ki epemirigybe esett ’s anyja által azon 
perczben lön elűzve a házból, midőn lelkét nem sokára 
kiadandónak látszék. — Eszter akkor 17 évet számlált ’s 
testvéreivel egészen ellenkezőleg spanyolnőként barna ’s 
jellemző szépségű vala , melly egészen különbözek a’ töb
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binek nyalt-falt takarosságától; ő nem is látszék tartoz
ni ama gyönge, renkeszfajhoz, mellynek törzse Dumié- 
ge ur és aszszony valának. O karcsúnak serdült fel ’s test
véreit egy egész fejjel nőtte tú l; anyja mit nem is titkolt 
idegenkedék tőle. Alapine-ruha helyett Eszter rósz öl
tönyt szürke vászonból visele, mi ritkán lön ujjal felvált
va ; ő testvérei szolgálója vala ; ruháikat keféié , chemi- 
jettejöket mosá , szobát sepre , lámpát tisztogata ’s ezer
nyi dologgal foglalkodék , mikkel szolgák is nem örömest 
bíbelődnek. Ha a család látogatóba , sétálni vagy faluz
ni ment, Eszternek hon kelle maradnia ’s a’ házra vi
gyáznia ’s ha valaki tizenharmadik lyánya iránt kérdé az 
anyát , ez mindenkor azt válaszold : Eszter buta , rósz , 
piszkos, hogy csak szégyenére válnék, ha őt valahová 
magával vinné. — Testvéreinek hangász- és rajztanitóik 
valának, kiknek oktatásában a’ szegény Eszter elejénte 
szintén részesülhete , mitől azonban egy hónap múlva el
tiltó Dumi®ge aszszony, látva, hogy többi lyányait fe
lülmúlja , valaminek felfogására őt képtelennek nyilvá- 
nyitván. — Eszter megbocsátó anyjának ezen igaztalansá- 
gát ’s mivel nem volt neki megtiltva tanítás alatt a’szobá
ban maradhatni, egész figyelmét az oktatásra fordító ’s 
akkor tanult, midőn egyedül vala. Olly kitűnő tehetsé
gei ’s oily kitartó szorgalma vala, hogy nem sokára si
került is jobban rajzolnia , mint testvéreinek és zongorán 
olly nehézségeket legyőznie, mellyektői a’ többi elijede , 
hanem e’ titkos öröm- ’s talentumáról, melly a’ lyánynak 
anyjától naponkint szenvedett bántalmaiban vigaszul szol
gált , senki mitsem tudott. — Dumiége aszszony lázitó 
magaviseleté fejteté velem egy részét a’ szegény Eszter 
ama szomorú sorsának’s részvétet, minőt máskor soha, 
érezék a’ lyány iránt. Bár megszabadításához kevés re
ményem volt, mégis eltökéléin magamban minden gond-’s 
figyelemmel őrködni fölötte ’s mindent megtenni, mi mes
terségemtől csak telhetik; kórágyánál egész éjeket töl
ték , a’ jelenkor egyik legszellemdűsabb orvosával na
ponkint tanácskozám; végre szerencsés valók Esztert ve
szélyen túl látni.

Üdülni kezdvén , tanácsosnak lelém őt a’kórház ká
ros kóranyagaitól elvonni ’s igy szülőihez vezetém. A 
házkapu előtt két koporsó álla. A’ salonban Dumiége urat 
egyedül, alacsony széken szomorúan ülve , fejét csaknem 
térdeire támasztva lelök. Szomorú , bárgyú szemeket ve- 
te ránk ’s épen semmi örömet nem mutatott viszontlátá
sán lyányának , ki őt csókokkal halmozá. ,Hol anyám?... 
hol testvéreim ? kérdé Eszter , mi szerencsés vagyok őket 
újra ölelhetni !4— „Testvéreid! felelt az atya , nem tu
dod é , hogy tíz közűlök meghalt. Nem te vagy e , ki őket, 
mint nőm mondja, megmérgezéd? nem lattal a kapunál 
két koporsót?44 — Eszter többé mitsem halla, a’salonbol 
őrültként rohanta’ hálószobába , hova követém ót. Tizen- 
egy ágy üres vala: kettőben még a’ két utolsó lyány fek- 
vék , kik Eszterrel életben maradának. Dumiége aszszony 
ápolva állt mellettük. A’ szerencsétlen hölgy 20 évvel íőn 
öregebb , mióta cholera ütött ki házánál. Öt nap alatt tíz 
lyányát látá kimúlni, kik mint születtek , páronkint hal
tak meg. Ráismervén Eszterre, hyénaként rohant rá s 
arczába merité körmeit, gyermekei gyilkosának nevezve

őt. Én karjaimba fogára az eszméletvesztett lyányt, véd
ve ő t , különben anyja szétmarczangolandá. Testvérem
hez vivérn őt, hol uj betegségbe esett, melly két hóna
pig tarta és szintolly veszélyes, mint az első vala. — Az 
alatt a ragály Eszter utolsó két testvérét is egyazon órá
ban elragada ’s 8 nap múlva kidőlt az anya is .— Dumié
ge urat megkiméle a mirigy, de midőn a’ nagylakban, 
melly kevesseí az előtt még olly népes vala , egyedül, egé
szen egyedül látá magát, elbárgyula ’s nyomoru életét 
még két évig tengeté. — Jóslatom előbb teljesült, mint 
gondolám : a’ rósz anyát isten megbüntető. — Ez a’ tizen
három története monda az orvos s fovegét véve menni 
akart. — .,’S Eszter?44kérdé a’ grnő. — ,Eszter? Eszter 
most nőm.4 L igetfy  Andor.

T u d n i  v a I ti k
a’ magyar iparegyesület ről .

Hasznos ismereteket terjeszteni a’ nép minden , kü
lönösen pedig műiparos osztályiban , — és a’ hazai iparnak 
emelésére, megismertetésére, felvirágoztatására hatni, 
ez a’ szél mellyet az iparegyesület magának kitűzött ’s 
melly által az országban a’ legkorszerűbbnek Ítélt, Jeg- 
partoltabb egyesületek egyikévé lön , mint ezt a* minden 
osztályokból aláíró részvevők feles száma , az ajánlási ösz- 
szegek tetemesebb summái, a’ hazaszcrte altaljában mu
tatkozó részvét, és az egyesületi pártfogóságnakt. Pest
vármegye rendei, és sz. kir. Pestváros ns tanácsa által 
végzésileg kijelentett elvállalása örvendetesen tanúsítják. 
Az eszközök , mikkel az egyesület fontos feladatának tel
jesítését czélozza , olly hatékonyak már önmagokban , 
miszerint már mint önálló , annál inkább pedig mint együtt
ható eszközök ezélaiknak legbiztosabb kezeseik. A’hír
lapok legközelebbi számai adák a’ felszólítást hazánk irói 
közönségéhez olly a p r óbb  dolgozatok készítése iránt, 
mellyeknck folytonosan leendő közlése által mind azok , 
kiknek más utón nem volt mód juk ismeretvágyukat kielé
gíteni, az ismeretek roppant egyetemének és a’ közön
ség annyiféle osztályai szükségeinek megfelelő változa
tosságban , de mégis fokozatos rendszerben beavattassa
nak az ismeretek egész körébe , kivált pedig a’ termé
szeti és technikai tudományokba. — E’ dolgozatok a’ nép
szerű könyvtárban fognak közöltetni, mellyről annak ide
jében külön értesítés szóland.

A’ főkormányszékek kegyes és tárgyalás alatt épen 
most álló engedélyétől bizton remélli az igazgatóválaszt
mány , hogy minél előbb meg fog indíthatni egy héti fo
lyóiratot, melly a’ szinte hasznos isméretek terjesztésére 
szolgálandó encyclopoedicus tartalmán kiviil, főleg arra 
leszen szánva , hogy az iparnak külföldön óriási haladá
sáról a’ hazai iparüzők azonnal és körülményesen értesit- 
tessenek . — a’hazai iparosok törekvései pedig és készít
ményei a’ közönséggel megismertessenek , a’ honi ipar- 
czikkek kelete eszközöltessék , ’s igy a’ hazai közönség 
és az iparüzők üdvös kölcsönhatásban tartassanak. Szinte 
most terveztetik a’felolvasások, leczkék rendszere , mik
ben részint hogy a’ napi munkák által fárasztott iparosok , 
kivált pedig, mesterlegények és inasok az öntanulás ter
hei alól fölmentessenek , részint, hogy az oktatás az egye-
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dek felfogásához bővebb magyarázat által alkalmaztathas
sák , kivált pedig, hogy ahhoz gyakorlati példák iscsa- 
toltathassanak; élőszóval és gyakorlatilag fognak , az 
egyesület által megbízandó, vagy önként ajánlkozandó e- 
gyedek által a’ hasznos ismeretek és kivált az ipar kö
rébe vágó tudományok egyes ágai előadatni. Egyébiránt 
azoknak számára, kik bővebb tudományt óhajtanak ma
goknak szerezni , olvasó-terem fog megnyittatni, kap
csolatban egy , kivált a’ műiparost illető tudományokra 
különös tekintettel felállítandó könyvtárral. Az érintett 
felolvasások, leczkék gyakorlati hatásának emeléséül, 
gépminták és szerszámok gyűjteménye fog egy e’ czélra 
szolgálandó teremben felállittatni.

Hogy pedig a’ gyakorlati oktatás- és okulásban a’ 
vidéki közönség is részesülhessen : az iparegyesületnek 
egy főgondja lesz, fiókegyesületnek hazaszerte felállítá
sát eszközleni, mellyeknek legfőbb hivatása lesz az egye
sület minden nyomtatványait élőszóval és magyarázatok
kal előadatni;—  mi végből e’ nyomtatványok mindeniké- 
ből egy ingyen példány, sőt használatul, a’ gépminták 
és szerszámok is meg fognak hozzájok küldetni. Az egye
sület ez intézetektől reméli sokat czélainak sikeritésében , 
’s azért rája nézve felette kívánatos, hogy az egri pol
gári casinónak és ,,a’ szántásvetést és hasznos mestersé
geket szegényebb hitsorsosai között terjesztő pesti iz
raelita községnek“ példája minél több utánzókat nyerjen , 
kik minta’ nevezett egyesületek fiókegyesületekkint csat
lakozzanak az iparegyesülethez. Országos kiállítást fog 
továbbá az iparegyesület koronkint tartani, hogy tükör
ben láttassa a’ honi ipar állapotát, mellynekbár sokhijá- 
nyai mellett vannak tökélyei is, és ezek viszszasugárzá- 
sa a’ közönség előtt legszólóbb ajánlója a’ remekebb czik- 
keknek és kiállítóiknak , inig a’ felfedett hiányok nemes 
versenyre hijják fel az illető iparosokat. —  Lehetetlen 
itt meg nem említeni a’ k. m. esztendei iparműkiállitást, 
melly bár első, sőt rögtönzött volt, mégis a’ közönség 
olly részvétével találkozott, mégis annyi iparosok hite
lének emelésére, szilárdítására, — annyi mások megis- 
tetésére szolgált alkalmuk

Yégre mind a’ hazai, mind a’ külföldi iparállapot 
hivebb, részletesebb statistikájának megszerzése végett 
utazásokat is rendelend az egyesület, az utazók tudósí
tásaikat azonnal a’ közönségnek fogván általadni. Mind 
ezen eszközök használatának , következőleg a’ czélvaló- 
sitásának főfeltétele a’ pénzerő , mellyet csak a’ közönség 
minél élénkebb ’s adakozóbb részvételéből nyerhet az e- 
gyesület. ’S hogy ezt felhíhassa , a’részvétel legfőbb osz
talékául csak azon öntudatot ajánlhatja, hogy minden 
részvevő adománya által a’ hazai ipar emelésének , és ez 
általmind az ország jóllétének , mind annyi egyedek bol
dogulásának nagy eredvényével egyenes kapcsolatban he
lyezkedik. Azonban vannak a’ minden tagot illető szava
zati jogon kívül még némi kedvezmények is , mik a’ rész
vételnek anyagi hasznaiként méltán tekinthetők. Jelesül, 
a’ részvevők az egyesület minden nyomtatványait a’ kiál
lítási áron fogják megkapni, — az egyesület könyvtárát 
az olvasó-teremben ingyen használhatják, — a’ gépmin

ta- és szerszám-gyűjteménynek , valamint az országos kiál
lításnak termeibe dijmentes belépésük van , ’s az egyesü
let által megbízandó egyedek felolvasásaiba szinte fizetés 
nélkül részt vehetnek, melly kedvezmények valamint a’ 
városi lakosnak , úgy a’ vidékinek is , ha midőn a’ fővá
rosba érkezik , épen olly élvezetet, mint okulást nyújta
nak. Fontosak még, mikkel ezeken felül az iparosoknak 
kedveskedhetik az egyesület: hogykészitményeiketnem
csak az országos kiállításkor, hanem egész éven át is 
kiállíthatják, melly czélra az egyesület nekik a’gépmin
ta- és szerszám-gyűjtemények termeiben bérmentes helyet 
adand; továbbá, hogy ezen készítményeikkel ne csak a’ 
fővárosi közönség , hanem a’ vidékiek is megismertesse
nek: azoknak leirását, készítési elsőbbségeit, haszná
lati ajánlatosságát, a’ heti folyóiratban szinte díjmenten 
fogja rövid közleményekben közzé tenni.

A’ részvételnek , melly a’ fönebbiek szerint egy
részről az országos jóllét tényezőivé avat föl, másrész
ről pedig magányos hasznokban is részesít az egyesület 
külön nemeire híjjá meg a’ közönséget , olly módon , mi
szerint mind a’ szegény adalékival, mind a’ tehetős adó- 
mányival hozzájárulhasson az egyesületi erők nevelésé
hez. Az aláírási ivek e’ végből 4 rovatra rendezvék , az 
első a’rendes tagoké , kik legalább 40pfrtnak 5% kamat
ját azaz 2 peng.frtot 6 esztendő alatt évenkint megfizetni 
ajánlják , — a’ második az örökös tagoké , — kik a’ 40 
pírt. tőkének 5°/o kamatját az egyesületnek örökre lekö
telezik, vagy magát a’ tőkét befizetik.— A’ harmadik
ban alapitó tagok a’ 40 pfrtnál nagyobb valamelly tőkét 
tesznek le az egyesületnek , vagy legalább ezöszszegnek 
5% kamatját évenkint fizetni kötelezik. Elfogadtatnak a’ 
negyedik rovatban egyszerrei apróbb adakozások is , — 
hanem taggá csak a’ három elsőbb részvételi nemek ál
tal lehetni, — csak azok adnak a’ fönebb előadott jogok- 
és kedvezményekre igényt. A’ taggá-Iétel eddig kifejtett 
közérdekűsége kedvezményei és könnyűsége mellett, az 
igazg. választmány megvan győződve, mikintarra, hogy 
az egyesület részvevőinek száma mindinkább növekedjék, 
és ereje magas czéljaihoz illő arányra emelkedjék, nincs 
egyébre , de erre igen is van, szüksége , mint, hogy szerte 
a’ hazában bírjon férfiakat, kik az egyesületi ügynek me
leg, buzgó, lankadatlan baráti legyenek. Es e’ szükség 
érzetében bízza meg az igazgató-választmánya’ t.cz.kép- 
és ügyviselőket az egyesület ügyeinek minden vidéki 
gondjaival, minők az aláírási ivek körözése, a’ pénzek 
beszedése ’s a’ határzatoknak , mennyiben netalán szük
séges volna, — vidéki eszközlése.

A’mi az aláírási ivek köröztetését és a’ pénzek be- 
szedetését illeti: ezekre nézve a hatarozatilag megállapí
tott pénztár kezelési szabályzatnak azon fejezetét mik a’ 
kép- és ügyviselő urakat is érdeklik a’ ’//• alatt kapcso
latban megküldetnek,—  arra szolgálandók, hogy belő- 
lök hivataluk körét és teendőit, mik bennök legnagyobb 
részint körülirvák, kitanulhassák. — Ha ezeken kívül né- 
melly eszközlésekre fognak felszólittatni , azokra nézve 
mindannyiszor külön utasításokat nyerendenek.

C Vege következik.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n e r -K á r  o ly i  uri-utcza 453.



Krasznamegye királyi személynök ö mnlgához intézeti le
vele; mellyben előterjeszti az okokat, miknél fogva jelen 

országgyűlésre követeket nem küldhet.
Nagymlgu királyi személynök ur , kegy. urunk ! Mél- 

tóztatott felséges urunk ez évi mart. 15kén kelt kir. k. 
levelében azt tenni kötelességünkké , hogy a’ nemes Ma
gyarországon május 14-kén megnyitni czélba vett ország
gyűlésre követeinket küldenők ; a’ tisztelt királyi kegyel
mes leirat iránt tartozott engedelmességünket hodoló sze
mélyes megjelenésünk helyett az itt következett alázatos 
felterjesztésünkkel bátorkodunk Excelientiádnak , mint 
az országos Karok és Rendek mélyen tisztelt elnökének, 
alázatosan bemutatni. — Mióta felséges urunk az 1836ki 
törvényczikkel a’részek viszszacsatoltatása iránti több mint 
egy százados kérdést az erdélyi nagy fejedelemségnek 
1792ben történt kihallgatása’s felterjesztésének bevéte
le következésében kegyelmesen elhatározni ’s azt törvé
nyek rendébe iktatni kegyelmesen mélfóztatott, Erdély
ben két, nemes Magyarországon hasonlólag már máso
dik országgyűlések tartattak és tartatnak.— Az 1837ik 
évi erdélyi országgyűlésre, a’ mikor még a’ tisztelt tör- 
vényczikk csak néma betűkben állott előttünk , a’mikor 
felséges urunk által ön felséges személyének fentartott 
törvény megtestesítése iránt semmi lépések nem voltak té
ve, a’ mikor tehát azon kapcsolat, melly 3 százados ere
jével a’ részeket Erdélyhez forrasztotta, még tettlegesen 
semmi részben el nem választatott, ’s fel nem oldatott, 
tiszta ’s egyenes kötelességünknek ismertük az erdélyi 
országgyűlésen csekély erőnkhöz képest részvevőleg meg
jelenni , — ennek 1838ra mart. végén lett bezáralásaután. 
Az 1839ki magyarországi országgyűlése megelőzvén már 
felséges urunknak a’ tisztelt törvényczikk életbe lépteté
se iránti azon kegyelmes rendelkezését: miszerint ak
kori magyarországi koronaőr, most erdélyi kormányzó 
nagymltgu gróf Teleki József ur ő excellentiáját , mint 
teljes hatalmú biztosát a’ tisztelt 21dik törvényczikk ér
telme szerinti munkálatra kinevezni méltóztaíott: a’ tisz
telt királyi biztos ur ő excellentiája az Erdély részéről 
megjelent biztosokkal több napig tartott, de előttünk ho- 
mály-lepte munkálatot folytatván , azon munkálatnak any- 
nyi eredvényét csakugyan tapasztalni szerencsénk lehe
tett, hogy a’ tisztelt törvényczikk lső pontja teljesedést 
nyervén, felséges urunknak 1839ben április 9ről kelt 
királyi kegyelmes meghívó levele által a’ nemes Magyar- 
ország gyűlésére junius 2kán meghivatíattunk ; azonban 
a’ tisztelt törvényczikk pontjai ’s a’ tettleges viszszacsa- 
toltatás teljesítetlen maradván , a’ midőn igazgatás tekin
tetében Erdély alá tartoznánk , a’ dolog ezen allasaban 
az erdélyi kormány iránti engedelmességünk s a’k.k. ren
delet iránti kötelességünk ezen öszszeütközésében nem te
hetünk egyebet, mint a’ mit az ezen kétséges állásban 
megkérdezett erdélyi főkormányszék 1839ben 6605. kor
mányszéki és 2384. udvari számok alatt élőnkbe i r t , kö

veteinket t.i. a nemes Magyarország órszággyülésére az
zal a’ törvényes édes reménynyel elküldöttük, hogy a’ 
tisztelt törvényczikk 3dik pontja értelmében a’ viszsza- 
csatolási kérdések ’s helyhatósági jogaink megvizsgálá
sa, mellyek i r á n t  követeinket utasítással eláttuk, az 
1 595dik 2dik art. 4dik pontjánál fogva szőnyegre ’s ha
tározás alájövendenek. 1840ben május 13kán végződ
vén reánk és a’ viszszakapcsolás kérdésére nézve sikeret- 
lenül a’ tisztelt Magyarország országgyűlése,felséges urunk 
nevében az erdélyi nagy fejedelemségi nagymlgu főkor- 
manyszék rendelete áltál 1841 ben September 6ról olly 
végre szólittattunk ismét fel, hogy az 1841 dik év novem
ber 1 5dik napjan megnyitandó erdélyi országos gyűlésre 
követeinket küldenők. —— Meglepő volt reánk nézve a’ 
nagymlgu királyi kormányszéknek rendelete, melly már 
már bizonyosnak vélt állásunkat újabb bonyolulásba hoz
ván , úgy látszott, hogy a’ felséges kormány a’ tisztelt 
törvényczikk teljesiteset elhalasztván , magáról annak tel
jesedésbe vett lso pontjáról is lemondott ’s a’ részeket 
régibb teljes állasukba Erdélyhez újabban viszszaragasz- 
totta ; ketesek leven azonban az ő felsége nevében ugyan, 
de nem szentseges neve aláírása alatt hozzánk jött kir. k. 
meghívó rendeletben, hogy a’ kétfelé vonzó kötelessé
gek között az engedetlenség bűne által egyikbe is ne üt
köznénk , kénytelenek voltunk a’ meghívó k.rendeletiránt 
engedelmességünket a'kétség eloszlatására felséges urunk
hoz a’ nagymlgu magyarországi cancellaria u<ján bocsá
tott alázatos felterjesztésünkre érkezendő további kegyel
mes hafárzásáig elhalasztani, a’ mit az erdélyi nagymlgu 
főkormányszéknek is följelentvén, ’s végre a’ tisztelt k. 
k. határozás is megérkezvén, annak parancsolatja nyo
mán viszont Erdélybe is követeinket küldeni.— Sorsunk 
ezen fordulata, melly vármegyénket országgyűlési tekin
tetben is Erdélyhez viszszacsolta, tartós sokáig nem le- 
hete ; mert alig érkeztek viszsza a’ f. év febr. 4kén bezárt 
erdélyi országgyűlésről követeink , egynéhány nap múl
va újabb aggasztó állásba hozott bennünket felséges urunk 
azon kir. k. meghívó rendelete , miszerint a’ május 14kén 
megnyitandó magyaroszági országgyűlésen követeink ál
tal már másod Ízben megjelenni parancsoltatunk. A’ tisz
telt törvényczikk hozatalától fogva ennyi fordulat által 
kétségesitett vármegyénk sorsa mély bánatba meritvén 
bennünket, minthogy egyfelől a’ kormányzási titkok fel
fogásába ereszkedni sem erőnk , sem jogunk nem lehet; 
— másfelől az alázatosan felfejtett bizonytalan állás ólom- 
sulya, minő siralmas állásba hozta vármegyénket, ezen 
keserítő zsibbadást Erdélynek irántunk lett elhidegülésé- 
ből ’s a’ Magyarország ápolásának meg nem nyerhetésé- 
ből hoszszas fejtegetés nélkül is excellentiád ’s a tek.KK. 
és RR. bölcsen átlátni mélíóztatnak ; a’ midőn tehát a’ min
ket, még most kormányzó erdélyi nagymlgu főigazgató
tanács megsértése nélkül, attól, mellyhez országgyűlési 
képviselet tekintetében is felséges urunk által viszszaren- 
deltettünk, a’ tettleges ujabbi ’s viszszacsatoltatás nél-
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kfil el nem szakadhatunk, ’s azon nemes Magyarország
nak , meliynek törvényei jótékonyságával nem élhetünk, 
országos tanácskozásaiba dolgozólag részt annyival inkább 
nem vehetünk , mivel magoknak követeinknek is fizet- 
hetése az erdélyi nagymlgu főkormányszék által gátolva 
sőt megkötve van. Könyörgünk azért alázatosan excel- 
lentiádnak ’s a’ tek. KK. ’s RRnek, hogy egyfelől fel
terjesztett okainknál fogvást, a’ valóságos viszszacsato- 
lásra óhajtva várakozó megjelenésünk késedelmét vétkiil 
nekünk nem tulajdonítani, másfelől felséges urunk ke
gyelmes rendelete által a’ viszszacsatolás létesítésére ki
nevezett mltgos kir. biztos ur munkálatjának megkezdé
sét ’s czélra juttatását, k. közbejövésök által oily végre 
siettetni méltóztassanak , hogy a’ tisztelt törv.czikk 3dik 
pontja értelmében a’ viszszacsatolás következésében szár
mazható kérdések , még a’ jelen országgülésre küldendő 
követeink közremunkálása mellett elrendeltethessenek , 
’s vármegyénk a’ további egymást törvényes időszakon
ként felváltó két országgyűlésein szinte szünteleni lakás
tól fölmentetvén, k é t o r s zág  között lebegő sorsunk 
azon szomorú alternatívától, miszerint az egyik iránti 
tiszteletünk ’s engedelmességünk bebizonyítása által a’ 
másiknak hajlandóságát és pártfogását elveszítjük, az ál
landóul hová tartozás meghatárzása’s létesítése által meg
szabaduljon , alázatos tisztelettel leven ’stb.

Zarándinegye levele , ’stb 'stb. Urunk ő felségének 
f. év mart. lökén 4 ‘4Vo2t udvari szám alattkelt legkegyel
mesebb királyi meghívó levelét, — mellyben a’ f. év máj. 
14dik napján Pozsonyban tartandó magyarhoni országos 
gyűlésre meghivattunk’s követeinknek oda küldésére bün
tetés terhe alatt fölszólittattunk , — alattvalói hódoló mély 
tisztelettel fogadván; legnagyobb engedelmesség és job
bágyi tántorithatlan hűségünk mellett is , — bogy ezen 
királyi parancsnak eleget nem tehetve — miért nem jelen
hetünk meg azon gyűlésre küldöttjeink által, azt nmltgod 
a’ magyarországi tekintetes képviseleti táblához intézett, 
és alázatosan ide */. zárt nyilatkozatunkból kegyesen át
látni méltóztassék ; — mellyet olly alázatos kéréssel jut - 
tatunk nmltgod kezeibe, hogy az előlegesen és minélelébb 
a’ tek. orsz. KK. és RR. eleibe terjeszteni ’s tárgyalás alá 
vétetni kegyeskedjék.— Kik is egyébiránt ’stb. •/. A’ le
vél záradéka:

Tek. orsz. KK. ’s RR! Miután a’ két testvérhon jó 
‘s bal sors-szülte annyi eseménydus változások között több 
századot élt le kölcsönös rokon keblű ölelkezés és ragasz
kodás kapcsolataiban — kitörülhetlen biís emlékű ’s gyó- 
gyithatlan sajgásu csapást szült nemzetiségünk keblében 
a’ folytonosan kisebb nagyobb mértékben dühöngő ’s ké
sőbb a’ mohácsi gyászos esetet okozó viszszavonás. — 
Midőn később a’dicsőén uralkodó ausztriai ház bölcs kor
mánya ’s véds/.árnyai alatt, a’ temető romjain két magyar 
haza vergődött viszonti létre ; a’ török-idézte leverő tör
ténetek között, három század alatt vágyott reménytelen 
a’ kettővé vált testvérhon egybeolvadni. — Végre annyi 
forró óhajtás után sikerült az Í836d. 2 ldik törvényczikk 
által bár a’ történetek viszonyai során az anyaországtól 
elszakasztott részek viszszacsatoltatásának törvényes meg
állítása. Minden időt és alkalmat forró kebellel ragadott

meg tehát megyénk közönsége , mellyel a’ tettleges visz- 
szacsatoltatás örömpillanatát közelebb hozhatni vélte; ’s 
e’ buzgó vágytól lelkesítve, kíván a’ dicsőén uralkodó 
kegyes királyunknak az 1839dik évi orsz. gyűlésre meg
hívó királyi levelének engedelmeskedve , — követeit a’ 
tek. orsz. KK. és RR. keblébe küldeni, olly becses re
mény biztatásai által édesgettetvén , hogy a’ most emlí
tett országgyűlés minket a’ több részekkel forrón szere
tett ősi magyar honunknak viszszaad; de elmúlt azon or
szággyűlés a’ nélkül, hogy olly szivszakadva várt remé
nyünk teljesedéséhez közelebb vitetnék. Eljött az erdélyi 
1841 ki országgyűlés. — Oda is fejedelmi kegyelmes meg
hívó parancs szólított fel követeink küldése végett, mit 
kétes állásunk elenyésztethetésének vágya ’s az engedel
meskedés ösztöne teljesitni parancsolt, olly föltétellel 
küldetvén követeink az érintett országgyűlésre , hogymig 
kétes állásunkból ki nem emeltetünk , addig egyik orsz.- 
gyűlésre is követeket többé nem küldhetünk. —  Elmúlt 
az erdélyi orsz. gyűlés is — csak azon remény rázatván 
föl élénkebben a’ két hon fiai ’s törvényhatóságai közt ez 
által, hogy minélelőbb ölelhesse a’ két testvérhon rokon 
szeretettel egymást egybeolvadva. — Illy nyomasztó ké
tes állásunkból tehát annyi áldozat, annyi forró vágy után 
is ki nem menekülhetvén, testvéri bizalommal szólítok 
fel jelen 1843ik évi tavaszelő lOről kelt megtalálásunk
ban ns Magyarország minden törvényhatóságait az irán t: 
hogy vagy erőteljes kézzel létesítsék a’ közelgető ország
gyűlésen az 1836: 21d. t. ez. teljesedésbe vételét, vagy 
ha ez áthatolhatlan akadályok miatt kivihetetlen, joguk
ról lemondva, hagyjanak meg eddigi honunk: Erdélynél. 
Illy helyzetünkben talált meg minket felséges urunk, őszin
tén szeretett legkegy. kir. jelen évi tavaszutó 14re a’ ns 
magyarországi országos Rendek gyűlésére meghívó ki
rályi parancsa — ’s jóllehet lelkünk legforróbb vágya e’ 
meghívásnak engedelmeskedni; mindazáltal fájdalommal 
kell kijelentenünk, hogy a’ lehetlenség szempontjából 
minden magas óhajtásunk mellett is — azon mélyen tisz
telt meghívásnak eleget nem tehetünk — azért egyfelől, 
hogy két ország rovatalainak terhes viselése ’s országos 
követeknek ’s Írnokoknak kétfelé fizetése ’s tartása — 
minden törvénynyel ’s igazsággal egybeférhetlen teher; 
azért másfelől, hogy azon haza törvényhozó testületéhez, 
meliynek törvényei csak a’ bizonytalan ’s még hoszszas 
időre haladható valóságos viszszacsatoltatás után kötelez
hetnek , — nem járulhatunk sikerteljesen ; valamint az 
erdélyi törvényhozó testülethez sem járulhatunk czélsze- 
rűleg , meliynek törvényeivel csak a’ bizonytalan idejű 
viszszacsatoltásig élhetnénk.Rokon tisztelettel vagyunk te
hát kénytelenek újabban is nyilatkoztatni a’ tek. orsz. 
KK. és RRnek, hogy tisztelt gyülésök kiegészítő részéül 
csak akkor bocsáfhatjxik választandó követeinket annak 
keblébe , midőn erdélyországijogszerüleg használható sza
badalmaink (miilyenek a’ nemesi személyes szabadság , 
a’ mostani törvényesen bevett 4 vallás jogegyenlősége meg
tartása ’s megyénk elszakasztott részinek viszszaadatúsa) 
mellett kieszközlendő valóságos viszszacsatoltatásunk ál
tal kétes és aggasztó súlyos állásunkból erőteljes kezekkel 
kiemeltetünk. Kik egyébiránt ’stb.
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Országgyűlési szónoklat
Herczeg Prímásnak az első országos ülésben május ISdik 
napján mondott beszéde.

F e n s é g e s  c sászár i  királyi  f őh e r c z e g  
o r s z á g unk  Nádora!

A" kedvet és serénységet, mellyel a’méltóságos főren
dek felséges urunktól királyunktól kegyelmesen meghi
vatva , e’jelen országos gyűlésre öszszegyültek, megket- 
tőzteté azon megbecsülhetlen szerencsénket, hogy törvény
hozói hivatalunkat, cs. k. fenségednek magas elnöklete, 
bölcs igazgatása alatt, teljesíthetjük. A’ mindenkori ta
pasztalás mutatja, hogy a’ törvényhozási hivataloskodás 
gyakran elég tövises , gyakran szövevényes nehézségek
kel megrakott, a’ szerint a’ mint az ellenkező érdekek 
egymással szembeszállnak. Illy nehézségek a’ mi pályán
kon sem hiányzanak , ’s hogy ezeknek legyőzése , kie
gyenlítése a’ kívánt nemzeti jólétnek utat készítsen, sőt 
azt magasb fokra emelkedni segítse ; ez üdvös munká
ban főképen cs. k. fenségednek hasonlithatlan bölcsessé- 
gü útmutatásától várunk és reméltünk. Feljogosít erre 
bennünket cs. kir. felségednek édes hazánkhoz buzgó sze- 
retete , annyi viszontagságok közt, olly számos és sze
rencsés kimenetelre vezérlett országgyűléseken nyilván 
kitűnő mély belátása ’s minden viszonyinknak kiterjedt 
tágos ismérete. — Illy dicső , illy hatalmas istápra szá
molhatván , viszontag mi bizodalmunkban habozást, ha
nyatlást ismerni nem fogunk. Hlyeién elemek közt nincs 
elzárva az óhajtott örvendetes eredvényektől reményünk; 
melly hogy valósodásba menjen, kisérje a’ mindenható 
hathatós segedelmével munkáinkat; vegye ótalma alá kü
lönösen cs. kir. fenségedet, hogy a’ királyi trónnak, ’s 
ezzel szorosan öszszefüggő állományunknak erősségére , 
országunknak ’s minden rendű , osztályú lakosinak foly
tonos boldogítására, sokáig és szerencsésen éljen !!!

Ugyanazé a’ k. kir. előadások kihirdetése ’s a’ főhg 
Nádornak akkor tartott beszéde után.

F en s . c s .k ir . főhg o r s z á g u n k  Ná dor a !  Ma
gasztos felszólításából cs. k. fenségednek bővebben, mint 
más akár honnét megértettük felséges urunknak, koro
nás királyunknak, nemzetünk iránt újabban bebizonyított 
atyai gondoskodását. Valóban már magok a' kegy. kir. fel
adások ő felségének a’ nemzeti jóllét előmozdítására szen
telt igyekezetit olly világosan feltüntetik, hogy a leg
forróbb érzés, a’ mellyel eltelünk, nem egyéb lehet, 
mint a’ szivnek mélyéből ömledező hála, viszont ragasz
kodás és bizodalom. Újra erősödhetik mindnyájunkban a 
remény , hogy cs. kir. fenségednek mély belátásu bölcs 
igazgatása alatt, az ország Rendéinek szakadatlan bölcs 
munkálkodása által, ő felségének a’ közboldogságra czél- 
zó kegyes feladási óhajtott módon sikerülni fognak. Le
gyen tehát szabad az orsz.gyűlési tárgyaltatásokhoz mind
nyájunknak jó szerencsét kívánni, és cs. kir. fenséged 
iránt határtalan bizodalmunknak, szives hálónknak , mély 
tiszteletünknek megújítása mellett, magunkat cs. királyi 
fenségednek magas kegyelmébe továbbra is alázatosan 
ajánlani. —

Ugyanazé a’ kegy. kir. előadásoknak átvételekor. 
Cs. k ir . ap. f e l s é g ,  l e g k e g y .  u r u n k !  Az ország 
Rendei, kik felségednek legmagasabb jelenlétét minden
kor mint boldogítót üdvezlik, repeső örömmel járulnak 
ma felséged kir. székéhez , hódoló mély tiszteletüket aka
rattal bemutatandók. Fölötte örvendetes volt a’ nemzet
nek tapasztalni, miképen az utolsó országgyűlésnek fel
séged által lett legkegyelmesb öszszehivása jelszó volt 
egyszersmind egy boldogabb jövendőt ígérő törvényes ren
delkezésekre ; s hogy a’ nemzeti jóllétnek gyarapítása ’s 
nagyobb tökélyre vitele felséged kir. gondjainak főbb tár
gyai voltak azóta is , e’ mai fényes ünnepély tanúsítja. — 
Élőnkbe tűzetik most ez üdvös czélra az irány, mellyet 
valamint egyedül a’ közjó fölötti legmagasb őrködése ’s 
édes hazánkhoz vonzó szeretete sugallóit felségednek a- 
tyai szivébe: úgy mi viszont felséged előtt legforróbb há
lánknak adóját örömtelve leteszsziik. Az óhajtott czélra 
s a’ kitűzött irányra szükséges módok és eszközök fá

rasztják ezentúl az ország Rendéinek gondjait, de a’ mely- 
lyek tágulni fognak azon földerítő gondolatra, hogy mun
káikat magas kegyelmével ápolni cs. kir. felséged meg nem 
szűnik. —

Fölemelkedve tehát a’ minden jónak kútfejéhez, fel
séged iránt határt nem ismerő bizodalommal fogunk az 
előttünk kinyiló pályán haladni, mindenkor és mindenek
ben kitűnő bizonyságát adandók azon mélységes hódoló 
tiszteletnek, azon gyengéded hálaadásnak, mellyre ma
gát a’ hű magyar nemzet, felségedhez ’s dicsőül uralko
dó felséges házához örökre lekötöttnek érzi. — Illy ér
zelmektől egészen áthatva, magunkat mindnyájan cs. kir. 
felséged legmagasabb kegyelmébe alázatosan ajánljuk.

Néhány s z ó , figyelm eztetésül a’ vérek közt világos öröküdés 
esetében végrehajtandó osztály tárgyában.

Az 1836 : 14. t. ez., melly világos örökösödés ese
tében a’ testvérek közti osztályról rendelkezik , beveze
tésében nyilványitja azon czélt: hogy az l.rész45d ik  
czime eseteiben az osztályos vérek közti gyűlölködések 
eltávoztathassanak.

Miben állanak ezen gyűlölködések ’s legbiztosab
ban hogy kerülhetni ki azokat ezen uj törvény által, az 
különösen nincs megemlítve. Örökösödési esetekben gyű
lölködések leggazdagabb forrása kétségkül a’ birtoknak 
a’ jogközösektől hatalmaskodva ’s physical erőszakkal 
elfoglalása , mire azonban az 1 : 45. t. ez. alkalmat vagy 
hatalmat semmi módon nem ad. Az újabb törvények irá
nya tehátnem az 1: 45. t. ez. ezon rósz következése ellen 
van, hanem sokkal inkább ezen czim hovatovább elha- 
nyagoltatása ellen , mivel az azon alapuló parancsolatok 
lassanként kijöttek szokásból’s az önbíráskodás , véreng
ző esetek , mik közbe nem ritkán halál is vegyül, napról, 
napra gyakoriabbak lettek.

A’ törvényhozás illy értelemben vett czélja , hogy 
t. i. müveit statusokban nem szenvedhető erőszakoskodáso
kat elhárítson , valóban ép olly bölcs , mint igen dicsére
tes: szabad legyen azonban , ezen méltányos megismerés 
mellett , nem minden gyakorlati haszon nélkül azon kér
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dést hozni szőnyegre: vájjon nem kivanatosb lett volna é 
az I. r. 45d. czime megújítása, addig legalább, mig a* 
végrendelet szerinti vagy nélküli öröködés tárgyában ho
zandó uj törvényekre az öszszes anyag megérni fog ? Ezen 
kérdést legjobban felvilágosítja az, ha az uj ’s ó törvények 
fővonásit egybevetjük , mik a’ biróválasztás- ’s ítélet si- 
keritésében állanak.

Az I. r. 45d. czime szerint a’ királyi parancs az il
lető megye fő- v. alispán-és szolgabirájához-, azon eset
re pedig , ha több megyében feküsznek a’javak valamely- 
lyik itélőmesterhez intézendő. Az 1836: 14d. értel
mében pedig azon megye nevez osztoztató-küldöttséget , 
mellybe a’ javak kebeleztetvék ; de ha ezek több megyei
ek: vagy a’ felek szabad egyesség után, vagy királyi ki
nevezés jelölnek ki megyét, mellynek küldöttsége az osz
tályt véghezviendő. Ezt az l8 4 0 ; 13. t. ez. ugymódosi- 
totta, hogy az osztályt szorgalmazó rész mindjárt, kére
lemlevele beadásakor választ két bírót, kettőt szinte az 
ellenfél legfölebb tizenöt nap alatt, e’ négy tag vesz aztán 
maga mellé elnökül egy ötödiket ’s igy öszszesen öt tag 
képezi a’ küldöttséget; ha pedig a’ felek vagy bírák ezen 
kötelességeiket nem teljesitnék , akkor a’ hanyag v. ma
kacs helytt azon hatóság, mellynek a’ köldöttségi tagok 
alárendeltetvék , vagy annak elnöke. Ha azonban , egyik 
hatalmasabb félnek a’ küldöttségi tagok választására ha
tása igy némileg paralisálva van is , az 1840 : 13. t. ez. 
által mégsem hárittatvák el azon körülmények, mik igen 
könnyen előjöhetnek , ha kettőnél több osztályos fél van 
’s mindegyik részt akar venni a’ küldöttségi tagok válasz
tásában ! Ha már most megfontoljuk, mikép ezen esetben 
az osztályosak egyesülése, egy vagy más módon törté
nendő küldöttségi elnökválasztás , szükség esetén pedig 
a’ királyi kinevezés igen sok időt kívánnak, egy perczig 
sem kétkedhetni, hogy azon fél, melly rögíönos osztályt 
komolyan ak art, igen hajlandó lesz az I. r. 45d. czime 
rendelésének adni elsőséget. A’ most említett czim sze
rinti osztály törvényes erejű volt, annyira, hogy máso
dik osztály törvény- ’s okszerű ürügy nélkül nern történ
hetett: az 1836: 14d. t. ez. értelmében osztoztató kül
döttség végzése pedig törvényes erő nélküli, ha csak az, 
mindkét fél ünnepélyes aláiiása vagy az elidősülés törvé
nyes évei alatt folytatott békességes birtoklás által meg 
nem erősittettik.

De mit használ az illyen vérengzés nélküli ugyan, 
azonban elég idő-’s pénzvesztéssel járó ideiglenes, ugyan
azért a’ tulajdon fogalmával merőben ellenkező birtok ; 
ha idegen önkénytől függő békességes birtoklást tesz fölté
tül a’ törvény ’s világosan kimondja , hogy az törvényes 
tekintetbe nem vehető ’s mig a’ hoszszu harminczkét év 
el nem telik érvénytelen marad!

Mellyik előrelátó ember mer ezen jószág iránt a’ bir
tokossal bármi czim alatt egyezkedni addig , mig a’ bé
kés birtoklás háborittatása megtörténhetik ’s a’ birtokos 
kinos bizonytalansága folyvást tart. Valóban ezen szeren
csétlen birtokos, kinek árnyék- birtoklata mellett hite
le nem lehet ’s jószágát tekintve minden közlekedésen kí

vüli, ha tőle függene, sokkal örömestebb esedeznék az 
I. r. 45d. czime , mint a’ szóban forgó Í836. ’s i840ki 
újabb törvények ótalmaért.

Ámbár a’ nemesi javakra nézve még földkönyvek 
nincsenek , ’s nincs is mindenkinek módjában ’s keze ü- 
gyében előforduló esetekkor az illető jogezimet alaposan 
megvizsgálni ’s fontolni: mindazáltal , a’növekedő bizal
matlanság daczára is, illy javakra gyakran kölcsönöznek 
’s egy- vagy másképen egyezkednek sokan , kik olly vak 
hiedelemben vannak, hogy a’ valóságos birtoklás törvé
nyes erejű. Pedig olly birtoklás mellett, mellynek alap
ja jelenleg csak az osztoztató küldöttség határzata, illy 
vak hiedelem töméntelen k á r t, csalást és bonyolultságot 
vonhat maga után , miket alkalmasint csak olly világos 
rendelet utján háríthatni el, miszerint azon osztályosak, 
kik jogaikat az osztoztató küldöttség határzata ellenében 
fel akarják tartani, köteleztessenek az illető megyéknél 
olly an nemleges forma földkönyvet tartani vagy az 1840: 
19, 21. t. ez. szellemével egyezőleg jegyzőkönyvet, a- 
zon közhírré tétetendő figyelmeztetés mellett vezettetni , 
hogy az abba jegyzett javak fentartott öröködési igények
től még nem tiszták. Alig kétkedhetni, mikép az 1836:
14. ’s 1840. 13d. t. czikkeket, mikről valóban azon idő 
óta többen gondolkoztak ’s miknek gyakorlati sikeréről 
számos, szorgalommal öszszeszedegetett és tán el is ter
jedt jegyzés vagy adat létezhetik , országgyűlésünk töb
bek közt már azért is alapos vizsgálat alá veendi, mi
vel rendes földkönyvek behozatalát a’megyék az 1840: 
21 d. t. ez. 20 §ban kétségkívül! czélul tűzték k i, ’s mi 
vei azt a’ kor szüksége fölötte kívánja; ezen telekköny
veknek tehát valami előkészület és kezdet által alapját 
de szilárd alapját meg kell vetni ’s a’ kiindulási pontot 
elfoglalni, mire nézve az örökösödéshez jutás mint a’bir
toklási jogezim világos és törvényes constatirozása leg- 
alkalmasb !

Ez m ár, ha a’ végrendelet utáni ’s nélküli örökö
södés öszszes anyagja újonnan kidolgozására nem vezet 
is jelenleg, de legsiirgetősb szükséginken segít, ’s e ’ 
mellett elejét veszi azon félreértésnek is, mit e’ szócska 
,,világos“ okozhat, ’s öszszeszedettadatok nyomán ítél
ve okozott is.

Mivel ugyanis, az eljárás örökösödési vi 1 ó gos 
esetekre van szorítva, de ezen kitételt „v il á go s“ tör
vényesen nem határozták meg: ép azért ezen szó feletti 
vitát, a’ megye , küldöttség, kanczellaria előtt’s legfel
sőbb helyen igen sokáig végezhetni;’s e’miatt a’ törvény- 
kívüli eljárás, mit a’ biró , mint már említők f tekintet
be sehogysem vehet, sokkal több időt kivin, mint meny
nyi szükséges egy czélszerüen szabályozott eljárás for
maszerinti és határzott itéletere.

Yerhőczy sokszor említett 45d. czimében ezen ki
tételt ,,világos öröködés“ nem használta , hanem csak 
azt mondja : hogy az aparol vagy anyarol, de osztozat- 
lan, testvérek közötti osztály parancs által szokott ’s tar
tozik megtörténni.

{Vége következik.')

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n e r-K á r  o l y i  uri-utcza 453.



4 4 . szám . P es t , Junius 4kén. 1 8 4 3 .

S t a t u s  é s  e g y h á z .
Mihelyt a’ népek az eredeti állati durvaság állapot- 

jából külrend kényszerűségéig fölemelkedni kezdenek ; 
vagy ha jobban tetszik, mihelyt a’ gyermeki elfogulatlan
ságot, mellyben századokat’s ezredeket a’ természetczé- 
lok egyszerű kielégítése közben átálmodnak, elvesztik: 
előlép a’ kettősdiség (dualismus) is , melly legkülönfé
lébb alakzatban igen tetemes részét teszi a’ világtörté
netnek. Az emberi szellem legmélyebb ’s legbensőbb kút
főiből szózat intéztetik a’ népekhez, egyíteni két hatal
mat , mellyek ellenkező alapokból kiindulva örökös ellen
zésre rendeltetvéknek látszanak, mellyek mindegyikének 
a’ maga álláspontjából, úgy tetszik, igaza van , ha ura
lomra egyedül magát hivatottnak tekinti, ha a’ másikat 
egészen ’s minden tekintetben magának alárendelni akar
ja , holott közűlök egyik sem nélkülözheti a’ másikat so
ha is , vagy magába föl nem veheti egészen. Emez vala
hányszor megkisérteték, a’ világi uralom valahányszor 
papuralommal egyitteték , bár az egyik vagy másik rész 
voná magához a’ vele szemközt állót, a’ régi meghason- 
lás idővel újra kitört ’s mindig kitetszék , hogy egy rész 
sem képes különválva átfogni az emberczéiok egészét, 
hogy mindenikben, úgy a’ világi, külső jogrendre ’s ter~ 
mészeteni uralomra irányzott törekvésben , mint az egy
háziban , melly vallásos meggyőződésből kiindulva ben
ső , erkölcsi fölemelkedéshez vezet, van valami, min 
azon eszközökkel, mellyeket a’ másik fél bir, uralkod
ni nem lehet. A’ népek ügyei igazgatásában a’ papi kor
mánynak külső kényszerítő hatalomhoz is kell folyamod
nia , melly kezeiben nemcsak egészen más jellemet nyer, 
mint minővel tulajdonkép bírnia kellene , hanem az egy
házinak sajátságos jellemét is elrontja ; ha pedig viszont 
a’ világi uralom hitügyeket is parancsi alá vonni akar , 
külső kényszerszabályai elégtelenségét nem sokára, még
pedig annál előbb ’s borzasztóbban tapasztalandja, minél 
következetesbben ’s tekintetnélkülibben alkalmazza azo
kat ; mert mig az egyházi hatalomnak az emberek meggyő
ződése- ’s gondolkozásmódjára és által kell hatnia, egy
szersmind a’ külső jogosság rendszabályihoz nem folya- 
modhatik ’s azok szerint nem Ítélhet, az ipar ’s rendőr
ség anyagi czélaival pedig annál kevesbbé foglalkodhatik 
’s ha azt csakugyan teszi, megszűnt fensőbb erkölcsi ha
talom lenni. Ő minden vétőben a’ külső törvény ellen csak 
eltévelyedettet láthat ’s ha benne jobb gondolkozasmodot 
ébreszte, kénytelen őt bűnbocsanatrol bizonyossá tenni, 
mit a’ világi rendtartás nem tehet s mi az itéles más kö
rébe tartozik. Ellenben az emberiség egesz belélete a kül
ső vagy világi hatalom parancsai alól ki van véve ’s azt 
emez csak közvetlenül segítheti elő vagy gátolhatja. Min
dig nagy ’s méltó elégületlenséget szül az, ha a’ világi 
kormány abba avatkozik, miben a’ szellem szabadság
szükséget és jogot érez , mégpedig nem mesterséges , kül- 
ről betanult elméletek, hanem erős természeti érzetnél 
fogva. Igaz , hogy a’ két hatalom , az emberiségnek mind

kettőre lévén szüksége , szintolly kevéssé pótolhatja , mint 
nélkülözheti egymást. Az egyháznak külalakzatra,miál
tal láthatóvá lesz, van szüksége ’s igy a’ status körébe 
esik; a status, a letegesitett világi hatalom, pedig vég
tére is az emberiség magasb kifejtésének eszköze ; ’s be
cse csak úgy van , ha minden lényeges emberi czélok közt 
ezen legfőbb- s egyetlennek eleresehez alkalmatos eszközül 
szolgai. Azon status, melly törvényhozás-és igazgatásban 
erkölcsi alapoktól eltávozik,becséről’s végre léte jogalapjá
ról lemond, mivel ki sem kötelesnek tarja magát más hatal
mat maga fölött megismerni, mint azt,melly reá nézve 
szükséges és saját jóllétét tüzé ki czélul. Az erkölcsi elv 
minden gondolható emberi viszonyban végképen határoz 
’s nagyobb esztelenség soha nem volt állítva, mint nem 
rég bizonyos fejtegetés alkalmakor a’ porosz polgári tör
vénykezés alapelve fölött, hogy t.i. a’ törvényszolgálta
tás rendeltetése nem a’ valódi jognak külső érvényre ho
zatala. A’ törvényszolgáltatás eltéveszti egész czélját ’s 
kivetkőzik egész méltóságából, ha formajátékká lesz ’s 
ha az alaki jog , mennyiben t.i. a’ valódi anyagi joggal 
ellentétben á ll’s attól különbözik, más valami, mint ki- 
kerülhetlen rósz , mint eszköze a’ valódi jog előmozdítá
sának , bár kevés esetben diadalt szerez is a’ jogtalanság
nak. Jogosság ’s igazság alaposzlopai az egész statusélet
nek ’s minden elejökbe tett korlát, vétés az emberiség leg
főbb javai ellen. De a’ jogosság csak akkor valódilag az, 
minek lennie kell, ha minden emberi viszonyt magasb er
kölcsi szempontból felfog’s csak azt védi, mi magasb er
kölcsi szentséget visel, mi az embernem erkölcsi fölemel
kedésre rendeltetéséből származik. Ez nem csupán parancs, 
melly a’ statusnak szól (fölülről, gondoljuk azt bár iste
ninek vagy természetinek), hanem kényszerűségül gon
dolt törvénye a’természetnek. A’status hatályossága ösz- 
szehangzása által a’ népnek vallás- , erkölcs- ’s jogróli 
meggyőződésével van föltételezve. Sokat lehet kicsikar
ni , de valódi életté csak az foganszik, mi belszabadság- 
ból ered ’s általa mozgattatik. Ebből bugyognak a’ fo
lyamhabok , mellyek minden kültüneményt hordanak ’s 
mellyeken azok is , kik a’ tévelygésben , hogy tetszésök 
szerint kormányozzák a’mozgalmakat, gyönyörködnek, 
csak habbuborékkint akaratlanul tovasiklanak. Magok az 
anyagi eredvények is ritkán alkalmazkodnak az emberi 
akaralhoz ’s ha nagy erőködés-, erőszak- ’s fortélylyal 
látszatos czél felé vitetnek . épen a’ mester szándékával 
ellenkező irány felé fejlenek tova szokás szerint; de a’ szel
lemek mozgalma az emberiség ezen egyedül igaz ’s lényeges 
élete, kigűnyol minden külerőszakot;ki azt tiszteli’s előmoz
dítja, tiszteli ’s előmozdítja önmagát ’s ki azt gátolni akarja, 
ha nincs egyébiránt egészen megvakittatva,erőtlenségét ész
reveszi nem sokára. A’ szellemek e’ mozgalma csak ön
magában lelheti föl az eszközt, mellyel önmagán ural
kodjék ’s önmagát megigazítsa ’s ezen eszköz a’ gondol
kozás szabadságában , melly a’ gondolkozást, igaz önma
gától bírja ’s azt tőle semmi erőszak el nem veheti, de a’
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gondoltnak szabad közlésében is , inelly által a’ tévely
gés maga magát mindig kilöki, ’s az igazságnak föltétle
nül szabad jogában áll. A’ tévelygés csak akkor vezet az 
igazsághoz viszsza , ha szabadon kifejlődhetik. Nincs na
gyobb gyöngeség, mint az igazságot el nem szívelhetni 
’s nagyobb rabszolgaság, mint azt ki nem mondhatni.

Az emberek csak egyesülve érhetik el rendeltetésü
k e t;^  a’ három nagy és lényeges czélhoz: uralomhoz a ’ 
természeten, jogrendhez ’s egyház és iskola általi szel
lemi kifejlődéshez csak közös öszszehatással juthatnak. 
Ez nem csupán egyesek társulata, hanem a’ föld minden 
népe öszszefüggése, melly mindig világosabban kitűnik 
’s minden következő nemzedéké , mellyek közül az előbb 
kimúlok kincset hagynak ismeretek- ’s élőmunkákból utó
daiknak , kik utóbb bevégezzék azt, mit elődeik kezdő
nek. De puszta egyetértés vallásos és erkölcsi meggyő
ződésekben, jogfogalmakban’s külrend szükségének meg 
ismerése egyházat és statust még nem alkot, hanem ahoz 
még léteges rendezetnek kell járulni, melly a’ gondola
tot a’ valódi életbe bevezeti; hatalom felállítandó , melly 
az egészet öszsze- ’s szabályszerű munkásságban minden 
háboritás eltávoztatásával tartja.

Ha most mind az egyházat, mind a’ statust eszmé
nyi állapotukban felfogjuk, azokat ugyanazonosoknak 
nem mondhatjuk ugyan , de azért köztök legkisebb súr
lódás és tévedés sohasem lesz gondolható. Ugyanazono- 
sok nem, mert egészen különböző hatáskörük van; az 
egyház tárgya az emberiét benső harmóniája, a’ statusé 
pedig a’ külső népélet lévén. Ha tehát a’ gondolkozásmód, 
mellyet az egyház övéiben ébreszteni törekszik , önma
gában jogszerű cselekvéshez vezet; ellenben a’ törvény
szerű cselekvésmód, mellyhez a’ status polgárait szok
tatja , egyszersmind a’ gondolkozásmódra hat : azért az 
eszközök igen különbözők maradnak ’s a’ status és egy
ház a’ nélkül, hogy az szándékukban volna’s mindenik 
csak saját feladatát megoldani törekedve , önmagoktól 
gyámolitják egymást ugyan, egész lényük egymástól még
is különválasztva marad. ’S midőn a’ status polgárai egész 
külső cselekvését körébe vonni köteles , lehetetlen hatá
sát az egyházi társulatokra is ki nem terjesztenie : ellen
ben az egyház, mennyiben a’ nép egész erkölcs-vallásos 
kifejlesztését feladatául teszi, az által szükségkép csak 
híveire , mint a’ status egyedül polgáraira, szorítva ma
rad. ’S mivel egy részről az egyház nincs a’ status hatá 
rihoz köttetve , hanem több statusban is elterjedhet ’s mi
nél több benne az igazság ’s isteni erő, a’ földön mindin
kább terjedend is, azt nemcsak hittanaiban egyetértésről 
mondhatni, hanem külső tagulatáról is , melly bármi tág 
legyen is a’ némelly egyházi társaságokat öszszetartó kö
telék, bizonyos egységet ’s rendet tanítói- ’s elöljáróira 
nézve nem nélkülözhet. Ezt a' status szinte köteles megis
merni akkor i s , ha az egység középpontja nem határai 
közt volna; az egyetemes egyházat érvényében kell hagy
nia ’s annak körében fenálló szakaszát nem lehet puszta , 
uralmának egészen átadatott egyházzá tenni akarnia, Osz- 
szeköttetését (természetesen minden titkosat kizárva) min
den külföldi, törvényesen megismert főnökökkel bizonyos 
felvigyázat alá veheti, de azt a’ nélkül, hogy jogain tul-

menjen , meg nem szüntetheti vagy kényszerűségen fölül 
meg nem nehezítheti. Ellenben az egyháznak, alapja min
denkor az önkis (subjectiv) hit maradandván, nem sza
bad a’ statusra nézve egyedül érvényesnek, egyedül jo
gosítottnak lenni akarnia. Mert a’ status külcselekvésre 
vonatkozó törvényeivel nem hathatván a’ belsőre, min
denkinek meg kell engednie követni a’ szózatot, mellyet 
árt, egy vallást sem lehet kirekesztőleg egyedül ér
vényessé nyilatkoztatnia , hanem minden alattvalóinak kö
teles lelkismeretszabadságot, mégpedig azon gyakorlati 
értelemben engedni, miszerint tőlök tetteket nem kíván , 
mellyek vallásos meggyőződésüknél fogva reájok nézve 
erkölcsileg lehetetlenek. Istentiszteleti cselekvényeket kell 
nekik engednie, mellyek a’ már törvényesen megállapí
tott rendet ’s az ország békéjét nem háborítják ’s nem sza
bad tőlök eszközüket megtagadnia, rnellyekkel a’ kor elő- 
haladásában részt vehetnek ’s benső kifejlésöket előmoz
díthatják. Hogy pedig ezt a’ statustól követelni lehessen , 
az egyházi társaság is nemcsak az egyetemes polgárköte
lességek teljesítésére kész legyen , hanem általában azt 
is lehetővé tegye, hogy a’ statussal jog-erkölcsi közös
ségbe lépjen ; nem lehet tehát elveket felállítania , mely- 
lyek által a’ hűség ’s hit a’ polgárok közt, a’ házasság 
szentsége, a’ családi kötelékek megsemniittetnének vagy 
a’ status és törvényei iránti engedelmesség eltöröltetnék. 
Azon esetekben pedig, midőn az egyesek meghasonla- 
nakjlelkismeretök követeléseivel legalább szabadságot kell 
nekik adni, hogy eddigi hónukat elhagyhassák ’s meg
győződésük szerint másutt élhessenek. A’türelem , mely- 
lyet e’ szerint a’ statustól minden egyház követel, sem 
nem föltétien , sem nem egészen korlátlan , mennyiben a’ 
vallásgyakorlat lényegénél tovább nem terjed. E’ türelem 
nem egészen egyenlő azokra nézve , kik a’ statusnak már 
is tagjai ’s azokra nézve , kik abba fölvétetni még csak 
kívánkoznak , mert amazok feljogositvák alattvalói jo
guk tovább is fenmaradását követelni ’s hogy az tőlök tö
kéletesen elegendő ok nélkül meg ne vonassák; ezek pe
dig kénytelenek beleegyezni fölvétetésök föltételbe ,mely- 
lyeket a’ status elejökbe szabni jónak talált. Nehezebb 
tehát uj vallásegyletek keletkezését a’ statusban meggá
tolni , mint a’ már alakult egyházakat külről befogadni 
’s ez legszorosb öszszefüggésben áll a’ statusnak utóbb 
említendő ujitásjogával, melly a’ türelem elvére viszsza- 
vitetendő. Mivel tehát a’ status polgárai vallásos meggyő
ződését úgy, mint azok kebelében vannak, megismerni kö
teles, ezt úgy is kifejezők,hogy a’ statusnak , mintoly- 
lyannak, semmi (határzott tényleges) vallása ne legyen , 
mi azonban csak úgy helyes , hogy minden, körében lé
tező ’s ezután keletkező vallásegyletet, föltéve , hogy a’ 
föntebb kitűzött föltéteknek megfelel, tűrni ’s ótalmazni 
köteles ’s több egylet közt részrehajlatlanul viselje ma
gát , hogy mások által elnyomni egyet sem engedjen , an
nál kevesbbé vele ellenségesen bánni. A’ kormányhiva
talnokok ’s fejdelem személyes hitvallása e’ kötelesség 
alól, más h i t v a l l á s o k a t  is védeni, őket fel nem 
oldhatja.

( Folyt, következik.')
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Néhány szó, figyelmeztetésül a’ vérek közt világos öröködés 
esetében végrehajtandó osztály tárgyában.

ÍV  é g e.)

Végre, bármilly csekélységnek tessék is , szembe
szökő az, hogy a’régi törvény egész egyszerűséggel mond
ja  : mikép az osztálynak meg kell történni, ellent nem áll— 
van valamellyik testvér ellenmondása; migaz 1836ki’s 
uj törvényhozás a' haladó műveltséget meghazudtoló , 
mondhatni , emberi érzést lázitó physicai fenyegetőzést, 
t. i. a’ miveit világ bármellyik polgári törvénykönyvében 
nehezen található rémképet —  nálunk hatalomkar — 
szükségkép alkalmazandónak vélte. Ha már fájdalom , az 
ellentállást még nem törülték el , vagy illendőbb alakúvá 
nem módosították ; ha ugyanezért mindenütt ’s mindig — 
hol csak világosan tiltva nincs — szabados dolognak hi
szik, botot emelni a’ biró ellen: elég lett volna hozzá
tenni: e 11 e n t á 11 á s n a k h e l y e  n e m l é v é n ;  hogy 
mindazok ellen , kik a’törvényeket nem tisztelik , ’s kik 
a’ törvények végrehajtására felhatalmazott tekintélytől a’ 
tartozó engedelmességet megtagadják , szükség esetén phy
sicai erő, vagy mint nálunk nevezik, hatalomkar fordít- 
tassék , magától értetvén , egyszer mindenkorra ; külön
ben a’ többi azon törvény , mellynek ezen nyomatékos fe
nyegetőzés erőt nem ad, üres szóhang’s ezen törvények 
alapjára épített bírói ítéletek a’ feleknek játékul ’s gú
nyul szolgálnának;szabadságukban állván azoknak enge
delmeskedni vagy nem. A’ iniveltség köztünk is annyira 
terjedt már , mikép minden oldalról emelkedék szó hogy 
a’ testi büntetések az uj büntető-íörv.könyvben vajha eltö- 
rültetnének! ’s ezen haladásról csak a’ vagyonosb osz
tá ly— mellynek körében az öröködési törvények alkal
maztatása leggyakoribb — maradt volna é el í és csak ez 
volna az , kit törvények ’s bírák iránti tiszteletre physi
cai erővel lehetne inditni ? Egyébiránt bizton reméllhet- 
ni, mikép az uj büntető-törvénykönyvben azok ellen , kik 
köz ’s kötelességükben eljáró tekintélyeknek ellenszegül
nek , vétségükhöz mért ’s kielégítő büntetést f o g u n k  
nyerni. Bécsből.

lm egy gyakorlati férfi egyszerű de világos előadá
sa minden kétségkül igazolja; mikép a’ szándéklott elv : 
gyors eljárás , létesítése nem sikerült úgy az 1836 ’s 
4-Oki világos öröködési t.czikkek által, hogy gyakorla
ti életben zátonyon ne akadt volna. ’S e’tekintetben alig
ha jobb ’s czélszerübb nem leendett az I. r. 45dik czimét 
teljes erővel életbe léptetni, vagy akár a’ hevesi, akár a’ 
nógrádi követek indítványa szerint illy osztályok véghez
vitelére a’ megyei alispánt magát vagy segéd birótársai- 
val törvény által felhatalmazni. ( Lá s d  az  183V6 or sz .  
g y ű l é s i  j e g y z ő k ö n y v n e k  XlIId. kö t .  109.1.) 
A’ ,,világos vagy nyilványos44 szó meghatároztatását sür
gető ugyan Győrmegye követe ; de ezt vagy az elnök azon 
nyilatkozata, hogy annak megítélése ,biró dolga4 tévé fö
lösleggé , vagy az osztályos ízek kijelölésében A’élte a’ 
törvényhozás felelhetni. Egyik sem vezet czélhoz, sőt 
mennyiben a’ biró szabad magyarázásának ’s önkényének 
tágas utat ny it, a’ jó törvény eszméjével homlokegyenest 
ellenkezik. Bizton föltehetjük tehát, hogy törvényhozó

testületünk jelenleg is szemügyre veendi ezen hijányt ’s 
gondoskodni fog e’ tárgybanolly törvényről, melly tiszta, 
világos és czélhoz vezető leend! Igyhiusiták meg remé
nyeinket a’ szóbeli perekről szóló törvények is ; mert nem 
ritkaság konczpapirosokra izmosodott s z ó b é l i  pereket 
í r v a  látni, vagy hallani: hogy azok 1 •—2 évre nyúlnak 
el. Itt ugyan már nem annyira törvényünk szerkezete mint
a’ végrehajtásbeli hanyagságot vagy-------vádolhatni; ’s
valóban mig altörvényszékeink nem rendeztetnek ’s hiva
talra jutásnál nepotismus meg k u l a c s  játszanak fősze
repet . addig nagy részben legüdvösb ’s legvilágosb tör- 
vényink is vagy holt betűk maradnak, vagy torzképétad- 
ják az igazságszolgáltatásnak. Sokat lehetne itt az örökös 
és ideiglenes hivatalkodás mellett’s ellen beszélni: de 
alkalmasint viszszaélés vagy hanyagság ellen legsikeresb 
óvószer a’bírák felelősségében állana ! Varga S.

T u d n i  v a l ó k
a’ ma g y a r  i p a r e g y e s ü l e t r ő l .

V ég e.
Ezúttal azonban még némellyekről szükség értesül

niük. Kunewalder testvérek nagykereskedő-háza mind 
azért, hogy a’ kép- és ügyviselőségí közlekedés megin
dítását és kellő rendezését könnyítsék; mind azért, hogy 
az egyesület pénztárát a’ tetemesebb fuvarbérektől meg
kíméljék , — buzgó ügyszeretettől viseltetve , azon áldo
zatos ajánlatot tevék az egyesületnek , miszerint a’ kép- 
és ügyviselőkkeli ide ’s oda közlekedést saját házokle- 
velezése és szállításával kapcsolatban fogják 3 hónapigvi- 
selni, a’ nélkül, hogy az ez által növekedő posta- vagy 
fuvarbéreiket magoknak megtéríttetni kívánnák.— Arra 
szólittatnak tehát fel a’ képviselő urak , hogy minden kül
deményeiket a’ székhelyeiken vagy közel vidékökön le
vő ügyviselő urakhoz küldjék , — ezek pedig , hogy mind 
a’ képviselők mind saját küldeményeiket Kunewalder u- 
rak nagykereskedő-házának czime alatt intézzék Pestre, 
t. i. akár ők , akár a’ képviselő urak egyéb biztos és bér
mentes alkalmat nem lelnének, mert ha illyen akadna, ez 
esetben a’ méltányos költségkimélés tekintetéből ennek 
használatára felhatalmazvák, —• illy esetekben a’ külde
ményeket pénztárnok Ruttkay József úrhoz (zöldfa ut- 
cza 306) fogván küldeni. Az aláirási ívek sikeréről mi
nél sűrűbb jelentéseket kapni azért van felette nagy ér
dekében az igazgató-választmánynak, hogy az egyesület 
ereje folyvásti világlatban állván előtte, munkalatit es 
terveit mindig a’netalán növekedő erőkhöz, de mégis biz
tosan szerintezhesse. — Annalfogva az alairasok haladá
sáról legalább négyszer a’ pesti vásárok alkalmikor tu
dósítások váratnak.

A’ beszedendő pénzeket is minél sűrűbben , legalább 
a’ fönebb kitett időkben igyekezzenek beküldeni, mint
hogy a’ pénzek kezelése ’s a’ mennyiben az ajánlatok ter
mészete hozza magával, kamatoztatása körül az igazgató 
választmánya’ legszigorúbb gazdálkodást szabályozó. Köl
tőpénz gyanánt ugyanis nem tekinti, csak a’ rendes tagok 
évenkinti fizetéseit, továbbá az örökitvények , alapitva- 
nvok , valamint a’ kihelyezett tőkék kamatit, és az egye
sületi vállalatoknak netaláni jövedelmeit. Ellenben az örö-
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kos és alapitó tagok által befizetett tőkéket, és az ada
kozások minden, még a’ legapróbb öszszegeitis, mihelyt 
kihelyezhető sommában öszszegyültek, azonnal 6%ra tő
késíti , a’ kisebb sommákat, valamint a’ költőpénzt is 
ideiglen 3 napi felmondásra , 5% kihelyezi, miszerint 
az egyesületi pénzeket kamatlan heverni épen nem enge
di. A’ kihelyezések körül is a’ lehető legnagyobb vigyá
zat uralkodik; polgári fekvő b irtok— árvái biztosság, 
biztos betáblázás , szóbeli törvények , ezek a’ föltételek , 
mik mellett az egyesületi pénzek kikölcsönöztetnek. Ki
jelentette ugyan a’ választmány , miképen kölcsöneihez az 
iparosoknak minden mások előtt elsőbbséget ad , hogy 
vállalataikat ekkint is segítse: de ezeket illy segedelem
ben csak úgy részesíti, ha vagy magok v. jótállóik meg
felelhetnek a’ fentérdeklett hypothecalis föltételeknek. A’ 
pénzek ezen szigorú kezelése értetni fogja a’ kép-és ügy
viselő urakkal, mikint a’ beszedendő öszszegek beküldé
sének netalán hoszszasabb halasztása a’ pénztárnak min
den esetre kárára volna. Az igazgató-választmány hinni 
akarja , hogy a’jelen értesitvény által a’ t. ez. kép* és ügy
viselő urak az egyesületnek czélai- , és föltételeivel any- 
nyira meg vannak ismertetve, miszerint mind a’ közönsé
get szükséges értesítéssel elláthatják , mind magok hiva
talának és teendőiknek fontosságát kellőleg méltányolhat
ják , ’s azért bizton remélli is , mikint buzgó fáradalmai
kat és sikeres hivatalkodásaikat a’ közönség előtt nyilván 
meghálálni minél előbb alkalma leend. Pesten, 1843dik 
évi februárban. C s a n á d y  F e r e n c z ,  egyes, jegyző.

T á r c z a,

V e m e t  H o r á c z  híres képiró jelenleg Péter- 
vártt tartózkodik ’s daczára fényes fogadtatásának, miben 
mindenfelé részesül, feleletei nem ritkán adják jelét ne
mes szabadlelküségének. Franczia lapok következő törté
netkét beszélnek róla: az o r o s z  czár felszólító, hogy 
festené le a’ császári képcsarnok számára Varsó bevéte
lét, miért 200 ezer francot ajánlott. A’művész megígér
te hogy el fogja készíteni; mire a’ czár mosolygva 
mondá : hogy tán kellemetlen is lesz neki mint francziá- 
nak olly művet adni, melly a’ lengyelek végromlását á- 
brázoJja? ,Oh sire nem! hisz én már „Krisztust is a’ ke
reszten“ föstettem.

(A’ féltékenyek.) N** egy tekintélyes hivatalnok, 
olly szerencsétlen volt, hogy nőjét féltette , ez meg őtet. 
Kevés napok előtt egy férfi jelent meg dolgozó-szobájá
ban ’s igy szólt hozzá: ,alkalmam van önnek bebizonyí
tani , hogy nője megcsalja ; kövessen engem ’s odaveze
tem.4 N** követé az ismeretlent, ki őt egy ismeretes ká- 
véházbeli mellékszobába v e z e t é , ’s kérte hogy egy 
perczig várjon. Mig ez igy történt, egy másik N** asz- 
szonyhoz megy ’s erősitgeté , mikép férje őt rászedi’s ha 
kétkedik kövesse őt. A’ nő féltékeny dühében egy per
czig sem kétkedik követni az idegent, ki őt ép azon ká
véház egyik szobájába kiséré, kérvén hogy utána kissé 
várakozzék. Egy óra telt el. N. ur türelmét vesztve a’fo
lyosóra lépett; a’ nő sem várhatott tovább és szint oda

sietett. Egymásra bukkanván a’ két féltékeny tüzes szem
rehányással illette egymást. Végre nyilatkoztak ’s látták 
hogy rászedettek. Hazamentek de szobájikatüresen talál
ták , mert a’ két idegen tolvaj volt ’s a’ csalatottak tá
vollétiét pakolásra használták.

( N é g y s z e r  e l h a l a s z t o t t  e s k e t é s . )  Egy 
liverpooli gazdag tulajdonos bizonyos szegény de jó csa
ládbeli lyánynyal egybekelendő vala. Ámbár a’ vőlegény
nek sem személyében sem idejében kivető misem volt, a’ 
menyaszszony részéről mégis kifogások tétettek. Végre 
az esketés szombatra határoztatott, de a’ mátka öltözke- 
dése olly sok időbe telt, hogy a’ lelkész, miután három 
óráig várt volna, kiment a’ templomba!, miért a’ szertar
tásnak hétfőre kellett haladni; ezen határidő azonban a’ 
hölgy hirtelen roszulléte miatt csütörtökre halasztatott, 
ekkor meg a’ vőlegénynek történt baja. Végre szombaton 
minden készen volt, a’ lelkész az előkönyörgést elmon
dó , midőn a’ vőlegény valami kénytelen-kelletlenséget 
vön észre mátkáján ’s ugyanazért kérdé : ,tán nem szereti 
hogy nőm lesz ?4 erre a’ lyány egy csupa ,,hm“mel fe
lelt. A’ férfi felfogá e’,hm4 szellemét, kalapot vön’s mon
dá a’ lelkésznek: ,sajnálom , hogy annyi alkalmatlansá
got szerzek , tán másszor ismét viszszajövök.4 Erre tá
vozott. A’ hölgy nevében rokonai kárpótlást követeltek 
’s álliták hogy a’ „hm44 épen nem olly értelmű mint mily- 
lyet annak a1 vőlegény adott, ’s hogy ez által nyilványos 
gyalázat hárul a’ hölgyre. A’ lelkész is kártalanittatását 
szorgalmazta azon négy napért, mellyeken a’ templomban 
meg kellett jelennie a’ nélkül hogy kötelességét végezhet
te volna. —

Angliában a’ gyapotmunka emelkedése egyetlen a’ 
népek történetében. Midőn Ilid. György trónra lépett 40 
ezer munkást foglalkodtatott ezen iparág ’s az évi gyárt- 
vány hatszáz ezer font st. volt. Nyolczvan év alatt milly 
fordulatot vett a’ dolog! Ha azon gyapotmennyiséget, mit 
Angliában évenkint felfonnak , egy szálba veszszük , ez
zel a’ földgolyót 253,774szer’s a’ föld égitest-utját ki- 
lenczedfélszer keríthetjük körül. Maga csak a’ feldolgo
zottgyapot, mit kivisznek, az egyenlítőt tizenegyszer ér
né körül. A’ gyapot másfél millió embernek ad jelenleg 
munkát’s évenkint 31 millió fontot jövedelmez. Ezen ipar
ág felét teszi az angol kivitel-czikknek, tizenegyed ré
szét foglalkodtatjaaz angol népségnek’s minden földön la
kó nép öltözetének fő alkatrészét teszi.

A’ c h e r k e n w e l l i  plébániában — London— halt 
meg múlt télen egy czigány, ki ezer guineeből álló va
gyont koldulgatott öszsze. Tizenhét család— mellyek- 
kel rokon viszonyban volt — kisérte koporsóját.

L e g n a g y o b b  f a z é k  van jelenleg Traiskirchen- 
ben , Baden mellett Alsó-ausztriában. Ezen földi csodát 
Carlia Ignácz ottani fazekas készítette; hoszsza 7 láb , 
6 hüv.; szélessége pedig 6 láb ,’s 4 ezer pintes. Ezen fa
zék , levessel tele, elég lenne 12 ezer emberből álló tá
bornak. Ezen mű azon nagy buroziani kávékanna társa , 
mellybe annyi kávéfér, hogy egyszerre 11 ezer kávénéni
ket boldogíthat. O svavis anima! mondanárá nem egykét 
dada , kivált ha magától telnék meg !

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n e r - K á r  o l y i  uri-utcza 453.
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Magyar nemzeti museum tárgyában.

Ő cs. kir. főhgsége , legkegy. nádorunk határtalan 
kegyelméből nemzeti museumunk igazgatójának neveztet 
vén ki, f.év május Íjén kezdettem meg hivatalomat. Él
tem vég lehelletéig ennek élni ’s minden kitelhető erővel 
munkálkodni kívánok.

Három jelszót tűzvén ki magamnak : a’ gyűjtemé
nyek czélirányos felállítását, tiszta kezelését és rendes 
használtatását, mindent el fogok k ö v e t n i ,  hogyő cs. 
kir. főhgsége bennem helyhezett kegyes bizodalmának ’s 
édes hazám várakozásának híven megfelelhessek. Hogy 
pedig mind ez minélelőbb sikerittethessék,’s a’nagy közön
ség nemzeti intézetünk gyarapodását tudván , kezelésün
ket némi ellenőrködésben tarthassa, addig is , mig a’ töb- 
biekrül czélszerű rendelések tétetnének, szükségesnek 
tartottam , időrül időre hirlapilag nemz.intézetünk előme
netelérül tudósitásimat a’ világgal közleni. Miről is ime 
röviden első munkálatom. Legközelebb t. i. május hónap
ban nemzeti museumunknak e’ mai napig részint ajándé
koztalak , részint megvétettek :

I. A ’ könyvtárba 1. öcs. kir. főhgsége legkegy.
nádorunk, országos foglalatosságai közepeit is lelkesen 
szivén hordván nemzeti vállalatunk gyarapodását, virág
zását és fényét, Bécsben létekor legközelebb , egy szép 
számú, ritkább könyvekből ’s kivált Erdély és Magyar- 
szág történeteit tárgyazó kézírásokból álló gyűjteményt 
szerze n. museumunknak , mellyek közt első helyet ér
demel a’ C h r o n i c o n  B u d e n s e  147 3dik évben Bu
dán Hess András könyvnyomó által nyomatott első ma
gyarországi könyvünk. A’ gyönyörű ’s jól őrzött munka , 
úgynevezett kisebb ivrét alakú , vastag papírra nyomatott, 
kivevén az első betűket (initiales) , mellyek szerzetesiek 
(5)íőncf)8fcf)rif0 igen olvasható kerek római betűkkel ada
tott k i, 67 levélből áll, mellynek szám nélküli lapjain 
33 sor van , egyébiránt czime nincs , a’ kiadó neve pe
dig a’ végén áll. Magában foglalja ezen szép’s ritka mun
ka a’ magyarok történetét, eredetüktül fogva egész Hu- 
nyady Mátyás királyunk koronáztatásaig. Az iró két rész
re osztá az egész munkát. Az elsőben t. i. előadja a hun- 
nok mesés eredetét, kiket a’ Noé bárkájából eredteknek 
állitván Japhettől, Nimródtól, Hunor ’s Magor íijaifol 
származtat, ’s lejő egész Attila idejéig ; előadja itt Aqui- 
léja bevételét, Velencze város eredetét, Attila halalat , 
Chaba és Aladár hjai belháborujokat és Scythiaba visz- 
szamenetelöket. A’ Chronicon 2ik része a' hunnok Pan
nóniába 2d. bejövetelétől kezdődik, előadván a’ vezérek 
és királyok történeteit, Álmos első kapitányiul kezdvén 
egész Hunyady Mátyás koronáztatásaig. Nagyobb tudo
más végett az eredetiből híven leírva , akkori orthogra- 
phiai hibáival közlöm az olvasó t. ez. községgel; a’ mun
ka elején levő kiadó ajánlólevelet’s a’ végén levő Mátyás 
király koronáztatását: Ad uenerandum dnm Ladizlaurn 
praepositum ecclesie búdén, prothonotariurn apostolicum :

nec non uicecancellarium serenissimi regis Mathie in cro- 
nica hungaror. Andree prefatio.

QVm supenori tempore uenerande dne in latio uersa- 
i er. uideremque quanto emolumento ac decori horum generi 
hi uiri forent. q magno pstantes ingenio suam diuinam in- 
dustriam comprimendis libris adhibebant: piacúit mihi tam 
dignum tamq. excellens Studium mea pro uirili capesse- 
r e : ut siquid demum assequi possem : id non in meam 
duntaxat: verum etiam plurium mortalium utilitatem con- 
uerterem. Yndecumdei benignitate p uoto meo aliquanti- 
sper profecissem: SC ob id rei ad inelytum hungarie reg- 
num tua gratia accersitus uenirem: essemq. non parum 
ociosus: suscepi laborem ingentem die4que plenum: im- 
primendi uidelicet cronicum pannonié opus: laborem in- 
quam quern omnibus hungaris gratum atq. iocundum fore 
putaui: quandoquidem : ut quique natale solum unice di- 
ligit; reliquisque orbis terrarum partibus longe anteponit: 
ita ÁTsuo4: qualem uitam egerint: quique uernaticus 
scire plurimum exoptat: ut siqua preclara: memoratu- 
que digna conspexerit: imitari debeat, siquauero minus 
feliciter gesta compererit doctus precauere possit. Séd 
cum animaduerterem: ÁT diu mecum ipse uolutarem: cui 
meam prímám in hoc sedulitatem pluribus diebuslucubra- 
tam dirigerem: te preter domine mi obseruandissime in- 
uenio neminem. Quippe <$C tu de me optime meritus es : 
<&T sine te susceptus labor neque iniri: neque expleri po- 
tuisset. Accipe itaque hoc munusculum nostrum iure quo- 
dam tue excellentie dedicandum: ut q uidelicetpotissima 
laboris causa exstitisti: ipsius quoque operis particeps 
esse debeas. Et siqua in dies maiora excudemus : tuo etiam 
illustri nomini dedicanda putabimus.

Incipit prima pars cronici de origine hungaro4 : de 
descensu de scitia in pannoniam : de bellis contra diuer- 
sas nationes habitis : ac de expulsione eo4dem SC redi
tu in scitiam.

De coronatione regis Mathie.
POst mortem Ladizlai regis electus est in regem hun

garie Mathias fe. me:filius Illustris Iohis de hunyad ppe. 
co. bistricien. Anno dni millesimo quadringentesimo quin- 
quagesimo octauo ; q tam exterris nt bohemis & polonis: 
quam nonnullis incolis sacre corone subiectis sibi pluri
mum insidiantibus ut leo fortissimus : inuictissimusque 
restitit. Hic etiam cum ualidissimo exercitu regnum boz- 
ne ingressus castrum munitissimum Iaycza noie e mani- 
bus turco4 gloriose eripuerit: deinde uictor rediens ad 
hungariam : dyademate sacti regis Stephani qd apudFri- 
dericum romano4 impatorem habebant: inciuitate albere- 
galis potitus est. Postea uero collecto ingenti exercitu 
moldaviam terram : puinciam sacre corone subjectam sed 
p id temporis rebellem ingressus est, ibique habito acer- 
bissimo conüictu triumphum preclarum atque memorabi- 
lem obtinuit. Ynde <$C uexilla plurima inelyte uictorie sue 
signa budam usque adduxit: que magna cum celebritate .
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in prochiali beatissime Marie uirginis ecclesia affixa hó
dié conspiciuntur. Reliqua autem preclara memorabilia 
facinora sereni&simi atque inuictissimi dni nostri regis : 
quia tanta sunt que breuiter comprehendi nequeunt: in 
aliud tempus differenda: ac latius prosequenda erunt. 
Pro quo dno nostro illustrissimo atque gratioso optimus 
maximusque deus etiam atque etiam rogandus est: ut eum 
in pace tranquilla: iusticie obseruatione: suorum dile- 
ctione: regni incremento : <&* diuturna deinum uite inco- 
lumitate tenere: seruare : SC augere dignetur.

Finita Bude Anno dniMCCCCLXXIII in uigilia pen- 
thecostes : per Andreám Hess.

Szükség még itt megemlítenem , hogy Gereb Lász
ló, budai prépost, későbben erdélyi püspök , kinek a’ 
munka ajánlva van , állitá fel hazánkban Budán az első 
könyvsajtót ’s annak igazgatójául Hess Andrást hozta 
Olaszországból. így tehát hazánkban a’ sajtó 1 évvel mű* 
ködött előbb mint Angliában ’s 9 évvel előbb mint Becs
ben. E’ ritka munka első kiadásából 1473ban mindeddig 
következő hét példány ismertetik: 1) A’ cs. kir. könyv
tárban Bécsben. 2) A’ prágai egyetem könyvtárában. 3) 
Lipcsei egyetemben. 4) Rossi Miklós könyvtárában Ró
mában. 5) A’ müncheni kir. könyvtárban. 6)TudósJan- 
kovich Miklós könyvtárában , melly most a’ nemzeti mu
seum tulajdona. 7) Az ő cs. kir. főhgsége országunk fen
séges nádora által Bécsben legközelebb megvásárlott je 
lenpéldány. Kiadtapedig e’ Chronicont legújabban ugyan
azon orthographiával, de rövidítések nélkül Budán 1S38- 
ban nagy 8ad rétben Podhraczky József magy. kir. udv. 
kamraiszámvevő tiszt, ’s m. t.t. 1. tag. Meilynek megszer
zését minden történetbuvárnak ajánljuk.

Ezen megszerzett könyvek ritkaságai közt főkép 
említést érdemelnek: 2) „ S e r mo n  es t r e d e c i m  ti
n i  ve r s a l e s  Ma g i s t r i  Mi chae l i s  d’ Un gar  i a in- 
c i p i un t  f e l i c i t e r “ melly 14S7ben Argentina város
ban nyomatott; lapszámok nélkül kis 4ed rétben. 3) 
Ugyanannak tizenkettedréíben Argentínában , 1503ban
kijött bővebb kiadása szinte lapszám nélkül. 4) Co p i a  
der  H u n g a r i s c h e n  Ges andt en  Bo t s cha f f t  an 
des  H.Röm.Reichs Churfürstenu.Stenden zu Speyr  
4 544.“ kisebb 4ben szinte lapszám nélkül. Több a' löd. 
-ÄiA^dik századbeli magyar hadi történeteket illető német 
$jrqrq£atvány. 5) ,, Cos mogr a ph i a e  un i ve r s a l i s
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aué ai Jíftipimar $tatus és egyház azok volnának a’ va- 
. ipj^ek.wagairendeltetésöknél fogvást, eszme

szerint, lenniök kellene, kölcsönös felhatalmazottságuk 
határai fölött súrlódás köztük nem is támadhatna. Mind
kettő ugyanazon czél után, csakhogy különböző álláspon
tokból s különböző eszközökkel, látna, egymást gyámo- 
litaná ’s kiegészítené , ellenségesen egymással soha nem 
találkoznék. De a’ valóságban mind a’ status, mind az 
egyház emberi intézetekkint lépvén fö l, ezek általányos 
sorsában is , tökéletlenségben , czél ’s eszköz iránti téve
désben a rajok bízott hatalommal idegenszerü czélokra 
viszszaélesben osztoznak. A'papság’s világi hatalomgya
korlók elfeledik nem egyszer valódi rendeltetésöket ’s 
megjobbulásul nemcsak kölcsönös befolyásra van szük
ségük , hanem a’ status az , melly irányzatánál fogvást a’ 
polgárok külső cselekvényeire egyedül képes ’s arra fel 
van jogosítva , hogy az egyházi intézkedéseket, mennyi
ben ezek is tárgyai a’ külső cselekvésnek , rendezze ’s 
dologszerü, törvényes hatásban fentartsa vagy ahoz visz- 
szavezesse. Hatása az egyháznak az erkölcsi ’s vallásos 
meggyőződés ereje által , mind kiterjedésre mind hata
lomra nézve, végtelen; hanem ezen szellemi hatalomra 
is van szorítva egyedül. Külső kényszerítő hatalmat csak 
a’ status gyakorolhat, mert lehetetlen , hogy egy téren 
két illyen hatalom létezzék. Vegyük el a’ statustól e’ jo
got ’s az által egész létéről le kellene mondania; a’ vilá
gi kormánynak , ideértve a’ fejdelmetis, papfőnökök alá 
rendeltetett kormányzattá kellene sülyednie. Ha csak egy 
pont volna, mellyben az egyházhoz nem férhetne egészen 
külviszonyaiban a’ világi kormány, az máris elegendő 
volna , hogy az egyház minden más tekintetben függet
lenségét ’s azután a’ világi hatalom alárendeltségét meg
alapítsa. Ha tehát általában statushatalomnak kell lensi , 
ez csak úgy lehet, ha az egyszersmind az egyház minden 
külviszonyára kiterjedhet. Minél szigoruabban őriztetik 
a’ status e’ joga, annál pontosabban kijelelhetni a’ hatá
rokat , hol a’ status hatása megszűnik ’s a’ valódi egyhá
zi szabadság kezdődik ’s az egyház minélinkább rendeli 
magát minden világi dologban a’ kormánynak alája , an
nál önállóbban ’s méltóságosabban léphet föl sajátságos 
körében ; annál mélyebb ’s bensőbb lesz a’ népélet harmó
niája ’s a’ két nagy czél, külső polgári rend és szellem- 
erkölcsi kifejlődés, annál v a l ó d i b b  egységre alapit- 
tatik. —

Kérjünk tanácsot a’történettantól’s ez eddigelé csak 
a’ két hatalom főuralkodás miatti harczait ’s hasztalan tö
rekvéseket mutathat, hogy a’ kölcsönös követeléseknek 
méltányos határok tétessenek ’s a’ túllépések, mellyek 
mindkét részről történtek , megkorlátoztassanak. E’ súr
lódásoknak, mellyek nemcsak a’ keresztyén egyház’s vi
lági kormányok közt, hanem más vallások papságával is 
történtek , előadása az emberiség történetei legérdekesb 
részét teszi ’s a’ statusok alkotványtörténeteire nem ke- 
vesbbé fontos , mint az egyháztörténetekre nézve. Itt a 
zonban szintolly helytelen csak a’ papság uralomvágyá
ró l, mint a’ világi hatalom zsarnokságáról beszélni’s je
lesül a’ pápák egyedül valának a’ papság élén, kik a’ 
durva erőszak korában a jogtalanságot ’s durvaságot gá- 
tolhaták ’s valóban gátolák is. Hálával kell megismerni a’ 
világnak, némi időszakokban mi végtelenül jótékonyan



181

hatottak ők a’ népek társas rendére ’s magasb kifejtésé
re ’s mi sokat tettek , hogy a’ jogosság, melly a’ föld
ről számüzöttnek látszék, legalább az oltároknál mene
dékhelyet találjon. Hanem e1 nagy érdemnek , mellyet
VII. Gergely , III. Incze , VIII. Bonifácz ’s más nagy pá
pák magoknak szerzének , hálás megismerése odáig nem 
terjedhet, hogy őket befolyásukkali iszonyú viszszaélés 
’s kielégithetlen és minden korlátot túlhaladó uralomvágy 
alól feloldhatnók. Okét csupán minden világi magasság ’s 
nagyság ellenzőinek , a’ polgári rend elleneinek , haszon
leső ’s vakbuzgó egyházi zsarnokoknak tekinteni szint
úgy egyoldalú , mint az ürügyeknek , mellyek alatt ha
talmokat kiterjeszteni’s a’ fejdelmeket hatóságuk alávet
ni törekvőnek ’s leveleik szép szavainak föltétlenül hin
ni. De ezen öszszeütközésben a’ történettan szintolly ké
véssé képes , mint az emberiség más feladataiban, meg
oldani a’ nagy kérdéseket ’s a’ múlt hasztalan törekvé
seiből kiválasztani azt, mi a’ jövőre kényszerüleg’s vál
tozatlanul megállapítandó. E’ czélt ’s eszközeit csak ama 
mélyebb tekintet az emberi viszonyok ’s ez által a’ status 
és egyház lényébe adhatja, mellyet a’ philosophia nyújt. 
Magok az egyezkedések , mellyeket az egyház és status 
egymással kötöttek, a’concordatumok , változás alá ve
tetett alapokon feneklenek. Ezek a’ népek vallásos meg
győződései és szükségei által vannak föltételezve ’s mi
helyt e’ meggyőződések változtak , használhatóságukat el
vesztik amazok is szükségkép. Az egyház és status le nem 
mondhatnak jogaikról, mellyek lényükhöz tartoznak ’s 
mellyek nélkül czéijokat el nem érhetnék , ezen egyez
kedések tehát nem korlátlan, örökké tartó érvényűek. 
Ezt mondhatni különösen azon esetben , midőn az egy
házban változások történnek , mellyek által a’ községek 
hitben a’ papságtól elválnak, vagya’ régi egyház mellett 
uj vailástársulatok támadnak , mit sem a’ status, sem az 
egyház külső egyenes kényszeritéssei meg nem akadá
lyoztathat, de a’ bevégzett lettdolgos jogszerű hatásában 
az eddigi viszonyokra meg kell ismernie.

Egyike az ide tartozó , következményekben legdu- 
sabb vizagálatoknak az, miilyen elemekből áll tulajdon
képen az egyház ’se’ kérdésre szintolly egyszerűen, mint 
a’ statusnál, azt kell mondanunk : hogy az egyházi hit 
vallói egyházat, mint a’polgárok öszszesége statust, ké
pez. Valamint egyeduralmi statusban fejdelmet, tisztek 
öszszeségét, vagy köztársaságokban uralkodó hatalmat 
nép nélkül nem is gondolhatni, mivel a’ status népből áll , 
szintúgy a’ papság községek nélkül nem lehet egyház s 
egyházjogokat nem gyakorolhat. A’ statusban ez maga
tói foly , de a’ papságnál sokszor történt, hogy akkor is 
akará magát mint egyház érvényitni, midőn községei már 
nem valának , mint az jelennen is írlandban történik. Sőt 
egyes egyházi községekről azt is mondhatni, hogy jog- 
szerüleg csak addig léteznek , míg elegendő számú hí
veik vannak’s az egyetemes egyház nem kívánhatja , hogy 
különös egyes egyházak fenálljanak olly helyeken , hol 
valláshivei nincsenek. Más szavakkal: az nem sértése az 
egyetemes egyház jogainak , péld. az angol püspöki egy
házéinak , ha írlandban, arra nem is tekintve, hogy itt 
az episcopalis papság a’ nemzetre rá van tukmálva, egy

ház keletkezik, mellynek hívei merőkatholikusok ’silly 
esetben egyházrablásról alaptalanul beszélünk. Sokkal 
több joggal állíthatni, hogy az egyházi alapítványok
általában a’nép egyházi szükségeire áldoztatvák, nem úgy, 
mint e szükségek a’ nép bizonyos kifejlésfokán állá
nak , hanem mint jelennen alakulvák ’s bármelly jövő 
korszakban alakulandnak.

Ejszakamerikában törv.: hogy minden ujdonan mivelen- 
dő föld ‘/jsda (minden townshipVseda) azon hitvallás egy
háza , paplaka’s iskolája számára fentartandó , mellyhez 
a’ mivelők tartoznak. A’ keresztyénség győztekor igy 
szálltak a’ pogány templomok nagy jószágai a’ statusra 
(elkobzás által) ; de a’ keresztyén császárok ’s népek gaz
dagabban ajándékozók meg a’ keresztyén egyházat, mint 
valának megajándékozva a’ régi templomok. Ez nemcsak 
a’ reformatiókor isméielteték , hanem az izlamis mecse
tekké változtató a’ keresztyén templomokat ’s egykor a- 
zoknak hajdani szentségükhöz viszszatérését látandja,ha 
mi előbbutóbb el nem maradhat, az elnyomatott, de ki nem 
irtatott keresztyénység ismét uralomhoz jut. A’ status 
reformatiojogánál ez is szóba jő ’s az egyike íegfontosb 
feladatainak , hogy e’ viszonyokat bölcsen ’sjogosanren- 
dezze el. —

Ha az eddig kimondott nézetek szerint igen nagy ha
talmat kell adnunk a’ statusnak az egyház fölött a’ nél
kül, hogy ez, magát a’ világi törvény alól kivonandó , 
isteni eredetére hivatkozhatnék : úgy szinte az egyháznak 
is abban, mi őt illeti, annál határzottabb szabadságot’s 
önállást kell tulajdonitanunk. De mielőtt a’ status jogát 
egyes viszonyaiban ’s alkatrészeiben vizsgálnák, hogy 
félre ne értessünk , az egyház e’ jogát is közelebbről kell 
megmagyaráznunk. A ’ k ört, mellyben az egyház teljes 
szabadon ’s minden külparancstól függetlenül mozog,tan
fogalma képezi ’s be is zárja. A’ gondolkozás- és hitnek 
nemcsak joga van a’ szabadsághoz, hanem természeté
nél fogva szabad ’s más, mint szabad, nem lehet, t. i. 
minden külső emberi parancsnak hozzáférhetetlen. Kifej
tésében magasb törvényt követ, mellynek felfogása haj
dan óta a’ philosophia legmagasb feladata , érzéssel meg
ragadása pedig a’ népvallás kútfeje vala. E’ kifejlésbe a’ 
világi hatalom közvetlenül parancsolva nem avatkozhatik 
’s ha azt teszi, csak zavart okoz ’s mielőtt föleszmélne , 
feloldhatlan nehézségekbe bonyolulva ’s hatalma hatarai
ra tétetve látja magát, honnan jogszerű mezejére sem 
térhet egykönnyen viszsza. Mertmiga status szükséges
nek látja tágitani követelésen , az elíenresz igényéi nö
vekednek ’s az alaposnak fentartása is megnehezül. Tan
fogalomból fakadnak a’ népek meggyőződései az erkölcs
jog ’s kötelességről; ’s ámbár a’ világi törvénynek nagy. 
a’ köre, mellyben azt vallásos nézetek nem háboríthat
ják , amazok hatása mégis igen nagy minduntalan. Any- 
nyit köteles ugyan a’ status engedni , hogy alattvalóitól 
ne kívánjon tetteket, mellyek vallásfogalmaikkal ellen
keznek ’s a’ status fenálíására mulhatlanul nem szüksé
gesek; de ha imez utóbbi áll, egyéb nincs hatra, mint 
azon vallástársulatnak, melly lehetetleníti tagjainak a’ 
status iránti kötelességek teljesítését, választására hagy
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ni: meg akarja é elveit változtatni vagy a’ statusból ki
költözni ? A’ quäkerek péld. megtagadták a’ katonai szol
gálatot; mint a’ mennoniták vagy ujdonkeresztelők ; ha
nem amazok némi adófizetést is tilosnak tartottak. Mig 
illyen vallásfelekezet tagjai kevés számuak ’s a’ status 
védrendszere nem veszélyeztetik , a’ kormány örömest en
ged , mennyiben tagjaitól nem épen katonai, hanem más 
szolgálatokat kivan ; de ha valamenynyi polgár megtagad
ná a’ hadi szolgálatot, a’ stalus feloszlásához közeled
nék. A’ quäkerek azonban módot találtak lelkisméretök- 
nek adó tekintetében a’ status i r á n t i  engedelmességgel 
megegyeztetésére, mennyiben a’ szükségest megengedék 
magoktól látszólagos erőszakkal elvenni. Yallástársulat, 
mellyeskerővel semmi ünnepélyes biztosítást megismerni ’s 
adni nem akarna, polgári életben aligha boldogulna; de 
a’ status hitéhez alkalmazhatja az esküformát. A’ hittan 
így vág ugyan számtalan tekintetben a’ külcselekvésbe ’s 
a’ statusra nézve legfőbb fontosságú; de mig a’ vallásos 
vélemények emberi természet- ’s okossággal öszsze nem 
ütköznek , a’ polgári rend ’s egyesek lelkismérete ösz- 
hangba hozatala lehetséges maradand mindenkor. Azon
ban e’ mellett is egy dolog mulhatlanul szükséges. Az egy
háznak t. i. nem szabad , ellenében a’ statusnak, titkos 
valamivel bírnia ’s minden tanáról és hatásáról köteles an
nak , ha kívánja , legtökélyesb ’s leghűbb felvilágosítást 
adni; köteles minden viszonyát ’s tetteit nyíltan előter
jeszteni , magában értetvén , hogy a’ megkivántató sze
messég használatával, ha csakugyan szükséges volna va
lamit az egyetemes nyilványosságtól megtagadni.

(Folyt, következik.)

T á r c z a*
Európa m űvészet- statistikai nézetben.

Európa Pompeji temetőjébül ’s ozmán barbarismus 
hamvaibul nagy gonddal hozza létre Hellasz nagyszerű mű
vészetének romjait, annak mindenütt iskolákat, egyeteme
ket, csarnokokat emelvén, benne a’ művész neve minden 
miveit nemzetnél becsben van ; magoktul a’ nagyoktul, a’ 
koronás főktül is méltányoltatva melegen pártoltatik. Né- 
zőszinben a’bécsi ’s párizsi, operában az olasz színésze
ket , nagyszerű zene-compositiókban pedig Mozartot , 
Beethovent, Haydnt, Schubertét utánozhatlan művészek
nek Ausztria szülte világunknak. Egész Csehországot ze
nészét Camoenájának vehetvén, a’ spanyol, olasz földet 
hevenyészi költészek ’s dalnokok lakjának tarthatod. Vi
lágunk legjobb hegedűsének Milanóban született Pagani
nink koszorújában „Ernszt“ morva fi merész Ielkülettel 
tud osztozni, de a’ magyar ,,Liszt“ zongorájának bájai
val mind a’ kettőt fölülmúlja. Olaszországban Raphael ’s 
Angelo Mihály sirkertje körül a’ föstészet*— szobrászat 
a’ szentszéktől sok okbul minden erővel gyámolitva , fé
nyes napsugárival övedzve, a’religio palládiumával takar
va szembetűnő nagyságban mutatkozik: mind e’ mellett 
Dürer Albert’s a’ német iskola magosabb fényben állelőt
ted; feledhetlenül örvendetes szivednek, mikép a’ holland 
spanyol iskola máig is virágzik , most is mint ó időkben

a’ hollandi „Vervloet“ mesterkezével magokat az olaszo
kat is megbájolja.

Cammercini történet-föstész, Agricola frescofös- 
tész Rómában ; tájföstész Gozzi Majlandban; Schiavo- 
ni, Canella, Molteni, Fumagalli az ó időben virágzó ró
mai,florenzi’s velenczei iskola nagy tanitványival épen nem 
mérkőzhetnek; Marchesi Milanóban és Croff, Finelli ’s 
Fabrisz Rómában, BartoliniFlorenzben , Tenerani Ná
polyban mint szobrászok ünnepélyesen dicsért nevek, de 
egyik sem Canova , ki sirkertben hamvad — Thorwald- 
sen pedig a’ nagy szobrász dán. Spanyolhon Moralesze , 
Murillója, Velaszquez de Szilvája, Franzesco Zurbaran- 
ja ’s Joze Riberanja régen nincsenek; Hayez él csak 
Majlandban ,’s az ó spanyol mesterművek egymásután britt, 
franczia, porosz egyetemekbe költöznek. Coleredge Nagy- 
brittanniában keseregve jelenti hogy szárazföldön a’ leg
nagyobb despoták angol kormányuknál művészet körében 
többet mozdítanak ’s hogy itt a’ nép is iránta rideg von
zalommal ’s csekély részvéttel viseltetik ; mégis ugyan 
i t t , Martin mint történetföstész , Uwinsz, Wilkie , Mul- 
rendi , Edwin, Landszecz, E tti, M. Elise , K n i g h t ,  
Casztlake , A l l a n ,  Leszlie , Calcott, Lee ; tájföstész 
Turner, Carpenter, Robertson igen nagy művészek; az 
angol rézmetszet pedig, a’ franczia torzképekhez képest 
Európaszerte legjellemzőbb ’s tökélyesb.

Napoleon, mint a’ durva rómaiak Göröghonbul, erő
szakos kezekkel ragadta el Olaszországbul, Németföld- 
rül a’ művészet zsengéjit,Szentmárk oroszlánját, Egyip- 
tus obeliszkjeit, kevés időre a’ bécsi képcsarnokot is. — 
Nagy művésze Vemet Horácz Berlinben mint illyen a’ 
minden orosz czárjánakmutattaték be.A’ düszeldorfi isko
lával tartó kedélyteljes művész Ari Scheffer, Róbert, 
Decampsz; a’ bohóczföstész Biar ; tengerföstész Gudin ; 
tájföstész Bertin Victor az európai művészet körében szint- 
olly nagy nevek mint David , Gatteaux, Jouffroy ’s Bo- 
szio szobrászok ’s ellenökbe az éjszaki német föld csak 
Rauchját, Wolfját, Svédhon Fogelbergjét, N.brittannia 
Chantryt és Bailyt teheti. Francziaországnak művészek 
’s müvészethezi nagy hajlómét illy neveknél még jobban 
tanúsítja azon megkülönböztetés, mellyben Cornelius né
methoni föstészt becsületrend keresztjével tisztelte meg. 
Belgiumban Dekeyszer, Wirtz , Dekaiszne , Gallait, Hu
nié Braceler, \erbockhofen— Robbe föstészek ; Geests 
és Szimonisz szobrászok igen tisztelt nevek. Azon von
zalom ’s részvét mellyel a’ kis Dániában a’szépmüvésze- 
tekhez viseltetnek, mutatkozik ennek szokatlanul nagy
számú derék művészeiben , kik hazájoktul munkával fog- 
lalkodtatva , pénzzel ellátva Rómában és mindenütt nagy- 
szerüleg működnek. Illyenek mint föstészek : Kükler, 
Noéd, Hansen, Szonne, K .Meyer, Marstrand, Kii
ker, Jerndorf, Br a vo  J e r i c h a u  ’s a’ régiségbuvár 
dr. Jahn. Thorwaldsen jelenkorunkban élő művészek 
mesterműremekeinek csarnokot emelvén azzal , hogy eb
be fölvétetni nagy érdem, a’ művészetnek sok fejdelem— 
nél többet használ.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a tt n e r -K á r  o ly  i uri-utcza 453.
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S t a t u s  és egyház .
(Folytatás.)

Ha immár a’ status viszonyait az egyházhoz egyes 
irányzatokban, mellyek a’ dolog természetéből folynak, 
vizsgáljuk, itt is azon hasznos tan alkalmazandó, hogy min
den jog kötelességből ered ’s arra utal. Mit a’ status és 
egyház sajátságos lényöknél fogva tenni kötelesek , arra , 
de sem másra, sem többre, fel is jogositvák. Hol a’ sta
tus joga megszűnik , ott kezdődnek az egyház szabadsá
gai , mellyek több országban különös alkotványtörvé- 
nyek ’s az egyházfőnökök és status közti egyezségek ál
tal közelebbről elrendezvék (de más értelműek az egyes, 
péld. franczia ’s más egyházak szabadságai, mellyek kü
lönös viszonyban állnak a’ legfőbb egyházi hatóságokhoz) 
’s hol az egyház joga korlátáit é r i, ott kezdődik a’ sta
tus iránti engedelmesség vagy világi felsóség. Hanem a’ 
status valamennyi joga mind megannyi kötelessége az egy
ház iránt áltáljában , vagy a’ körében létező minden kü
lönös egyház ’s a’ nép öszszeségeiránt.’S midőn itt egyhá
zakat többesben emlit a’közlő egyszersmind azon állítás el
len nyilatkozik, hogy csak egy igaz üdvözítő egyház 
van, hogy minden más vallástársaságok csak felekeze
tek ’s hitlenek társulatai, mellyeknek egyházjogokatnem 
adhatni. Beligazság’s isteni eredet itt figyelembe nem vé
tetik , hol csak külső jogviszonyok forognak szóban ’s e’ 
tekintetben egy illyen társaságtól sem lehet az egyház , 
azaz , az emberek legfőbb érdekeinek szentelt testület jo
gát ’s az abból származó hasznokat megtagadni. A’ sta
tus és egyház egyes jogait következőleg lehet már elren
dezni ’s történettanilag is úgy vannak elrendezve :

A’ statusnak ótalmi kötelessége ’sjoga (jus advoca- 
tiae) van a’ keblében létező minden vallástársaság fölött. 
E’ jog tettleg nagyobb kiterjedésű azon egyházakra néz
ve , mellyekhez maga a’ kormány (melly a’ statusfőnök 
személyétől elválasztva lehet) tartozik , de jogilag ugyan
az minden egyházra nézve. A’ kormány mindeniket véd
je , mindenikéről gondoskodjék ’s ámbár természetes, 
hogy az, mellyhez a’ nép nagyobb része tartozik, mint 
tulajdonkép uralkodó egyház, mások fölött bizonyos elő
jogokat élvez, mindazáltal a’ többinek is nemcsak teljes 
jogbiztosság , szerzett jogai védelme (de kikötésével a’ 
status azon felhatalmazotfságának , hogy ezekre nézve is 
változtatásokat tehessen, miket a’ közjó szükségesit) en
gedendő, hanem a’ kormány arra is köteles ügyelni, mi
szerint a’ nép minden része számára ollyan egyházi inté
zetek alkottassanak, mellyek erkölcsi emelésére megkí
vántainak ; azaz: a’ status a’ nép egy részét sem hagyhat
ja egyház nélkül. A’ status tehát minden egyestől megkí
vánhatja , hogy valamelly egyházhoz tartozzék , különö
sen pedig hogy mindenki, a’kinek nevelésre van szüksé
ge, emberileg , azaz valamelly megismert vallásban ’s vala
melly hasznos hivatásra neveltessék; de a’ hit- s hivatás 
választás az egyesek lelkisméret szabadságára bizassék. 
E’ szabadság némi korlátozásai, péld. hogy a’ gyerme-

kék, mielőtt magok ítélhetnének, nem más, hanem szü
léik vallásában neveltethetnek , önként következnek ’s itt 
azokat bővebben fejtegetni szükségtelen. Csak a’ status 
fönebb említett kikötéséről kell meg megjegyeznünk, hogy 
semmiféle egyezség meg nem kötheti föltétlenül a’ kor
mány kezeit abban, mi a status főbb czéljához, annak 
biztosságához s a nép kifejlesehez valódilag szükséges. 
A’ kormány fel van jogosítva attól elállani, mihelyt a’ 
nép meggyőződése- és szükségeiben ollyan változás tör
tént, hogy azzal a fenallot többe öszsze nem egyeztet
hetni , vagy némeliy egyházi intézetek jelleme ’s értelme 
megváltozék. Ha péld. egyházi rendekfenállását egyezsé
gek által biztositá is a’ status, vagy a’ kormány magát 
lekötelezé jószágszerzést korlátlanul engedni az egyház
nak, ez ama rendek eltörlesztését, mihelyt azok a’ köz
jónak károsak vagy csak haszontalanokká lettek , vagy 
az egyháznak , mihelyt vagyona tulmértékig csakugyan 
megszaporodott, méltányos korlátozását mégsem gátol
hatná. —  '

Valamint pedig az egyházi intézeteket illető jogbiz
tosság a’ status törvényhozó hatalmának korlátokat nem 
rakhat, szintúgy a’ status véduralma az egyház belviszo- 
nyaiba avatkozásig nem terjedhet. A’ fejdelem csak vi
lági főnöke minden egyháznak a’ statusban ’s ennek ha
talma nem terjed az egyház külviszonyain túl. A’ status 
véduralmában tehát nem rejlik jog, hogy a’ vallásgya
korlat szokásai iránt tényleges rendeleteket kibocsásson 
(liturgiajog), hanem azokat, mint a’hittannal közelösz- 
szeköttetésben állókat, csupán az egyház a’ benne elren
dezett tekintélynél fogva határozhatja meg. A’ status ily- 
lyen vélt liturgiajoga mellett két ok hozaték ugyan fel , 
hanem az egyik csak meghatárzott tényleges viszonyban 
használható ’s akkor is legalább nagy habozásnak vanki- 
tétetve , a’ másik pedig egészen más valamit tárgyaz. Az 
első t. i. a’ német világi fejdelmek állítólagos püspöki jo
gára evang. alattvalóik fölött vonatkozik, mellyről nem 
is tudjuk jól, hogyan jutának hozzá, minthogy azzalan- 
nakelőtte ’s a’reformatióig elvitázhatlanul nem bírtak. Né- 
mellyek vélik , hogy őket e’ jog mint fejdelmeket, tehát 
világi fönségiségnél fogva illeti; mások a’ fejdelmeket 
a’ hajdani kath. püspökök nyomdokosaiul akarják tekin
teni; mások ismét azt állitják, hogy az evang. egyház a5 
hozzácsatlakozott fejdelmeknek e’ püspöki jogot maga adá. 
Hanem mindezen magyarázat ki nem elégit. Világi hata
lomból soha nem lehet leszármaztatni jogot, melly az egy
ház belsejére kiterjed, mivel az egyházi tekintély lénye 
épen a’ lelkisméret és hit külparancsoktuli függetlensé
gében áll. Ha Angliában VIII. Henrik népére nézve egye
nesen a’ pápa helyére helyezé, vagy Oroszországban i .  
Péter patriarchai méltósággal fel is ruházó magát, az ál
tal megsemmitettek ugyan egy, a’ magoké fölött álló ha
talmat’s az egyházat alája rendelték a’ statusnak , de ma
gok legkisebb egyházi tekintélyt sem kaptak vagy felha- 
talmrzottságot egyházi foglalkodásokra. A’ német evang.



egyház általában püspökméltóság ellen nyilatkozott 's csak 
papi hivatalt akart meghagyni, de jól átlátta, hogy fel
sőbb egyházi hatóságok szükségesek, miket papok’s fej- 
delmi tanácsosakból állított öszsze , ’s ezekre sz állt a’ püs
pöki jogok egy része. De a’ német püspökök egyszersmind 
világi kormányzók voltak ’s ennyiben a’ világi fejdelmek , 
kikre a’ püspökségek , káptalanok választása ’s világiasi- 
tás szálltak , igenis amazok helyébe léptek. A’ paphivás 
’s egyházügyekben a’dispensations rájok származtak át; 
hanem e’jogokat a’ birodalmi városok tanácsosai gyakor
lók , azért mégis csak világi fönségiség , különösen pe
dig a’ törvényhozás ’s igazságszolgáltatás felvigyázaljo- 
gai, mellyeket csak azért, mivel legfőbb, tisztán egy
házi hatóság hijányzék, terjesztettek valamivel tágabb- 
ra ki. —

A’ másik, mit némileg a’ status liturgiajogának te
kinthetni, de mi egészen máson alapul’s csak tilalom
jogból á ll , azon jo g , miszerint a’ status vallástársula
toknak ollyan vallásos cselekvényeket megtilt, mellyek 
vagy a’ status általányos törvényeivel vagy a’ nép erköl
cseivel ellenkeznek, v. az ország’s különböző hitvallások 
békéjét háborítani képesek ’s ez a’ jus circa sacra. Illy- 
nemü cselekvények igen sokszor történtek; ide tartoz
nak véres ember- ’s állatáldozatok, özvegynők megége- 
tése Indiában, egyes felekezetek vakbuzgó eltévelyedé
sei, ünnepek megsokasitása , vallásvitázó egyházi beszé
dek, in coenadomini bulla felolvastatása, mellybe minden 
más vallásfelekezet áthozatik , templomokon kivüli járda
latok , búcsúk, ünnepélyek, mellyek mások előtt illetle
nek- ’s nevetségeseknek okvetlenül látszanak ; ide számít
hatók a’ kolostori fogadalmak is, ha elhamarkodva vagy 
kényszeritőleg történtek , vagy magok a’ kolostorok in
tézeteknek tetszenek , mellyek a’ közjónak károsak, mi 
természetesen részint a’ népmiveltség állapotától áltáljá
ban, részint az egyházi rendekelintézésétőlfügg. Idetar
toznak továbbá mindennemű babonás cselekvények, rá
olvasások , csodatevő képek , bünbocsánatárulások ’s más 
hasonlók. Mindezt köteles a’ status megtiltani, de azért 
az egyházra rá nem parancsolhat, vallásgyakorlatit ho
gyan kelljen elrendelnie, ama tilalmakkal tehát liturgiajo
got épen nem gyakorol.

Joga van továbbá a’ statusnak , mit az egész népélet 
fölött gyakorol, az egyházra felvigyázni. E’ jog az egy
ház fölött annálinkább kiterjesztendő, mivel ez minden 
emberi törekvés közt a’legfontosabb’s a’nyilványos élet- 
harmonia általa van föltételezve. A’statustól nyert ótal- 
mat azzal köteles viszszaszolgálniaz egyház , hogy a’ kül- 
rend előmozdítását, mihez olly nagy eszközei vannak , 
ő is segélli. Mivel pedig külalakzatában az egyház is alá- 
ja van minden emberi tökéletlenségnek vettetve , kívül
ről jövő erőre van szüksége, melly őt természetes korlá
tái mindennemű átlépésétől viszszatartóztassa, ellenben 
saját czélai munkás előmozdítására sarkalja. Az embe
riség szellemijében (das Geistige) sincs mozgalom , melly 
tisztán saját ereje által fentartatnék; ahoz is külösztön 
kívántatik , melly az emberiségre nézve áltáljában a’ ter
mészetteli harczban áll, külcselekvények tekintetéből a’ 
polgári felsőségtől ered , az egyháztól pedig magasb bel

ső inditóokokat kap’s a’ legfőbbre, egyedül lényeges-és 
szükségesre utaltatik. A’ felvigyázat e’ joga határtalan 
tárgyilagos kiterjedésű; mindenre kiterjed , mi az egy
házban történik ’s ennek a’ statuskormány előtt mitsem 
szabad eltitkolnia. E’ tekintetben tehát kívánhatja a’ sta
tus , hogy minden egyházi cselekvény , felsőségi paran
csok , kinevezések ’s választások , zsinatok ’s tanácsko
zásaik s alattvalók fölötti egyházi bíráskodás irományai 
megtekintése- ’s tudtával történjenek. Ez alól azonban egy 
dolog természeténél fogva egészen ’s föltétlenül ki van 
véve, t.i.a  gyónás, mégpedig nemcsak a’ kath., hanem 
minden más keresztyén hitvallásban is. Mert a’ gyónónak 
ezen legbensőbb ’s legtitkosb közlekedésébe az egyház
zal elnyomatott szívnek e’ feltárulásába, hogy vigasztalást 
és tanácsot keressen , a’ status nem avatkozhatok , ha ma
ga nem akarja megseinmiteni a’ jótétet, mellyet az egy
ház híveinek nyújt ’s melly korunkban többé nem az ugyan, 
minek lennie kellene , de fontosságát talán ismét visz- 
szanyeri. —

’S a’ felvigyázat e’ jogát a’ keresztyén statusok min
dig gyakorlák, igazságát pedig, sőt szükségét az egyház 
megisineré. Minden főbb egyházi hivatalnok választásánál 
a’ kormány jelen van megbízottai által, kik nemcsak a’ 
választások alakszerűségére, hanem arra is vigyáznak, 
hogy csak ollyan férfiak választassanak , kik a’ kormány 
bizalmát már bírják (persona grata) , nem pedig, kik ve
le már ellenzésbe léptek. E’ jog legfontosb ’s a’ római 
egyház által leginkább ostromlott alkalmazása egyházi ren
deletek kibocsátására , egyes személyviszonyok ’s egye
temes tárgyak fölötti pápai határzatokra vonatkozik , mely- 
lyek ismét vagy puszta hittanokat tárgyaznak , vagy más 
egyházi rendeleteket foglalnak magokban. Minden status , 
melly csonkittatlanul akarja fentartani tekintetét, köte
les azon lenni, hogy semminemű egyházi rendelet, melly 
a’ polgári életbe vág, péld. a’ házasság , ünnepek, böjt 
’stb. irán t, helybenhagyása nélkül az országban ki ne 
hirdettessék ’s hogy a’ külföldi egyházfőnökökkeli közle
kedésről , ha azt szükségesnek találja, magának tudo
mányt szerezhessen. Az első a’ hires placetum regiumhoz, 
a’ status azon jogához vezet, hogy semminemű pápai bul
la vagy más rendelet a’ kormány tudta ’s engedelme nél
kül ki nem hirdettethetik. E’jogot magának minden kath. 
kormány védé ’s a’ római curia, ámbár nem örömest ’s 
kikerüléséül többfélét megkísértve , magát alája veté. Spa
nyolország , Ausztria, Francziaország, Nápoly, Velen- 
cze ’stb. a’ fejdelmek legjámborabb gondolkozásmódja 
mellett is mindig védék azt, mit Espen , a’ legalaposb kath. 
egyházjogtanárok egyike ,De promulgatione legum eccle- 
siasticarum* tudós értekezésében számos példával bebizo
nyított. A’ kormányok követelései elől csak azzal törek
vőnek még kitérni, hogy a’tisztán hitágazati rendeletek
hez a’ világi felsőség jóváhagyásjogát szükségtelennek 
nyilványiták, minthogy hittanokban az mitsem határozhat. 
De mivel a’ hitágazatok hatas nélkül a’ valódi életre soha 
nem maradnak’s a’ tisztán hitágazati rendeletek, péld. a’ 
status által alkalmazott tisztviselő vagy nyilványos tanító 
igazhivőségéről, a’vegyes házasságok megengedhetésé- 
ről ’stb. igen nagy mozgalmakat okozhatnak , a’ status



185

kormánytól sem vitázhatni el a’ jogot, miszerint illyen 
rendeletek maga elibe terjesztését kihirdetésök előtt kí
vánhatja , megvizsgálandó: van é bennök valami, mi a’ 
status békéjét ’s rendét háboríthatja, melly esetben hatal
ma van kétségkül a’ kihirdetést eltiltani.

A’ felvigyázat e’ joga kiterjed az egyházi intézetek 
’s igazgatásuk egész foglalatára, tehát papnevelő intéze
tekre , püspöki seminariumokra, a’ papok életmódjára, 
az egyházi vagyon igazgatására , hogy az csupán valódi 
czéljára , nem pedigidegenszerü dolgokra , egyedül egy
házi tisztviselők ’s kolostori papság vig életére, a’ nép 
munkásságát háborító alamizsnákra vagy épen politikai 
fondorlatokra fordittassék. A’ status köteles , tehát fel is 
van jogosítva, minderről magának pontos és kimerített 
tudomást szerezni, az egyházakat megvizsgálni (visitare) , 
miben az egyháznak is meg kellegyezni ’s mit kormány- 
biztosok vezérlete alatt kell végrehajtani, minden észre
vett viszszaélés és hijány megszüntetését az egyházfőnö
köktől kivánni, miben ha ezek késedelmeseknek mutat
koznának, azt, mennyiben az egyház külviszonyait ’s 
hatályosságát tárgyazza, maga megszüntetni. Egyházi mél
tóságokat a’ status kitől sem vehet e l , ki azokhoz jog- 
szerűleg jutott, de azok által meg nem gátoltathatik , hogy 
jogait, különösen a’ polgári büntetőjogot is , ne gyako
rolja ’s ama méltóságokkal szerzett jogok gyakorlását az 
országban meg ne tiltsa. Arra is fel van jogosítva , hogy 
rendszabályokhoz nyúljon, miszerint ama méltóságokhoz 
jutás mindenkinek , ki azokat megérdemli, biztosittassék , 
de a’ méltatlanok azoktól eltiltassanak. —

CVege következik.)

Elettapaszfalási jegyzetek.
Pesten töltött fiatalságom éveiben én is több olly do

logra vesztegetvén keresményemet , mik nélkül sorsom
hoz képest ellehettem volna , egy illy költés alkalmakor 
érett eszű, tiszta szívű’s legjobb magyar gazda jóakaróm 
így feddett meg: eme non quibus indiges, séd quibus ca- 
rere non poteris (ne azt vedd meg mid nincs, hanem 
azt, mi nélkül el nem lehetsz). Ekkor lettem arrafigyel- 
raetes, hogy luxus nemcsak fényűzés , mint ezt a’ tudó
sok fordítják, hanem luxus minden, mivel áthágjuk ez 
egyszerű törvényt: ,eme non quibus indiges , séd quibus 
carere non poteris4 azt szerezd meg csupán, a’ mit épen 
nem kerülhetsz. Sokat köszönök én ezen kis mondásnak , 
’s annak kiadta;  de még sokkal többet köszönhetnék, 
ha a’ társaságnak, mellyben élünk előitéletei, elfogult
ságai, második természetté vált szokásai ez egyszerű kis 
életszabály gyakorlatba vételét nem akadályoznak. Mert 
ez az , mit e’ kényelemnek indult szazad egészen felejtett 
vagy követni nem akar. Ha juh volna az ember , melly- 
ből egyet kell csak a’Tiszának ugratni, hogy a’ többi is 
utánugráljon , akkor nem csodálnám mint rohanunk vesz
tünknek , midőn másokat majmolva olly házat, ruhát csi
náltatunk, úgy eszünk’s iszünk mintazok,kiknek nem tud
hatjuk , mi van a’ zsebükben. De azt mondogatjuk , hogy 
okos lélekkel vagyunk felruházva, ’s igy nem másokat 
kellene majmolnunk , hanem azt kellene tennünk , mi tő
lünk erőtetés nélkül telik, ’s a’ miből elszegényülésünk

nem következnék. Ez azon fő hibánk, inellybői megsza
porodott csődeink, nagy családink egymásutáni megbu- 
kásai, ’s majdan egész nemzetiségek elenyészése követ
kezni fog. Pedig ezen hiba orvoslására nem mondom hogy 
lelki erő nem kell, mert az kell, de nem is kell egyéb 
mint csupán az, s akarat; egyébiránt nem kell senki en
gedetnie, segedelme; mert életünk módja egyszerűsítésé
hez magunkon kívül inasnak szava nincs. Különösen a’ 
kormányra, mellyet némellyek szegénységünkért rend
szerint okozni szeretnek, ezen bajunk okát azért nem fog
hatjuk, mert uralkodó-házunk fels. tagjai között olly 
egyszerű életmódú tagokat tisztelhetünk, kiket ha követ
nénk , e’ nagy bajunk azonnal megszűnnék.

Boldogság az életczélja, mire mindenikünknek tö
rekednünk kell; elérni e’ czélt csak az fogja, ki magával 
és sorsával megelégszik. Magunkkal úgy elégedhetünk 
meg csak, ha kötelességünket teljesítjük isten , magunk 
’s felebarátink iránt; ’s ha ezt tettük, ekkor nemcsak 
magunkkal, hanem sorsunkkal is megfogunk elégülni ’s 
boldogak lenni; mert a’ jóság- ’s boldogságnak egymásra 
viszszaható erejük van annyira , hogy boldog csak a’jó , 
’s jó csak a’ boldog ember lehet. Ez lévén egyedüli útja 
az ember által elérhető boldogságnak, látnivaló, hogy 
más nemzetek is , kiket majmolgatunk , de különösen mi 
magyarok, kiket istenünk mindennemű szükséginket 
bőven kipótoló,földü ’s éghajlatú hazával áldott meg, a’ 
boldogság utjából annyira kitévedtünk , hogy már boldog
ság helyett, mellyreigyekeztünk, inkább végveszélyünk
höz vagyunk közel. Nézzünk szétt,van é még köztünk bol
dog ember, ki sorsával megelégednék ? En úgy tapasztal
tam , hogy bár kevés van mégis helylyel közzel, de épen 
nem a’ gazdagok’s nagyok között, hanem leginkább azon 
néposztályban , melly az úgynevezett pallérozott világ kép
zelt szükségeit nem ismérve ’s egyért azért eredeti jósá- 
gokbul ki nem vetkezve , csupán azon javakkal vannak 
szorgalmok után ellátva , mik az élet mulhatlan szüksé
gei kipótolására szolgálnak. Illyeneket láttam ’s látok 
minden faluban ugyan egykét háznépet, legtöbbet pedig 
nagy városainktól távol a’ szabadabb kunok , jászok, haj
dúk, leginkább pedig az úgynevezett nagy-kunok között. 
Azonban ezeknek boldogságuk is inkább csak anyagi jól
létükben ’s e’ mellettmegmaradt szívok jóságán, — de nem 
szellemin is alapulván : nincsenek azon fokán a’ boldog
ságnak hol őket örömmel látnám; és csak hazam kegyel
mes mélt. nagys. tek. uraihoz kepest, kik jövedelmeikkel 
be nem érik , mondom okét boldogoknak. Mi oka en
nek , hogy az utóbbiak, kiknek terjedelmes birtokaik 
legalább az anyagi jóllétre untig elég alapul szolgálnak , 
még annál kevesbbé vergődhetnek erre , minelelobb leg
alább hiszik magokat lenni a’szellemiekben. Ennek más 
oka nem lehet, nincs is annál: hogy mindnyájan elfelej
tettük vagy megtartani nem akarjuk az anyagi jóllét egy
szerű törvényét: „eme non quibus indiges séd quibus ca
rere non poteris.44 Nem kívánom én azt, hogy az egész 
magyar nemzet Diogenessé legyen ’s pohár helyett mar
kából igyék vagy mint Menteli elaggott öregségében ma
ga meritgesse meg a’ Szajna sikos partján vizes-korso- 
jit. ámbár nemesebb túlzó tévelygésnek tartom ezekét a’
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Caesarénál Nagy Sándorénál ’s Napóleonénál; csak azt 
kívánnám, hogy a’ herczeg a’ királynak , a’ gróf a’ hg- 
nek, a’ báró a’ grófnak, a’ birtokos nemes a’ bárónak, 
a’ polgár a’ birtokos nemesnek, a’ pór a’ polgárnak sor
sára ne vágyjék, kiadásait azokéhoz ne szabja, hanem 
tanulja ’s tartsa meg kiki: hogy azokkal mellyekben va
gyon , meg kell elégedni. így akarta magát az Aesopus 
békája ökör nagyságára fiini, és szétpattanva veszett el 
mielőtt az óhajtott nagyságot elérhette volna. így jutnak 
bírói zár alá , sőt vannak csaknem folyvást az alatt hg- 
eink birtokai, igy kapnak csődöt grófaink, báróink, 
gazdag nemes uraink , kereskedőink ; ’s még eddig po
raink állanak legjobban; mert ezek között bár számuk leg
nagyobb : az eladósodott, kihitelezőjit ki nem fizethetné, 
legkevesebb. Azt sem kivánnám , hogy az érték maximu
mát törvény határozza meg; mert a’ szorgalmat pártolni 
nem korlátozni kell, ’s e’ részben csak az isten ’s fele
barát iránti kötelességöket nem kellene a’ szerzőknek fe- 
lejteniök, ’s ha felejtik, a’ polgári törvények juttatnák e- 
szökbe. De kivánnám azt, hogy ne tartanánk különcznek 
ki nem divat szerint öltözik , ki nem utánoz mindent mi
hez ereje nincs , vagy csak úgy divatozhat, ha adósságot 
csinál, mert a’ módiAsmódi, kivánnám azt , hogy divat 
helyett józan okosság rendezné el öltözetünket, mellyek 
arra valók, hogy testünketlakarják ; nem arra , hogy kivált 
lyányainknak, mintha önként akarnók őket roszakká 
nevelni, vállaikat’stb. hagyják meztelenül,’s béklyóba 
vessék hogy ne dolgozhassanak; nem arra, hogy fiain
kat elpuhitsák, kényelmesitsék , mert már is reánkillik 
mit Horácz az igy elkényeztetett rómaiakról ír: „non his 
juventus orta parentibus, inficit aequor sanguine punico“ 
mit Berzsenyink így fordított: „ah más magyarral verte 
viszsza , nagy Hunyadink Mahomet hatalmát. ’S lyányunk 
is ha igy tanítjuk, incaestos amores de tenero meditatur 
ungue mint Horácz idejében, melly után Róma hanyatlás
nak indult. Kívánnám azt, hogy külföldi ételek ’s italok 
helyett, mellyek a’ honiaknál nem jobbak, ezekkel élnénk ; 
magunk-termesztett kender- len- gyapjú- ’s ha tetszik ’s 
telik selyem-szövetekkel ruházkodnánk , hogy nagy u- 
raink az ezer ’s több p. forintos komornyik, szakács, 
kertész helyett az illy szolgálatokra jobbágyaik gyerme
keit előbb kitanittatván használnák, a’ gouvernantok he
lyett hölgyeink lyányaikat magok nevelnék, köznemes há
zaink pedig az illy cselédségnek nevét se ismernék, ha
nem feleségeink fonnának, sütnének , főznének nem pás
tétomot, tortát: hanem levest, húst, tápláló honi éte
leket , pecsenyét még a’ gróf vendégnek is : mert a’ jó 
kenyérrel, minőért Jézus imádkozott, kielégítőbbek ’s 
egészségesebbek ezek , mint a’ meg sem ismerhető fran- 
czia szakács-ételek a’ rozs kenyérrel, miben de csak egye
dül illyenekben gazdálkodnak nagyobb uraink; miért ré
szemről több megelégüléssel is kelek fel kisújszállási de
rék földmivelő Janó Mihály hófejér kenyerű asztalától, ki 
pedig csak egyszer látott, de szívesen, mint akármellyik 
franczia étkekkel és rozs kenyérrel vagy legfölebb zsem
lyével ellátott de adós ur táblájától. Kivánnám, hogy ne

rontsak meg egy gyermekünket, ki jószágunknak csak 
egy részét kapja , ollyan lakházzal, mellyet mi is adós- 
ságcsinálással építettünk, ’s hagynánk rá inkább hasz
nost mint kényelmest. Kivánnám, hogy inkább tőkepénz
be mint adósságba örökösödnék gyermekem. Kivánnám 
azt, hogy fiaimnak gymnastikájok nem kötelen-tánczo- 
lásból, mire szükségök nem lesz, hanem mezei munká
ból állana; lyányaim pedig a’ szemrontó gyöngykötés , 
hímzés helyett fejérnemü-varrásokkal remekelnének , mi
re szükségök lesz; a’józan ész előtt meg nem állható pár
viadalok helyett katonai tudományok , gyakorlások mivel- 
nék az ifjat polgár-katonának, ki horatius- és curatiusi 
párviadalra lenne kész a’ classicus hazáért, nem agyon
lőni az t, kinek már előbb becsületébe gázolni szemtelen 
’s goromba volt. Kivánnám, hogy azok is közülünk, kik 
a’ nyomoru kártyába mulatságotkeresnek kísértenék meg 
azt jó könyvekben keresni, hol majd azt is megtalálnák, 
de azonkívül becsesebb kincsre is tennének szert. Kíván
nék még illyeneket igen igen sokat; de mivel nem is volt 
módom a’ luxus ezer nemét, mellyek hazámban divatoz
nak , kivált annyira ismérni hogy könyv nélkül tudnám; 
azonban az írói pályán is járatlan vagyok , ’s nem tudom 
hogy kell eszembe juttatnom, mikor épen írni ráérek azo
kat , mellyeken mikor nem írhatok mindig töprenkedem : 
csak ezen egypár példabeszédbe igyekezem foglalni, mi
ket e’ tárgyban magyar atyámfiainak kivánnék egy som
mában : hogy kin?k miilyen kalapja van ollyannal köszön
ne , ’s mindenikünk addig nyújtóznék csak , meddig té
rítőre ér. Hogy pedig egy kissé jobb kalapra , hoszszabb 
térítője tehetnénk szert, térnénk viszsza a’ természet 
útjára , melly tői soha büntetés nélkül eltérni nem lehet; 
’s azért kelnénk fel mindnyájan a’ nappal, ’s ne igyekez
nénk az angolokat még ebben is majmolni, kiknek ködös 
hazájokban tán nappal is jó ízűn alhatni, mi itt nem úgy 
van; hol a’ földmivelő piros egészsége ’s az éjeket vi- 
rasztó urak sápadt bágyadsága elég világosan mutatja a’ 
látni akarónak az utat, mellyen járni kellene. £nnek a’ 
kis változtatásnak erszényünk állapotjárais azon jó befo
lyása lenne, hogy gazdaságunk , mellyben csak nappal le
het szétnézni, jobban menne , jobban jövedelmezne; miről 
meggyőzhet bennünket annak mindenütti látása , hogy 
köznemeseink között csak azon házak állanak jól és gya- 
rapulnak , mellyeknek ura ’s aszszonya jókor fölkelvén 
mind férfi- mind lyánycseléd hasznos foglalatosságban 
tartatik ; mihelyt akár az ur , akár az aszszony fölkelni 
’s dolga után látni restelkedik, már a’ ház állapofja sánti- 
kál , hol pedig mind a’ ketten alusznak , vagy haszon
talan házalással, mulatozással vesztik a’ hasznos nappalt: 
ott okvetetlen beköszönt az izetlen képű sequester. Szin
te így nagyobb uraink is , bár ne vesztegessenek , csak 
úgy mehetnek előre, ha hívés serény tisztekre van szert 
tenni szerencséjök , de az illyenek is tovább maradnak 
jók , ha urok fölkelni ’s nekik azzal hogy az igyekeze- 
töket l á t j a  k e d v e t  a d n i  n e m  r e s t e l k e d i k .

( Vége következik,')

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a tt ne r-K á r o ly  i uri-utcza 4-53.
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II. A’ magyar nemzeti museum pénz-, régiség- és drá

gaság-gyűjteményeibe legközelebb bejött:

1) H o l m boe ur , a’ norvégországi christianiai 
egyetemben napkeleti nyelvek tanitója, ’s az ottani pénz
tár igazgatója , azegyetemnevében ni.nemz. museumunk- 
nak legközelebb 64- ezüst, többnyire egyoldalú lemez
pénzeket (bracteati) , mellyek nem rég Norvégiában föld
ből ásattak k i, csinos levele kalauzolásával szives volt 
ajándékban küldeni; mellyek közt kivált említést érde
melnek: Udalrik cseh vezér 1004— 1037 közt vert pén
ze , melly azonos lévén szent István királyunk idejével, 
az e’ király után vert pénzekhez alakjára ’s veretésére 
nézve némiben hasonló;— lsőFülöp, Colonia érseke ,
1167 — 1191. közt, és Canutus, Erik fija, svéd király
1168 — 11 97. közt vert csinos pénzeik. Ezen szép aján- 
dokkal küldi a’ tudós férfiú Norvégiának 1841 ben Chri- 
stianiában kijött első pénzűéit, ésa’ 12dik századbeli nem 
rég találtatott pénzek leírását; mellyben többi közt említi: 
1840b. május hónapban András fija, András (Anders An
dersen) , Hedemarken tartományban fekvő Dali nevű pusz
tája terméketlen részében egy rakás követ elvitetni kíván
ván , nagy mennyiségű ezüst pénzekre ’s egyéb ezüst ékes
ségre, ’s durvább alakú ezüst tömegekre akadt. Ezek a’ 
törvényhatóságnak átadatván, megmérettek ’s nehézsé
gűk 98 latra ütött, a’ pénzek száma pedig közel ötezer 
darabot tett. A’ pénzek legnagyobb része a’ fenemlitett 
egyetemnek ju to tt, ’s ezek közül valók a’m. n.museum- 
nak ajándékozottak is.

Vajha magyarjaink is követnék e’ lelkes egyetem 
példáját, ’s több egyforma alakú , gyűjteményeikben ta
láltató pénzeiket, vagy egyéb ritkaságaikat a’ helyett, 
hogy még ritkábbakká akarván tenni, nagy részben el
olvasztják és megsemmisítik; ’s vajha minden hazánkfiai 
a’ honnnkban nagy számmal találtató régiségeket ’s egyéb 
ritkaságokat a’ helyett, hogy tudatlanoknak , ötvösöknek, 
pénzváltóknak, katlanosoknak , vagy zsidóknak adják el, 
inkább akár csere-, akár eladás, akár ajándokképen a’ 
találtakat ahoz értő honi vagy más külországi gyűjtőkkel 
közlenék , és e’ szerint maguknak nemcsak anyagi hasz
no t, hanem tudományban is érdemeket szereznének. — 
Reméllem, hogy nem sokára Holmboe levelező társomtól 
finn és lapp nyelvek tárgyában (mellyek magyar nyel- 
vünkhez sokban hasonlók) felszólításomhoz képest némi 
felvilágosítást vehetek.

2) K i r m a j  e r  József, pesti halasz, május 3kan 
egy általa Hamsabég mellett a’ Dunában találtatott kétélű 
egyenes kardot,melly alakjára nézve templomlovag-templa- 
rius , vagy jánoslovagbelinek (Johanniter) latszik lenni, 
adott el nemzeti museumunknak. — Mikor juthatott a’ 
Dunába, nemtudatik; élenyitése (Oxydirung) mindaz- 
által arra mutat, hogy elsülyedése óta több század folyt 
le. Érdekes ez kivált arró l, hogy markolata tele van erő

ben ráragadt kisebb nagyobb, egész tyúktojás-nagyságú 
bekasó kövecsesei , melly szinte Brecciává vált. Szép me
zőt nyit ennek latása a’ geognostáknak és geologoknak 
a nagy természetben levő öszszehalmozott (C o n g 1 o- 
me r a t )  dombok ’s hegyek kiképezéséről való gondol
kodásra.

3) Podmaniczky János b. apaji ispánja, S z a b ó  
Ignácz, 1840dik évben Pestmegyében fekvő közép-pe- 
szeri kamarai puszta hataraban , puszta—templom név 
alatt isméit romokban, hol ezelőtt is sok cserép-régi
ség találtatott, két cserép csúcsos hamvvedret, mely- 
lyek alkalmasint vend származásúak, és igy legalább 1 5 
századosak, ajándékozott legközelebb m.n. museumunk
nak. — Óhajtható volna, ha azon számos cserép-régiség 
közül, mellyek a’ nevezett pusztán találtattak , a’ jelen
levők szorosabb meghatározása végettism. n. museumunk- 
ba többek juthatnának.

III. Természet-művészeti osztály gyűjteményeibe.
Az ásványok országából: ő cs. kir. fels. Carolina 

Augusta özvegy anya-királynénk, méltóztatott kegy.má
jus hó 31 kén m. n. museumunkat egy különös szépségű , 
Selmecz-bánya város mihály-bányai János-aknájában ta
láltatott ritka nagyságú Diorit talapzaton alakult józanitó 
jegőczczel (Ametist Crystall) mellynek egy része mész- 
kő-jegőczczel van bevonva, megajándékozni. A’ fő józanitó 
jegöcz magassága 10 , alapjánál levő átmérője 1 V2 hüvelyk.

A’ rovarok osztályából: ó cs. kir. főhgsége kegyel
mesnádorunk, néh.Traitske Frid.nagy hírű rovarász (en- 
tomolog) európai hirességű pillangógyüjteményét méltóz
tatott museumunknak kegy. megszerezni. Áll ezen egész 
gyűjtemény 2582 fajból, melly maga változatival ’s külön 
nemével 9500 példányban diszlik. Feltűnő ebben kivált 
az apróbb pillangók serege.

Azon számos természettani tárgy közt, mellyeket 
Petényi Salamon a’ m. n. museum természetmüvészetiek 
osztályánál s e g é d  ő r ,  utolsó lS42dik utazásaiból ho
zott , különös említésre méltók : az állatok országából: 
I. az emlősök osztályából: a’ nádi egér, mus arundina- 
ceus Petényii, Rohrmaus, az egereknemében egészen uj, 
a’ rákos-keresztúri nádasokban felfedezett faj. II. A’ ma
darak osztályából 1) a’ fekete szárnyalju széki-csér. Na- 
tricola melanopteraPetényii , Schvartzunterflügelige Lau- 
ferschvalbe ; az európai madártanra nézve szinte uj ’s igen 
érdekes madárfaj. 2) A’ rózsabegyű pszityor-Anthus in- 

i-fogularis, rostkehliger Piper ; eddig a’magyar faunában 
ismeretlen madárfaj. 3) Vöröslábu vércse— Falco rufi- 
pes , Rothfuss falke, különféle tollazatjában és az eddig 
ismeretlen ’s így museumunkban is hijányzott nagy rit- 
kaságu tojásaival. Mind ez ’s ezelőtti számtalan egyéb, Pod- 
maniczky János b. tisza melletti jószágaibul hozattak , ki
nek különös hálát tartozunk jelenteni museumunk részi
ről , azon szives részvétéért, mellyel Petényi Salamon
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museumunk körüli törekvéseit legtisztább szeretettel ’s 
igyekezettel előmozditja. Ugyanaz 6 1842ki Zólyom , Tu- 
róez » Trencsinben tett kirándulásai alkalmikor gyűjtött 
’s f. évi májusban museumunkban felállított tárgyak. 4) 
A’ sárgás billegény- Motacilla flaveola, gelbliche Bach- 
stelcze, Turócz és Zsarnocza folyók közt lőtt európai rit
kaság. 5) A’ papagályorru keresztorr, Crucirostra py- 
tispsittacus, grossschnabliger Kreuzschnabel, és 6) A’ 
s z a l a g o s  Keresztorr, Crucitonioptera, weissbindiger 
Kreuzschnabel. 7) A’hoszszuorru búvár, Mergus serra- 
to r, langschnäbliger Sägetaucher. E’ három, magyar fau
nánkra nézve nagy ritkaságu faj , Beszterczebánya vidé
kén lövetett. Különös hálával említendők e’ helyen a’ zó- 
lyommegyei természetbúvárok; u. m. Hermann Károly 
breznóbányai kam. orvos; Drechsler András besztercze- 
bányai főjegyző; Grineus János ottani kamrai pénztári 
tiszt; Színovicz László városi gyógyszerész , főkép pedig 
a’ beszterczei kisdedovó-intézet lelkes tanítója R ok ősz 
István , kik museumunkat több jeles természeti ritkaság
gal gazdagították.

III. A’ halak osztályából: a’ tarka szárnyú kolty , 
Cottus Poecilopus,buntflossiger Groppfisch oder Keiling. 
Petényi által legelőször a’ Tátra, most Turócz és Zólyom 
rengetegjei folyóiban is felfedezett uj halfaj. Mintegy 3 — 5 
hüvelyk hoszszu.

IV. A’ hüllők osztályábul (Herpetologia) a’ tisza- 
béka, Rana tisza Petényii, Tisza-Frosch, óriási nagyságú 
az európai, tehát magyar Herpetologiára nézve is uj , 
Petényi által szinte Podmaniczky János b. tiszamenti jó
szágaiban felfedezett békafaj.

Növények országából. Rokosz István a’ besztercze- 
bányai kisdedovó-intézet lelkes tanítója, legközelebb aján
dékozott museumunknak két darabot a’ röpkény- v. fára 
futó borostyántörzsből (Hedera Helix) Epheu, méllyék 
egyik darabjának átmérője 4 ,-4 hüvelyk , a’ másik vék- 
nyabbé pedig 2 hüvelyk; ’s minden nagy tömege mellett 
is igen könnyű. Ezen különben igen isméretes magyar
honi növény törzse , melly 1841ben Beszterczebánya vá
ros jószágaihoz tartozó egyik ős erdőben találtatott ’s le 
is vágatott, iszonyú nagysága miatt érdekes , és kivált 
hazánkban , hol az erdőpusztitás napi renden, van , jelen
leg láthatlan ritkaság. Kubinyi Ayoston.

a’ m. nemz. museum igazgatója.

S t a t u s  é s  e g y h á z .
QV c g e.)

A’ felvigyázat e’ jogából, öszszeköttetve bizonyos 
egyházi cselekvények tilalomjogával (jus circa sacra) , 
származik egy része annak, mit a’ status reformatiojogá* 
nak neveztek e l, de vele több ollyast egyitettek, mi tu
lajdonkép egymástól különbözik. Tudva van, hogy a’re
formatio kezdetekor nem az volt alapitóinak terve , mi
kép az egyházat lényegileg megváltoztassák vagy attól el
váljanak , hanem a’ nyilványos viszszaélések megszüntes
senek ’s a’ keresztyén tan valódi ’s legtisztább kútfejéhez 
viszszevezettessék. Hlyen fej- ’s tagokbani javítás szük
ségét maga az egyház sem tagadá, mennyiben a’konstan-

tzi, baseli ’s tridenti nagy zsinatok épen ez okból tartat
tak. Újításokat egy rész sem akart, sőt inkább csak az 
egyik rész eltávolitva akará tudni azt t mit újításokul ’s 
az eredeti tanhoz emberi toldalékokul tekintett. Illy ér
telmű reformation folyvást dolgozik a’ tovahaladó idő ’s 
közelebbről magát az egyházat, de mellette a’ világi kor
mányt is illeti, hogy e’törekvést bölcsen vezérelje’s meny
nyiben okszerű , pártolja is. Ez tehát a’ felvigyázat jo 
gában foglaltatik s annak egy részét teszi. Más részről 
nincs ugyan joga a’ statusnak az egyház belseje- ’s hitta
nában valódi változtatásokat tenni vagy elrendelni, de a’ 
történteket köteles megismerni ’s az ez által szükségesi- 
tett rendszabályokat elintézni. A’ világi hatalomnak nincs 
joga hitügyek fölött parancsolni , köteles tehát minden 
alattvalójának teljes lelkisméretszabadságot, tehát lénye
ges dolgokban is vallásszabadságot engedni, ámbár eset
leges mellékdolgokban, mellyek csak külékességhez ’s 
nélkülezhető tekintélyhez tartoznak, a’ vallásgyakorlatot 
korlátozhatja. A’ nép felviíágositásáról köteles gondos
kodása által közvetve hat a’ vallásfogalmak tovaképzésé- 
re is ’s meg nem gátolhatja , hogy e’ szellemi körben kez
dődött mozgalom tova ne haladjon, el ne terjedjen ’s vég
tére szilárdul meg ne állapodjék. Ha ez csakugyan meg
történt, a’ statusnak is kötelessége jogviszonyait ahoz 
alkalmazni ’s az elhaló egyház alapítványait a’ nép uj egy
házi szükségeire fordítani. Ha tehát a’ reformatiojog , mint 
azta’ westfaliai békekötés a’ fejdelmeknek engedé (tulaj
donkép a’ reformatio elnyomásának joga)’s mint azt XIV. 
Lajos a’ nantesi edictum eltörlesztésével ’s a’ salzburgi 
érsek legszorgalmasb alattvalói elűzésével ’s más statusok 
érvényiték, a’ dolog természetében nem is alapul elegen
dőkép , mégis a’ statustól azon egészen más jogot, a’val- 
lásviszonyokróli törvényeket a’ nép tettleg fenálló állapot- 
jához alkalmazni, megtagadni nem lehet. Valóban egy
szerű köteles jogosságnál egyéb nem volna, ha az angol 
statuskormány Irlandban az egyházi alapítványokat ka- 
tholikusok ’s angol evang. egyház közt a’ hívek számará
nya szerint felosztaná.

A’ status köteles minden alattvalóinak ótalmatadni, 
mellyre viszonyukban az egyházhoz vagy inkább saját ’s 
idegen hittvallások egyházi főnökei ellenében szorulhat
nak. Eszményi tisztaságában az egyház nem is képes te
kintélyével viszszaélni, de hogy az egyházban , miként 
emberkezek közt alakul, ollyan is történt, tagádni nem 
lehet. Köteles tehát a’ status az egyházi hatalom túllépé
seit ’s viszszaéléseit meggátolni ’s az igyen vétő egyházi 
hatóságokat törvényes korlátáik közé viszszautasítani, 
mi a’ status lényéből önként foly. E’ jog elválaszthatlan 
a’ status létezésétől ’s az elidegenítés semmi neme által 
tőle el nem foglaltathatik. E’ joggyakorlativá lesz a’ fo
lyamodás, appellatio tamquam ab usu, azaz, mindenki
nek felhatalniazottsága által, ki az egyházi hatalom túllé
pésével jogát megsértettnek talalja s e miatt sérelmét a’ 
statuskormánynál bepanaszolja, ez által a’ vádat megvizs
gáltatja , történt é viszszaélés az egyházi hatalommal f 
eldönteti ’s a’ határzatot, jogához jutásul, végrehajtat- 
ja.A’ status ezen joga sem ujabbkori találmány. A’ keleti 
’s nyugoti birodalom fejdelmei alatt nem volt az valami
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különös jog, mert akkor a’ világi hatalom úgyis az egy
ház fölött minden tekintetben kiterjede; hanem utóbb ha- 
tárzottabban kellett kiképződnie, midőn ollyan függet
lenségig emelkedett föl a’ papi hatalom, melly mellett a’ 
status alig hogy fenállhatott. E’jogot minden kath. kor
mány , természetesen nem mindig egyenlő módon , hanem 
a’ politikai viszonyok ’s a’ világi hatalomgyakorlók saját 
gondolkozásmódjának parancsai szerint, majd nagyobb , 
majd kisebb szigorúsággal gyakorolja. Francziaország- 
ban azelőtt kamrák voltak a’ hatóság, mellyhez a’ folya
modás intézteték; Napoleon kormánya óta a’ statustanács 
az , de panaszkodnak ellene , hogy sokkal kisebb követ
kezetességgel ’s erőteljljel jár el az ügyben , valamint al
taljában a’ mostani kormány politikájához tartozik részé
re a’ papságot ’s pápát lehetőleg megnyerni. Porosz sta
tustörvényekben e’ folyamodásjog a’ leghatárzottabban 
van megismerve ’s tagjainak testi, becsületi ’s vagyoni 
büntetésétől az egyház eltiltatva. Határzatait az egyház 
ellen hogyan akarja végrehajtatni a’ status , természete
sen a’ körülményektől függ’s a’ szokott szelidebb rendsza
bályok (pénzbírságok ’s jövedelem-lefoglalás) sikertelen 
használata után a’ hivataloskodás szorosb eltiltásához 
(mert ettől a’ status megfoszthat, de nem a’ papi jellem
tő l ’s kapott fölszenteltetéstől) , ső t b ö r t ö n h ö z  i s ,  
nem mint büntetéshez, h a n e m  v é d e s z k ö z h e z ,  
szabad nyúlnia. De a’ status itt is felhatalmazottsága ter
mészetes határait annál pontosabban köteles megtartani , 
mivel azoknak minden áthágása a’ kedélyeket bármelly 
más jogtalanságnál is jobban feltüzeli ’s a’ közönyöseket 
is fölingerli. A’ status egy papnak sem parancsolhat cse- 
lekvényt, melly valláselveivel ellenkezik ; de megtilthat
ja , hogy a’ hiveket egyházi fenyítékkel ’s büntetéssel ne 
illesse ollyan cselekvényekért , mellyeket a’ status jog
szerűeknek nyilványitott ’s mint törvényes kötelessége
ket ótalmaz. Úgy látszik , hogy a’ statusnak nem szabad 
akarnia kényszeríteni a’ kath. papokat, miszerint a’kath. 
’s nem kath. közti házasságot egyházilag helybenhagyják 
’s megáldják; de köteles megbüntetni azon papot, ki ily- 
lyen házasságtól a’ teljes érvényt (isten előtt, azaz, a’ 
szentséget, világ előtt polgári sikert) megtagadni vagya’ 
kath. részt minden , vagy néhány egyházi jótétből kizár
ni vagy a’ megismerést föltéthez kötni akarná, melly az 
atya jogaival: határozhatni gyermekei növelése fölött, el
lenkeznék.

A’ status jogáról, viszonyában az egyház vagyoná
hoz , egyes tekintetekben föntebb szólánk már ’s itt elég 
lesz kimondani a’ két elvet, mellyek által ama jog meg 
van alapítva, egyszersmind bizonyos korlátok közé zár
va. Egyik az , hogy az egyházi vagyon népből, azaz, 
a’ népben uralkodó gondolkozásmódból ered ’s hogy az 
egyes alapítványok nem elszigetelt tiineményekkint, ha
nem a’ népszellemnek mindannyiszori kifejlése nyilatko
zataként, nem egyedi, esetleges czélokra történt aján
latokként , hanem az egésznek , egyetemes emberi czélra , 
közös, örök mindenféle alakzatban mindig ugyanazon 
szellemi ’s egyházi szükségre adott áldozatokkint tekin
tendők. A’jámbor alapitó, ki vagyonát száz év előtt ko

lostorra adá , jelennen azt tán iskolára vagy szegény fá- 
rák megjavítására áldozandná , szellemében tehát inkább 
történik, ha alapítványát a’ mostani egyház javára hasz* 
náljuk , mint vele a’ nép szellemi életében már nem léte
ző valamit fentartani akarunk. A’másik hathatós elv az , 
hogy a status törvényhozás alakjában fel van jogosítva 
kijelelni a határokat , mellyek közt az egyház vagyona 
tartandó. Ha a’ világi kormányok már hajdanta meg nem 
tilták vala az úgynevezett holt kezekre! eladásokat, An
gliában peld. mar 12l5ben a’magna chartában, úgy a’ 
papság sokkal előbb ’s általányosabban minden fekvő bir
tokból kiszorította volna a’ népet, mint az utóbb néhány 
országban más részről történt. A’ kormány meg nem en
gedheti , hogy illyen állapotra jusson a’ dolog ’s ha odáig 
ju to tt, köteles azt megváltoztatni. Ezek szerint jogát gya
korolja csak a’ status, ha az egyház vagyona ’s annak e- 
gyes részei fölött, mellyek tán a’ nép jóllétére különösen 
kártékonyul hatnak , mint a’ tized ’stb. úgy rendelkezik , 
mint azt az egyház valódi czélja , mihez a’ főbb rangú pap
ság gazdagsága ’s pazarfényü élete semmikép sem szük
séges , sőt azzal homlokegyenest ellenkezik, és a’ nép 
erkölcsi kifejlése kívánja; ’s helyesen szerzett jogokba vá
gásról ekkor szintúgy nem beszélhetni, mint a’ statustól 
nem lehet megtagadni a’jogot, hogy az egyház kiadásait 
’s a’ papság jövedelmeit szabályozza.

A’ status e’jogai nincsenek, mint sokszor monda
tik , puszta elméletekre épitve , hanem történetileg ’s gya
korlatilag mint tettleg fenálló jog megállapitvák. Igaz , 
hogy következetes alkalmazásuk ellen a’ római papság ma
gát védeni mindenkor törekvék , migaz evang. egyház a’ 
világi hatalomtól annál jobban függ. De legfőbb czélaira 
minélinkább szorítkozik ’s küldolgokról lemond az egy
ház , hatása annál mélyebben hat az egész nyilványos élet
be ’s a’ hatás annál jótékonyabb lesz. Francziaországban 
annyi sokszor panaszkodtak az I. Ferencz ’s N. Leo köz
ti egyességre , melly által a’ király jogot nyert minden 
püspököt ’s érseket kinevezni ’sazthivék, hogy e’fon
tos hivatalok udvarkegy szerint ’s méltatlanok közt fognak 
kiosztatni. Tagadhatlan, hogy az néha meg is történt, 
mégis úgy tapasztalák , hogy királyi kinevezés által a’ 
főpapi rend egészben véve csak nyert ’s ámbár a’ kineve
zést néha roszul kezelék , általán mégis sokkal több ne
mes jellemű , nagy tudományu ’s tiszta erkölcsű derek fér
fi jutott e’ méltósághoz, mint hajdan a’ szekeskaptalanok 
szabad választása által. Egy ügy csak XV. Lajos alatt ro- 
szult meg általányosabban, mi nem keveset tóna’status- 
reformatio szükségének egyetemes erzetehez, melly , mi
vel azt megtagadni nem lehetett, becsületesen pedig ’s 
egészen mitsem akartak engedni, forradalomban tört ki. 
Jelennen ismét ollyan időben élünk, hogy a’ világi ha
talom hajlandóbb , mint valaha volt, nagyobb független
séget engedniaz egyháznak. De ezen idő is hamar fog el
múlni , mert a’ dolgok természetében rejlik , hogy enge
dékenység nem megelégedéshez , hanem mindig nagyobb 
követelésekhez vezet ’s a’ politikai aggodalmak is,mely- 
lyeket Európa mostani állapotja támasztott, meg fognak 
szűnni. —



190
I

Legújabb időben az evang. egyház is élénkül hozá 
szóba viszonyát a’ statushoz, különösen a fejdelemnek 
föntebb említett püspökjogát. Maurenbrecher , mi semmi
kép meg nem állhat, azt állitja ,Statusjog‘-ában, hogy 
e’ püspökjog kath. fejdelmet is illethet ev. alattvalói fö
lött de a’ kath. alattvalókra nézve arra nem is gondolhat
ni. Azonban nyilványos, hogy ő a’ fejdelmi fölségjogot , 
azaz, általában a’ statusnak egyház fölötti jogai foglala
tát fölcseréli a’ püspökjoggal, melly e’ fogalom történeti 
kiképzésében a’ tisztán fejdelmi (fönségi, territoriális) 
jogokat is minden esetre magában foglalja. Mert hogy e’ 
rész- a’ fölségjogok , kath. fejdelmet is ille t, kétségbe hoz
ni nem lehet; de a’ másik részt, melly az evang. fejdel
met egyházi főnökké is teszi, lehetetlen neki adni, va
lamint a’ kath. egyház más hitvallású fejdelmeknek át nem 
engedi azon egyházjogokat (püspökkinevezést) , mellye- 
ket kath. uralkodókra néha, szokás szerint átruház. A’ 
püspökjogoknak evang. fejdelemre átruházását protestáns 
egyház részéről Stahl tagadja .Die Kirchenverfassung 
nach Lehre und Recht der Protestanten (Erlang. 1840 ) 
munkájában; azt azonban megengedi, hogy a’ fejdelem 
általányos fönségjoga a’ protestáns hittanban kiterjedést 
nyert, mellyel magábanvéve nem bir ’s az által valódi 
egyházhatalommá lön, de ebből a’ tanitói rendnek, a’ 
papságnak lényeges részt tulajdonit. Puchta ellenben oda 
nyilatkozott ,Egyházjog‘-ában (Lipcse 1840.) , hogy az 
evang. fejdelmek őket illető egyházhatalmukat valódi egy
házi hivatalként gyakorlók , mellyhez csak átruházás ál
tal az egyház részéről juthattak ’s ugyanazon véleményt 
törekvék Szászországra nézve Richter is .Zeitschrift für 
deutsches Recht4-ben (4. köt. 1. fűz.) a’reformátorok nyi
latkozatain’s az innen eredett egyházi ’s consistorialis 
rendeleteken megalapitani.

jLigetfy Andor.

Elettapaszíalási jegyzetek.
(Folytatás.)

Egyszerű, könnyű, csupán akaratunktól függő u- 
ton , módon ’s épen az által, hogy magunk iránti köteles
ségeinket teljesitenők, vélném én elérhetni az anyagi jól
létet , miről most olly sokat beszélünk , írunk ; csak azon 
különbséggel a’ divatozó véleménytől : hogy az igy elér
hető anyagi jólléte valamelly nemzetnek a’ szellemitől el 
sem választható lévén , miután az igaz boldogságra mind 
kettő megkivántatik, egyúttal a’ boldogságot is megtalál
nék annyira, a’ mennyire erre gyönge ’s könnyen romló 
testalkotásunk mellett számot tarthatunk.

Azokhoz, kik a’ boldogságot kincsben , rangban, 
hírben, de akármi ollyan dologban keresik, minek nincs 
határa , nem beszélek. Ám keressék tovább is , ha czélt 
érni nem akarnak a’ mezőn, hol még nem ért senki nem is 
érhet; mert a’ szeretetet, melly nélkül boldogok nem le
hetnek , kell levetkezniek, ’s minél fölebb kapaszkod
nak utjokon , annál távolabb hagyniok. Azoknak kívá
nok beszélni, kik mint magam , úgy vannak meggyőződ

ve hogy éltünk czélja boldogság ; hogy a’ boldogság ma
gunkkal és sorsunkali megelégülésben á ll; ezt pedig az 
isten , magunk ’s felebarátunk iránti kötelességek hív be
töltésével érhetni el. Töltsük be hát a’ mennyire tőlünk 
telik , hisz lehetetlenséget senkitől sem kívánhatunk , kö
telességünket isten iránt úgy : hogy legyünk csupa sze
retet, igyekezzünk minél többet tudni, minél jobbaklen- 
ni j legyünk tökéletesek, mert e’ lenne a’ szellemi bol
dogság. Töltsük be kötelességünket magunk iránt, kik 
testből és lélekből allván, e két részünk szükségeit sor
sunkhoz illő etellel, itallal, ruházattal, hasznos tudo
mánynyal, ügyességekkel, ha mértékletesek leszünk, szor
galmunk kipótolhatja: e’ lenne az anyagi jóllét. Töltsük 
be ezek után kötelességünket mások iránt, mit már ha 
két elsőbb kótelességinket betöltöttük, szinte egészen 
betölteni mind akaratunk mind tehetségünk lesz ; valamint 
ellenben annak , ki isten ’s maga iránti kötelességeit el
mulasztotta , a’ felebarátja irántiakat teljesíteni sem aka
ratja sem tehetsége nem lehet.

Ezt mondhatja ’s mondani fogja is ki nem ismer , 
pedig úgy lehet senki nem ismer, mert magunkat ismer
ni is legnagyobb mesterség : hogy ha illy egyszerű ’s 
könnyű a’ boldogság elérhetésének theoriája, miért nem 
v eszem ezt gyakorlatba. Azt felelni erre : hogy az illy gya
korlatba vételt megpróbáltam , ’s igy mind a’ három rend
beli kötelességeimet betöltöttem , még akkor is , ha úgy 
volna, szerénységet sértene. Azonban mondani merem , 
hogy épen csak annyira érzem magamat elégültnek , bol
dognak , mennyire a’ három rendű kötelességeim betölté
sén igyekeztem ; hogy Berzsenyi költőnk élet philoso- 
phiáját lelkem mélyéből Írottnak ismerem, és Ztscbok- 
ke 19dik századi bolondját én nem bolondnak, hanem 
mindnyájunknál jobb ’s okosabb embernek tartom. De é- 
pen azért nehéz ’s egyes embertől a’ társaságba nem is kí
vánható az egyszerű ’s magában könnyű theoria gyakor
latba vétele , mert csak regényben’s bolond név alatt volt 
szabad az írónak a’ legokosabb és jobb embert a’világ
nak bemutatni. Ezen csúfos névtől, mikor az egész világ 
ruházza egykét emberre, annyira iszonyodik minden , 
hogy készebbek vagyunk meggyőződésünket vinni áldo
zatul mint e’ nevezetet elfogadni. Mert akkor, mikor a’ 
polgári társaság egyik osztálya mondaná a’ másik osz
tályt bolondnak, nem lenne ez kénytelen meggyőződé
sétől elállani; azt felelhetvén ‘s méltán , hogy ki engem 
eretneknek tart én is eretneknek tartom azt, ’s ha tarta
na is a’ viszálkodás míg egyik vagy másik elv kivíná ma
ga részére az igazságot, de mindig meg volna a’ győze- 
delem lehetsége ; mit ott, hol egykét, bár socratesi, egyed 
küzd a’ tömeggel, remélleni nem lehetvén , olly nagy lé
lek kivántatnék az igazság mind a’ mellett is nem győző 
bajnokának hanem csak kiszenvedni kész vértanújának ,. 
mint volt az övé ’s azon többi dicsőé,kiknek nevét a’ hisz
téria feltartotta, de nem nekik magoknak jutalmul, hanem 
csak nekünk például.

(Vege következik.')

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja Tr a tt n er-Ká r o 1 y i uri-utcza 453.



Szegényeket ápoló intézet Nagy-Károlyban #).
A’ gazdagok kisebb ’s nagyobb tőkéiktől mintegy is

tennek fizetnek kamatot, midőn fölöslegeikből, a’ szegé
nyeknek táplálatot juttatnak. Az , ki e’ kamatot vonako
dás nélkül fizeti, minden fillér kiadásakor , egyegy szép 
érzelmet vásárol, melly a’ kebelnek mondhatlan kedves 
elégültséget okoz. De tapasztalás bizonyítja, miként az 
illyen alamizsna-fillérek nagy részét arra méltatlanok 
szedik fel. Ez okbul segitnünk kell ugyan azt, ki sege
delmünkért eseng , hanem kiadásainkra nézve vigyázok 
legyünk , hogy áldásunk átokká ne váljék ; mert a’ há- 
zankénti koldulás jelenkorunkban szabadalom a’munkát- 
lanoknak, melly kiváltság, az erkölcstelenség mocskos 
keze által rongy darabokra iratik, czimere az ál-támasz- 
bo t, ’s ez idő szerint, kihirdetés nélkül is az egész ha
zában érvényes, kitárul előtte minden lakhely ajtaja, ’s 
tulajdonosa, ha alamizsnádat kizsarolta, többnyire min
dig kikaczag , hanem adsz neki, vagy szemtelenségé
vel kínoz, vagy ha lehet elébb utóbb megboszul. — Fo
rogtatok népetlenebb helységekben, vagy kisebb váro
sokban? úgy ismeritek a’ házankinti koldulás torzképét. 
A’ szegény földmives , vagy napi béres, kivált nagyobb 
mezei munkák idején izzadva dolgozik , hogy családját 
táplálhassa, lakhelyét vagy pusztán vagy gyáva gyer
mekeire hagyja; azalatt elővánszorog heted-hét ország
ról egy álarczos csaló , keze , lába ’s minden tagjai bán
nák, hangja a’ nyomor nyöszörgése ; de igen vizsga sze
mekkel bír . ’s ha nincs semmi tartalék , a’ bénna tagok 
eltűnnek’s a’ kóbor csalárd, k i , ha emberek látják, rongy 
darabjai terhe alatt is szinte öszszerogyik , mindent fel
rak magára mit szeme megkedvel ’s elillan. Nem adok 
több szint a’ kép kiegészítéséhez, mert rajzom, minden- 
napisága miatt különben sem lenne kelendő, csak annyit 
mondok saját tapasztalásomból, hogy tiz , házankinti kol
duló közül, csak egy érdemes alamizsnára , kilencz pe
dig leirhatlan teher az emberiség nyakán.

N.Károly főbb rangú lakosai között e’ szomorú ta
pasztalás teremté a’ szegényeket ápoló intézet eszméjét, 
’s ezt szilárd törekedés, munkás részvét, csüggedetlen 
szorgalom, leginkább pedig a’ nagylelkű földesur Káro
lyi György gr. ő nsága bőkezűsége tetté érlelék; czélsze- 
rű intézkedések , folytonos segedelmek , kellő felügyelet 
bomolhatlan alapra álliták ’s megörökiték e’jótékony in
tézetet; mellynek c z él j a , hogy a’ házankénti koldulás 
eltöröltetvén, csak olly gyámolnélküli nyomorultakról 
gondoskodjék, kik munkára , mellyel élelmöketmegsze
rezhetnék vagy altaljában alkalmatlanok , vagy képesek 
ugyan munkára , de csak ollyanra, mire gyenge erő kí
vántatik ’s mellynek béréből magokat, vagy családuk 
munkára tehetetlen számos tagjait nem táplálhatják, ’s 
igy ez intézet ápolása alatt levő szegények három osztály-

*) Helyzetem ’s körülményim miatt nem szolgálhatván megyei tu
dósításokkal, illy ’s más közleményeket fogok a’ Társ. számára 
küldeni. ' K GY-

zatuak , az e l s őbe n  vannak a’ munkatehetetlen nyomo
rultak ;a’ máso di kba n a’kisebb munkatehetők,de apró 
gyermekekkel terhelt félnyomorultak; a’ h a r m a d i k 
b a n  magányos felnyomorultak; — kik hogy minden csa
lás tavolittassek, szigorú vizsgalat ’s ebből eredő igaz
ságos osztályozatután vétethetnek fel, azok, kik nem vá
rosi lakosok, altalanyosan kirekesztetvén. Az öszszeirás 
rovataiba följegyeztetik a’ szegénynek vezeték- és ke
resztneve , születése helye ’s évkora, nyomorúságának
állapotja, egyes ember é vagy gyermekekkel terhelt? ’s
ha igen , mennyi ’s milly koruakkal? mellyik osztályba 
vétetett fe l; a’ város mellyik részében ’s kinek házánál 
lakik? minemü munkára képes?— Az intézet előrelátó 
tervezői, ez elvet , ,segíts magadon, úgy segit isten is“ 
szem előtt tartván , módot is nyújtottak a’ szegények
nek, hogy az intézet ápolását megérdemelhessék , apróbb 
munkára alkalmazván azokat, kik alkalmazhatók , — igy 
az intézet mintegy dologházzá alakult, hol a’ munkabér 
egy része a’ munkásnak osztatik, másik része az intézet 
tőkéjéhez csatoltatik. —

Alapittatott az intézet 45 szegény számára, kik kö
zül 1 5 az első; 10 a’ második; 20 pedig a’ harmadik osz
tályba vétetik fel időnkint *). Az első osztálybeliek, kik 
semmi munkára alkalmasok nem lévén , egészen az inté
zet segedelméből élnek , naponkint kapnak tiz kr. vezéd.; 
a’ második osztálybeliek hasonlóan l Okr t ;  a’ harmadik 
osztálybeliek 6 krt. Ezenkívül a’ két utolsó osztálybe
lieknek naponkénti munkabérűk fele része is kiosztatik. 
Végre minden szegénynek adatik minden évben egy öltő 
fehér ruha , egy pár fejelés csizma ’s minden három év
re egy rövid guba. Az intézet egyik fő törekedése az , 
hogy a’ dologtehető szegények , munkával folytonosan 
elláttassanak, ezen munka pedig áll tollfosztásból, fo
násból , szövésből, gyapjutépésből, selyemtenyésztésből 
’stb. A’ munkálkodás pedig vagy a’ kórházban történik, 
hol 20 szegény dolgozhatik, vagy pedig a’ kórházon kí
vül a’ városban. — Azok kik a’ kórházban dolgoznak , tar
toznak ott mindennap megjelenni ’s a’ gondviselő felü- 
gyelése alatt szorgalommal dolgozni. Azoknak pedig, kik 
a’ dologházban el nem férnek, felmunkálás végett olly 
móddal adatik ki anyag, hogy azt lakhelyökre vigyék ’s 
ott dolgozzák fel. A’ felmunkálandó anyagokat pedig v. 
az intézet vásárolja , vagy pedig a’ városbeliek adják be , 
készpénz fizetésérti feldolgozás végett. Ezenkívül a’ vá
rosbeliek kérésére áz apróbb házi munkákra u. m.gyom- 
lálásra , tengeri-morzsolásra ’stb. 12 kr. napi bér mellett 
küldetnek ki szegények, melly napi bér fele a’ dolgo
zó szegénynek kiosztatik, másik fele, a’ gondviselő ál
tal vezetett j e g y z ő k ö n y v b e  íratván, a’ pénztárba 
tétetik. •—

* )  Az intézet alaptőkéje remény felett szaporodván, első évben 58 
szegény ; másodikban pedig 56 szegény és öt árva gyermek ré
szesült az intézet segedelméből. A’ k ö z l ő .
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Az intézetet kezelő személyzet tagjai: egy igazga
tó • egy pénztárnok , kik három évre választatnak, — 
egy dologházi gondviselő , kit az igazgató fogad fel; — 
végre n y o l c z  f e l ü g y e l ő ,  kik mindenkor a’ váro
si alesküttek ’s közülök hat az adózók, kettő pedig a’ 
nemesek részéről.—'Kötelessége 1) az i g a z g a t ó n a k  
az intézetet kormányozni, a’ pénztárra felügyelni; a’ 
feldolgozandó anyagok vásárlásáról’s a’kész munkák el
adásáról rendelkezni; a’ kiadásokra’s bevételekre foly
tonosan felvigyázni. Figyelemmel lenni az intézet alaptő
kéje irán t, a’ kamatokat a’ pénztárnok által beszedetni, 
’s azokat ismét kiadatni; a’ pénztárnokkal egyetértve az 
intézetbe szegényeket felvenni, az engedetleneket, er
kölcsteleneket, dologtalanokat megfenyittetni, vagy a’ 
körülményekhez képest az intézetből kirekeszteni. 2) A’ 
p é n z t á r n o k  vezeti a’ számadást, mind a’ folyó köl
tségek födözésére kivántató jövedelmekről, mind pedig az 
alaptőkékről ’s ezeknek kamatjáról. — Ugyanis , az inté
zet jövedelmei két részre osztatnak , — e g y i k  r é s z  
a z i n t é z e t  12 é v i  f o l yó  k ö l t s é g e i n e k  f ö d ö 
z é s é r e  szol gál .  Ezen jövedelem bekerül aláírási ön
kéntes ajánlatokból, melly 12 év múlva megszünendik ; 
mivel ezt akkor , az eddig begyülendő tőke kamatja pó- 
tolandja ; — továbbá , egye’ czélra tartatni szokott táncz- 
vigalom jövedelmének fele részéből, színészi ’s hangászi 
előadásokból, templomokban ’s vásárháznál kitett ládák
ba gyűlendő summából, újévi köszöntések váltságdíjá
ból , dologház jövedelméből , czéhek általi ajánlatokból, 
’stb. — A’ m á s i k  r é s z e  a’ j ö v e d e l e m n e k  s z o l 
g á l  a z  i n t é z e t n e k  12 é v e n t  ü l i  ö r ö k ö s  meg- 
a l a p i t á s á r a .  E’ czélra fordittatik a’ tánczvigalmak jö
vedelmének fele része , minden nagyobb sommájukegyes 
ajánlat ’s véghagyományok, azon somma, melly a’ me
gye határzatából , a’ hús árának minden évben egy hóna
pig , egy krral fölebbeinelt árából, a’ városi mészárszé
kekből bekerül , az eladott ingatlan városi vagyonok 
árának egy pcentoja, azon 100 vft., mellynek 12 évig 
leendő folytonos fizetését a’ mlgos uradalom kegyesen 
megajánlotta , végre a’ megye kérésére a’ nmlgu helytar
tó-tanács által megengedtetett, hogy ide fordittassék azon 
3684 vfrt is , melly a’ régi, de czélnak meg nem felelt, 
nem biztosított szegények intézete tőkéjéből megmaradt, 
melly az úgynevezett bádogjegyü szegények hetenkinti 
koldulásából gyűlt öszsze.

Az első rendű jövedelmek egyedül a’ pénztárnok ál
tal kezeltetnek ’s azokra nézve jótállással tartozik. — 
Azon napi bérekről, mellyeket a’ városiak által kikért 
szegények keresnek , a’ gondviselőt megszámoltatja ’s 
a’ bejött pénzt átveszi, a’ dologházban készített munká
kat eladja, a’ feldolgozandó anyagokat beszerzi, ’s a’ 
gondviselő számadása alá átadja, a’ szegényeknek járó se
gedelem-pénzt kiosztás végett a’ gondviselőnek kiadja , 
minden évnegyedben a’ bevételekről ’s kiadásokról száma
dást készit ’s azt az évnegyedes ülés elibe terjeszti. — 
A’ második rendű jövedelmek pénztára az uradalmi pénz
tárnoki hivatalban á ll; ’s abban tartatnak az ezen tőké
ket illető kötelezvények is. Mihelyest ezen pénztárba i  00 
vfr. öszszegyül, azt a’ pénztárnok az igazgató ’s uradal

mi pénztárnok beegyezésökkel biztos helyre kamatra ad
ja ; a’ tőkékre felügyel ’s azok iránt az uradalmi ügyé
szi hivatalhoz hónaponkint jelentést teszen , évnegyeden- 
kint kimutatást készit arról, hogy a’ tőkepénzek kiknél 
vannak elhelyezve ? Egyébiránt valamint az intézet főpárt
fogasát, úgy tőkéinek biztosítását a’ mlgos uradalom ke
gyeskedett elvállalni. 3) A’ d o l o g h á z i  g o n d v i s e l ő  
— kinek Írástudó , józan életű ’s cselekvő erejű ember
nek kell lenni — minden szombatom, egy felügyelő el
lenőrködése alatt a’ segedelempénzt kiosztja; a’ feldolgo
zandó anyagokat átveszi, azokat felmunkálás végett kioszt
ja ; a’ munkára felügyel ’s a’ készített munkákat szám
ba veszi. Erre nézve két jegyző könyvet vezet. Egyikbe 
bejegyzi, hogy mennyi ’s minemü anyag vétetett ? ebből he- 
tenkint mellyik szegénynek mennyi adatott ki? abból, 
felmunkálás után mi’s mennyi lett? és ezen kész munkák 
kinek ? ’s mi áron adattak el ? A’ m á s i k jegyzőkönyv
be naponkint bcirja , hogy a1 városbeliek mennyi ’s mi
nemü anyagot adtak be? felmunkálás végett kinek és mi
kor adatott ki ? mi ’s mennyi lett belőle ? mikor adatott 
viszsza a’ munkáltatónak ? munkabérbe mennyi fizettetett ? 
Ugyanezen könyvbe jegyzi fel, hogy a’ városiak kéré
sére, mellyik szegény, mikor? hova? ’s hány napra 
küldetett ki? ’s mennyi napi bér fizettetett az intézetnek? 
A’ gondviselő, ezen jegyzőkönyvekből havonkint kivo
natot készit ’s azt az igazgatónak , a’ begyülendő pénzt pe
dig a’ pénztárnoknak beadja ; felvigyáz arra, hogy a’ dol
gozó szegények rendelt időben jelennek é mega’ mun
kaházban ? dolgoznak é jól és szorgalommal? a’ restet, 
erkölcstelent ’s engedetlent az igazgatónak feljelenti. 4) 
A’ n y o l c z  f e l ü g y e l ő  u t c z a i  e s k ü t t ,  az ön
kéntes ajánlatokat beszedi ’s hetenkint a’ pénztárba be
adja; akkor, midőn a’ szegények között a’ segedelem
pénz kiosztatik, ellenőrködés tekintetéből egymást fel
váltva jelen vannak; kiki a’ maga utczájában lakó szegé
nyekre felügyel, hogy nem élnek é viszsza az intézet jó 
tékonyságával ? nem járnak é házankint koldulni? nem 
részegeskednek é? a’ városi poroszlók által felvigyáztat- 
nak arra , hogy a’ városban vagy városokban sem hely
beli, sem vidéki koldusok meg ne jelenjenek. Arra néz
ve, hogy az intézetnek mikint állása, jótékony hatása, 
’s munkálkodása eredvényei nyilványosságra jussanak: az 
igazgató minden évnegyed végével, — meghívaaz urada
lom képviselőjét, a’ helyben lakó járásbeli szolgabirót, 
a’ város nemes és adózó elöljáróit közgyűlést tart ’s ab
ban előadja az intézet állását, — egyszersmind megvizs- 
gáltatik a’ dologházi gondviselő számadása; — itt mutat
ja fel a’ pénztárnok is , mind a’ két pénztárról vezetett 
számadásait, mellyek megvizsgáltatván, rövid kivonat 
formában, minden évvégével kinyomatnak ’s a’ nyom
tatott példányokból egy a’ helytartótanácshoz a’megye ut
ján felküldetik, a’ többi pedig az egész közönség kö
zött kiosztatik.

Két év óta működik már ezen jótékony intézet ’s 
mindenik évről egyegy számadási kivonat fekszik előttem; 
mivel ezeket egész terjedelmükben nem közölhetem, rö
viden csak annyit jegyzek meg, hogy két év alatt kiadott 
az intézet 5412 ftot ’s 5 krt. bevett pedig az első évben
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10,716 ftot 33krt.’sezen somma a’ második évben 15,001 
ftra ’s 8 krra szaporodott, ’s ebből 13,380 ft.kamatozó 
tőkévé alakíttatott. — Kiszámíttatott pedig, hogy csak 
úgy lehet az intézet örökös , ha tizenkét év alatt 30 ezer 
ftból álló tőkéje leend, ’s már ezen tőkének fele részenem 
hat, hanem két év alatt k é s z e n  van. —  Megjegyzést 
érdemel még az is , hogy a’ dolgozó szegényeknek mun
kabérül első évben kiosztatott 258 ft. 4 kr. , második 
évben pedig 329 ft. 40 kr. Honunkban még nagyon sok 
város hordozza a' hazankénti koldulás súlyos igáját. — 
Ezeknek, a’ n.karolyi szegényeket ápoló intézet szolgál
jon például , buzdításul és Útmutatóul. — —

K orokn atj G yörgy.

Elettapasztalási jegyzetek.
[ v  ég e.]

Azt, hogy egyes ember, bár ki legyen is, a’ fenálló 
divat ellen , mellynek a’ miveltség czíme alatt egész nem
zetek fizetik az adót, mint határtalan uroknak, magát 
fölemelje ’s az azzal küzdést megkísértse , kívánni nem 
lehet, de ha önként tenné is , belőle őmagára kár, meg- 
vettetés , a’ világra pedig semmi haszon nem következnék ; 
sőt még a’ legerősb akaratú ’s hatalmú korlátlan uralko
dó is koczkáztatnáiliy módon,mint hajdanPéter czár, né
pe megérdemlett szeretetét sőt életét is. A’példa-adás fe
lülről szinte sikeretlen, mint erről, ha fáradhatatlan mun
kássága nádorunk egyszerű életmódjára vigyázunk, meg
győződhetünk ; a’ kormány pedig, alkotványunk, mellett 
ha ráérne is , illy tárgyba nem avatkozhatik ’s az örö
kös tartományokkal! öszszefüggésünknél fogvást avatkoz
ni nem is akarhat.

Azonban az idő sürget; mert úgy el van adósodva a’ 
magyar nemesség, hogy bármelly részében menjen az em
ber a’ hazának, egész közbirtokosságokban sem talál föl
desurat , kinek épen semmi adóssága nem volna ; s ha 
Pesten vásárok alkalmikor az asztalnál, inellyhez történet
ből ült, szétnéz , mindenütt adós nemes társakkal látja ma
gát körülvéve; nem eladósultakkal ugyan még, mert az 
illyeneket m ára’ zsidók, pénzhajhászók lepik mint hol
lók a’ beteg állatok állását, de mégis csak adósokkal , 
kik gazdasági állásuk lehanyatlása miatt, mellyről más
utt szóltam, közelebb vannak bukáshoz mint kivergődés
hez. Hogy e’ bukni készülő osztályunk azok által, kik 
jószágaikat megszerzik , ki lesz pótolva ’s így ezen nem 
kell aggódni, az engem meg nem nyugtat; mert a’ lengyel, 
olasz , spanyol, orosz , török , görög, zsidó a’ népet ki 
fogja pótolni az igaz, de nem a’ magyar népet és csak 
nem mi leszünk az ; és igy a’ nemzetesedés van minden 
esetre koczkáztatva, pedig épen ennek és az alkotvany- 
nak fentartása volna időnk feladata.

Kellene tehát a’ bajon segíteni’s lehet, mert nincs 
szükség másra mint lelki erőre és szilád akaratra, túl- 
tenni magunkat az úgynevezett miveit világ divat iránti 
előítéletein , lerázni magunkról ennek bennünket idege
neknek adófizetőivé alacsonyító terhes Iánczait, szabni 
magunknak divatot életmódban, mulatságban, mert erre 
is telik és ruhában. Kitelik a’ kényelemre is azoknak, ki

ket az illet; illeti pedig még a’ cselédet is, ha kötelessé
get híven betölti’s béréből erre félretenni iparkodik, ma
gához való kényelem; csak hogy a’ cseléd az ispánnak, ez 
a’ tiszttartónak, ez újra a’ directornak , a’ director a’ tu
lajdonosnak , a’ tulajdonos pedig a’nála nagyobb tulajdo
nosnak életmódját, ruháját, mulatságát, kényelmét ne 
követelje, ne majmolja ; mertinnen van a’ baj ’s ennek kel
lene elejet venni, ha adósságtól menekülni akarunk. Az 
elet múlhatatlan szükségéit szorgalommal, mértékletes- 
seggel » ha egeszseges meg a’ napszámos is kiszerezheti; 
a’ jó cseléd pedig, kinek ruhájáról, életéről gondosko
dik ura, pénzbérének egy részét mindig meggazdálkodhat- 
ja , de még becsülete is annyi van minden nemében a’szol
gálatnak hogy sorsával megelégülni elég oka van. így 
fölebb, a’ társas élet minden fokozatain kevés, történet-o- 
kozta szerencsétlenséget kivéve, megadja a’ szorga
lom s mértékletesség a'mire kinek kinek szüksége van; 
’s ha mind a’ három rendbeli kötelességeit híven teljesí
ti, a’ boldogságnak ez egyedüli útja mindenki előtt nyitva 
áll. Ezért mondja az öreg mórnak meghitt János vén szol
gája a’ Lafontaine Eduárdjában , midőn urát fogadott fia 
mimódon lehető legjobb nevelésén aggódót a’görög, francz, 
német legnevezetesb nevelésről írott munkák olvasásán 
kapta, hogy nincs azokra uram semmi szükség; mert úgy 
nevelni a’ gyermeket, hogy belőle boldog ember és a’ sze
rencsétlenséget is elbirnitudó férfi nőjjön; arra nézve csak 
ezen négy szó tudása ’s megtartása szükséges: ne kívánj 
semmi fölöslegest , ki ezt teljesíti, az a’ szerencsének, lel- 
kiisméretnek szemébe nézhet ha különben egésséges. Mert 
a’ ki dolgozni akar uram,’s fölötte fedéllel, alatta szalmá
val, magán posztóruhával, gyomrában kenyérrel vizzel 
meg tud elégedni: az az ördögtül sem fél; nem szorul rá 
hogy hízelkedjék , álnok legyen , hazudjék , lopjon , csal
jon, öljön; nem kénytelen félni ,reméllni, aggódni; csak 
isten’s becsületes ember előtt hajol meg, a’ császárnak is 
bátran néz szemébe, inert nyugottan tekint lelkiismérete 
sírjába. Mit vehet el tőle szerencsétlenség? mit az embe
rek? munkát talál mindenütt mert hív’s becsületes. Hogy 
pedig az ember ne kívánjon egyebet mint fedelet, fekvést, 
ruhát, kenyeret és jó lelkiisméretet ’s ennyivel mar bol
dog lehessen : erre egyéb nem kívántatik mint rászoktatás , 
de nem szóval, hanem vérben s életben , hogy a’ szo
kásból második természet legyen. Az öreg Janos ezen ön
nön életéből merítetttudománykája máig is igaz; mert ep 
azok mennek előre ’s azok közt van legtöbb elegült s igy 
boldog ember , kik ha nem ezen elvből is , de szükség
ből úgy növeltettek , hogy nagyon kevéssel beérni kény
telenek lévén, egyszerű elctmodjok gyermeki s ifjúi el- 
tökben bennök második természetté vált, mihez hamég 
az is járult, hogy okos jó szüléik által munkásságra szok- 
tattattak, előmenetelük nagyon természetes: holott ellen
ben , a’ tehetős szülők gyermekei még nagyon jő ha ollyan 
emberekké nőnek, k ik a ’ rájok szállt javakat meg bír
ják tartani; a’ szerző ’s gyarapodó közöttök csak kivé
tel azért, mert már gyermekkorokban félreértett szülei 
lágy szeretetből testekben, lelkeikben elpuhítva , kényez
tetve annyi szükséget tesznek tulajdonokká mennyit érte
kük jövedelme fedezni ritkán bír. Itt is azonban rémkép
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áll az okosabb meggyőződés ellenében a’divat; mellynek 
mára’ csecsemő, járni kezdő, annál inkább az iskolás
gyermekek ruhájában , tartásában , kinek módja csak lát
szik is benne , áldozik ; és ha itt ott két egyformán gon
dolkozó szüle találkozik is, ki a* divatokat föl sem véve 
okosabban neveli gyermekét ’s minél kevesebb szükség
hez , minél nagyobb szorgalomhoz szoktatja , de legtöbb- 
nyire vagy az egyik szüle feláldozza a’ házi békességnek 
jobb meggyőződését, midőn gyermekeit társa által cseme- 
géztetni, altatni, hevertetni, szüntelen étetni, divat sze
rint öltöztetni, piperéztetni keservesen nézi, vagy épen 
egyiknek sincs a’ kettő közül elég előrelátása arra, hogy 
megítélhetné: miszerint a’ gyermeknek nyújtott kényel- 
mekbőlmár az ifjú korbanadósságcsinálás, később örök
lő- vágy, szülék elleni osztálykövetelés, aztán majd eladó- 
sulás , csőd, vég elbukás, szellemi’s anyagi romlás, a’ ké- 
nyeztetőkre pedig öregségökben a’ lekiisméret ostorán kí
vül az akkor leginkább szükséges nyugalom és béke ’s 
kényelem, ápoló gyermeki szeretet és tisztelet nélkülö
zése következik. Alkossunk tehát társaságot ollyan for
mán, mint a’ mértékletességi egyesületek; de ennek nem
csak a’ mértékletesség, hanem áltáljában e’legyen jelsza
va: „eme non qnibus indigessed quibus carere non pote- 
ris“ , vagy: csak azért adjunk pénzt mit épen nem kerülhe
tünk. De alkossuk ezt minél nagyobbra , számosabbra 
hogy erőnk legyen megvíni divat iránti előítéletekkel , 
elfogultságokkal; hogy viszszabirjuk tartani a’ hozzánk 
nem állók gúny elménczkedéseiket;mert populus me sybi- 
lat, ast ego mihi plaudo; . . . simul ac nummos con- 
templor in arca. Vegyük különösen vagy igyekezzünk tár
saságunkba édesgetni hölgyeinket, mert nélkülük nem 
boldogulunk ’s hijában keresünk ha ők meg nem takar
gatják. Ez leend legnehezebb jól tudom, mert nekik 
kell legtöbbet áldozniok : tje hiszem olly lelkeseknek ha
zám hölgyeit, hogy ha Carthágo női legszebb ékességei
ket : hajaikat feláldozni nem sajnálták azért, hogy hónuk 
vesztét csak halaszthassák, mieink is holmi b l o n d  és 
brüszszeli csipkékről ’s más e’ féle rongyokról, az örö
kös etetésről, vendéglésről — mikért csakhizelkedők ad
nak jó háziaszszony czi'met— mellyek csak testünkért 
léteznek, lemondani készek lesznek értünk, meg önnön 
dicsősségökért; melly nemzetiségünk általoki megtartá
sából rájok áradand. A’ sybaritáktól, kiknek közöttünk 
is mint másutt életük czélja csak kényelem, öröm, gyö
nyörűség nincs mit tartani, mert ők testi lelki erejüket, 
pénzöket fecsérelvén kifogynak mindenből ’s erő nélkül 
nem küzdhetnek. Szenvedni kell a’ társaságnak mint min
dennek mi uj a’ régitől, de világos lévén a’ nyereség és 
társaság a’ melly küzd, elcsüggedni, viszszalépni nem fo
gunk. Szenvedett a’ homoeopathák kistársasága, sőtszen
ved nálunk ma is és mindenütt hol kevés a’ világosság , 
pedig kinek mi köze hozzá , mellyik gyógymódhoz folya
modom ; azonban elnyomni nem lehetett, hanem terjed 
és nem fog soha a’ régi gyógyítás rendszerrel öszszeol- 
vadni. így , sőt jobban fog gyarapulni a’ jobban gondol
kodók társasága, mert nőni fog értéke, lelki testi ere
je szaporodni, pénze mellyel azokat kik a’ költéssel fel
hagyni nem akarnak magától függőkké teendi. Töltsük

be kötelességeinket kik a’ társaságba állunk egészen is
ten , magunk ’s felebarátink iránt ,’s ez egyedüli utón te
gyük magunkat, miután jókká lettünk, boldogokká, hogy 
mint boldogok mindig jók maradhassunk. Tökéletesülhe- 
tés természetünknek tagadhatatlan tulajdona ; és valamint 
testünk olly tagokkal van már anyánk mehében ellátva, 
miknek nem ott, hanem már itt ez életben, miután meg
erősödtek, vehetjük hasznokat ’s érik czéljo k á t: úgy lel
kűnknek , ha azt mivelni el nem mulattuk, olly vágyai, 
indulatjai, tehetségei ’s hanyatló napunkkal árnyékkint 
növő óhajtásai fejtőznek ki éltünk folytában, mellyek 
hogy czélt érjenek, hogy hasznukat vehessük, velünk 
egy másik életet bizton remélhetnek; ’s ott lesz az Éden 
mellyet Bulwer tudósa keresett, de az arany paloták vá
rosában, hol pénzetlenség a’ legnagyobb vétek, épen 
nem talált fel. Ne induljunk hát vagy inkább ne rohan
junk akármelly eddig élt nemzet után, boldogságot ke
resendők ; mert valamint közülök sokan hirt, nevet, gaz
dagságot igen, de boldogságot, melly szükség hogy a’ 
nemzet legnagyobb r é s z é n e k  legyen tulajdona egyik 
sem talált, úgy mi is ez egyetlen fáradságot érdemlő czél- 
tól örökre távol maradunk. Jó anyaföldünk , éghajlatunk 
mindent ad mi az élet szükségeit sőt kényelmeit is a’ ki
től erre telik kipótolhatja, ’s még másoknak is juttatha
tunk áldásaiból, eredeti fajunk lélekben testben alkal
matos ha miveltetik minden jóra szépre, úgy hogy meg- 
elégült, boldog állapotra juttatni e’ nemzetet, mellynek 
épen birtokos része rohan vesztének, semmi egyéb nem 
kívántatik, mint kötelességteljesités isten , magunk ’s 
felebarátunk iránt. Méltó hát e’ föld, e’ nemzetiség , hogy 
meg- ’s feltartásáért testünk , Ínyünk , fényvágyunk ké
nyelmeiből még áldozzunk is ha kell, ’s a’ florenti ka
lap, brüszszeli csipke, franczia pezsgő, burgundi, mala
ga ’s más efféle ezernemű pénzünket kizsebelő czikk nél
kül ellegyünk , és áltáljában életünk módját sorsunk
hoz, tehetségünkhez szabva egyszerűsítsük; ’s ne felejt
sük e l, hogy : eme non quibus indiges séd quibus carere 
non poteris.

T á r c z a.
Egy fiatal uracs nagy somma-pénzt öröklött atyja után, 

de annak csakhamar végére járt ’s még tetemes adóssá
gokat is csinált. Egy barátja azon megjegyzésére: hogy 
szinte megfoghatlan , mikép tud illy körülmények közt 
alunni , válaszold: ,óh én igen jól alszom, de hogy hi
telezőim mikép alhatnak, azt meg nem foghatom.4

(Gyümölcstenyésztés). Bolognában, Cironimarche- 
se kertjében van egy fa, melly négyféle gyümölcsöt terem;
u. m. mondolát , fügét, őszi baraczkot ’s valami sárga 
fajta szilva. A’ tulajdonos, ki szenvedélyes gyümöcste- 
ny észtő, különös fajta oltást talált, mellynek eredvénye 
ezen fa, mi különösen virágzáskor nagyon érdekes. Más 
kísérlete sikerét is várja most; t. i. ugyancsak egy fán 
cseresnyét, almát, diót és szilvát termeszteni , mit sze
rencsés eredvény után a’ községgel tudatand.

A’ világon legnagyobb ipariskola alkalmasint a’ liver
pooli; 50 tanító, 3,300 tanítvány van benne ’s az épület 
százezer tallérba került.
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Magyar gazdasági egyesület.
M e d á r d v á s á r i  k ö z g y ű l é s  j u n i u s  3 — 6ig. 

— Mind a’ mellett, hogy a’ pesti medárdvásár a’ legal- 
kalmatlanabb időre esik ’s így honi gazdáink közül leg- 
számosban hátráltatvák ez időtájban Pestre mehetni; ’s 
ámbár maga a’ fenálló országgyűlés is ezúttal az egye
sület legmunkásabb tagjai közül a’ részvehetésben sokat 
akadályoztatott: mégis a’ közgyűlés megnyitására olly 
számosán sereglett öszsze a’ közönség, hogy abból e’fon
tos intézet iránti részvét gyarapodására méltán vonhatni 
következést.— Elénk figyelemmel kiséré a’ közönség a’ 
m. elnök-gróf megnyitóbeszédét, mellyben az egyesület 
egy évi munkálkodása, jelen állapotja ’s ezentúl teen
dőéi vázoltatnak ; ’s a’ közönség melegen osztá az elnöki 
beszédben kifejezett azon óhajtást, vajha a’ nemzet, meg
fontolván állását ’s feladásainak természetes sorát: a’ je
len országgyűlésen közsegedelem által olly karba hozná 
a’ gazd, egyesületet, hogy az a’ honi földmivelés virá- 
goztatására rendszerezett ’s egyetemes hatást gyakorol
ni képes lenne. — Ennek következtében 2) az egyetemes 
elnökségnek szives köszönet és közmegismerés szavaztat
ván , Csapó Dániel urnák általányosan méltánylott indít
ványára , gróf Colloredo-Mannsfeld és b. Deblhof-Dier a’ 
bécsi cs. k. gazd. társaság által gyűlésünkön megbízott 
nagyérdemű követek, kik szakosztályi üléseink érdekét 
tanuságos előadásaikkal nagy mértékben emelék — köz
akarattal az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választattak. 
Ezt 3) a’ korm. választ, jegyzőkönyv felolvasása váltván 
fel, betöltettek K a c s k o v i c s  L a j o s  e g y e s ü l ,  ti- 
toknok kilépte következtében megürült hivatalok, mint 
az már köztudomásra hozatott. —- Ezt követé 4) három 
rendbeli értekezés felolvasása , nevezetesen H a v a s Jó
zsef kir. t. b. ülnökének életből ’s tapasztalásból merített 
előadása a’méhtenyésztés hanyatlásának okairól ’s újó
lag felvirágoztatása módjairól szóló jeles értekezése , to
vábbá P i ö t z  Adolf r.tagnakédesemlékezeteket ébresz
tő rajza Festetics György gr. a’ nagy hazafi , munka- ’s 
áldozatteljes életéről, végre F é n y e s  Elek egyes, elő
adónak a’ statustudományokban ’s nemzeti oeconomiánk- 
ban bő isméreteket ’s helyes tapintatot tanúsító előadása 
mezőgazdaságunk felvirágzásának akadályairól ’s azoknak 
elhárítási eszközeiről. Illy nyilványos előadások az idén 
történvén először, valamint nagy lelki élvezeteket nyúj
tottak, úgy jövendőre reméllhetni, hogy e szokás meg
tartatván , hasonló irányú felolvasások kellemes fűsze
rül fognak közgyűléseink megkedveltetésére szolgálni. 5) 
Meleg részvéttel fogadtattak cs. kir. főhg Nádor , egye
sületünk kegyelmes pártfogójának több rendbeli leiratai 
a’ magyar bor- ’s fakereskedés ügyében külföldön ; ’s e1 
közlemények az e’ részben működő biztosság elnökének 
m. A n d r á s s y  G y ö r g y  grnak adattak ki további 
tárgyalás végett. —- 6) Az egyesület által 184ldik év
ben kitűzött ama pályakérdésre: .,Milly körülmények közt 
hasznosabb a’ haszonbér a’ tulajdon kezelésnél? mellyik

haszonbéri rendszer volna honi viszonyink közt legczél- 
szerűbb i" — a tavaly beérkezett 4 rendbeli felelet meg- 
biráltatván , a’ kiküldött bíráló választmány a’ 3dik szá
mú munkát, mellynek jeligéje: „ Élni és élni hagyni “ 
találta ollyannak, melly a kitűzött kérdést legjobban meg
fejtette ’s olly érdekesnek, hogy azt akár elméleti, 
akár gyakorlati oldalát tekintve a’ bel- ’s külföldön di
vatozó haszonbérrendszernek, elismerés és kielégítés nél
kül olvasni nem lehet. Azért is a’ kitett 100 arany juta
lom e’ munkának ítéltetett.— Felbontatván a’ jeligés le
vélke, nagy örömmel ’s pályamunka becsét tanusitólag 
értesült a’ közgyűlés, hogy a’ szerző: aggteleki B u- 
j á n o v i c s  Eduárd jeles hazánkfia, kinek külföldön is 
méltánylott bő isméretei ’s tapasztalásai a’ legközelebb 
nyomtatásban is megjelenendő könyv becséről kezesked
nek.— A’ 4dik szám alatti munkáte’ jeligével: „A! nie- 
zei gazdaság ’s annah jövedelme az ország jóllété
nek alapjau a’ bíráló választmány d i c s é r e t é r e  ki 
t űnő  l e g  m é l t ó n a k  iíélé. E’ munkának kiadásával, 
szerzője Mü l l e r  Godofréd dr. m. o. köz- és váltóügy- 
vöd Pesten, hasznos szolgálatot teend a’ hazának.— 7) 
A’ múlt évben kitűzött szarvasmarhatenyésztési ’s épen 
azért hazánkra nézve annyira fontos pályakérdésre csak 
két felelet érkezett, nevezetesen az lső számú e’ jelige 
alatt: „Qualis terra, tales etnaios habetu ; a’ 2dik 
sz. e’jeligével: „Üdvös pályán küzdeni szép“;me\\y 
két munka (a’ jeligés levélkék pecsétalá záratván) , vizs
gálat végett a’ tavalyi pályabiráknak adatott k i . — 8) 
A’ bécsi cs.k. gazd. társaság becses meghívására , a’ f. 
h. 8kán ’s folytatólag tartatandó közgyűlésre követeknek 
m. Y a y Miklós báró ’s főispáni helyt és Krzisch Tádé 
kormánytanácsos ur választattak.— 9) Az öszszes német 
gazdák gyülekezete ez idén Szász-Altenburgban , a’ vi
l á g o n  leg v i r á g z ó b b  t a r t o m á n y o k  e g y i k é 
n e k  fővárosában (f.é. sept. 4től i 2ig) tartatandván, in
nét érkezett felszólításra képviselőknek a’ már múlt évben 
megválasztott Török János egyesül, titoknokon kivül, 
C z i n d e r y  László, V ay  Miklós b. és Ü r m é n y i  Fe- 
renczb. 1.1. koronaőr ő excja kérettek meg.— 10) Ked
vesen fogadtatott nemes Ú j v i d é k  város igen becses le
vele , mellyel az ezen egyesület örökítéséül 200 pfrt ala
pítására magát kötelezi, melly példás hazafiuságértnyil
ványos köszönet szavaztatott. — Ugyanezen alkalommal 
még következő r. tagok jelentettek be : C sá k y György 
gr. 200 frt , ’s bernátfalvi B e r n á t h  György tb. ur 200 
pfrt alapitványnyal; mint részvényesek pedig: Se en
g e r  Ferencz , T a k á c s  János és W i t t i c h  E l e k  
gazdatisztek, Szencz y  Imre levéltárnok, L i p o v* 
n i c z k y  Vilmos k. t . , V e r b á t a i  Márton derecskéi 
kath. lelkész, F é n y e s  E l e k  és O r c z y  Antal köz
hírt. We i s z  Bernát kereskedő.— 11) Szives köszönet
tel fogadtatott M é s z á r o s  József nagy-czenki urod. or
voskovács által beküldött mintája az ugyan általa felta
lált ’s már a’ múlt évben is dicsérettel említett hármas
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szántó-eszköznek, melly szántó- ’s töltögető ekévé és ló
kapává tetszés szerint változtatható ’s alulirt által is (hely
ben 55 pfrt) megrendelhető. — Olvastatott K is  D. ur
nák levele N. Kanizsáról, msllyben az egyesületnek olaj - 
gyári találmányát ajánlja , miszerint ezer akó repcze- 
olajt 4 — 5 négyszögölnyi kamarában 4 emberrel kényel
mesen előállítani képes , ’s az előbbi módhoz képest nem
csak drága olajgyári készületeket nélkülöz, hanem a’ mel
lett időt és embert kiméivé ’s izletesb és táplálóbb son
kolyt hagyván hátra, az egész készületet 4 — 5 száz ftért 
kiállítani kész. —  E’ tárgy bővebb megvizsgálására t. ka- 
pocsányi A p p e l  József tb. és G e r i c s  Pál keszthelyi 
georgiconi archon határoztattak megkéretni. — Indítvány 
tétetett, miszerint az egyesület, m inta’ honi gazdasági 
érdekek képviselője azon társaságot is , mellya’ m. Vay 
Miklós b. által árverés utján megszerzett pesti czukorfi- 
nomitó-gyár jutányos átengedése által keletkezőben van, 
pártolása alá venné ’s azt közrészvétbe ajánlaná. E’vál
lalat a’ hírlapok által közismeretre lévén mór juttatva , 
azon megjegyzéssel határoztatott a’közgyűlés által a’nagy 
közönség figyelmébe’s pártfogásába ajánltatni, hogy miu
tán e’ gyár jelenleg az eszközökkel együtt úgy szólván ne
gyed árán megszerezhető, ’s mellette törekednünk kell, 
hogy kelendő iparnövények szaporítása ’s termesztése ál
tal egyéb gazd. növényeink becsét emeljük; miután to
vábbá nálunk a’ répaczukor az olcsó földbér, munka’s tü
zelőszer mellett könnyebben kiállítható, mint Franczia- 
vagy Németországban: annálinkább siessenek földbirto
kosaink e’ vállalat foganatosításában részt venni, ’s mind 
az olly könnyű ’s nyereséges nyers répaczukorlisztet na
gyobb mennyiségekben gyártani, mind részvények vásár
lása által a’ czukorfinomitó-gyár-társaságot megalapítni, 
minthogy az által nemcsak a’ hazát mintegy S millió apasz
tó ’s mindinkább elszegényitő kiadásától felmenteni se
gítik , hanem egyszersmind gazdaságaikat egy állandó , 
biztos és nyereséges keresetággal gyarapítják.— 14) A’ 
m a g y a r  k ö l c s ö n ö s  j é g k á r m e n t ő i n t é z e t ké
relme szinte viszhangra talált az egyesületnél, miután illy 
korszerű vállalat (melly egyébiránt nincs, mint a’ külföl
diek, nyerészkedési lábra állítva), a’ gazdának nemcsak 
értéke tetemes részét biztosítja, hanem szinte tömérdek 
pénz kivándorlása ellen ó meg bennünket ; azért is nyil- 
ványosan felszólittatni határzá a’ közgyűlés főleg föld-és 
szőlőmivelő hazánkfiait, miszerint ezen intézetnek jóté
konyságával, mellytől bennünket hasonló külföldi válla
latok irigységből megfosztani törekesznek , önhasznuk
ért is minél számosban élni igyekezzenek. — 15)A ’ föl- 
dészeti szakosztály javaslata következtében a’ nemesi bir
tok , kivált a’ középosztályu nemesség fekvő vagyonának 
végtelen szétdarabolása miatt bekövetkező végképeni el- 
szegényülés ellen hozandó m i n i m u m  t ö r v é n y  ügyé
ben a’ közhatóságok egyenkint felszólittatni, egyszers
mind pedig e’ tárgy a’ sajtó utján nyilványosan is szóba 
vétetni rendeltetett. — 16) A’ mezőgazdaság egyik főbaja 
jelenleg a’ cselédek elromlottságában ’s urokhozi vi
szonyaik határzatlanságában gyökerezvén, a’ közgyűlés 
a’ szakosztályi indítvány értelmében a’hatóságokat és fiók
egyesületeket a’ kebelökben jelenleg divatozó cselédrend-

szabások közléséért felszólittatni, ’s azoknak és a’ kül
földön napi renden levő külön szokások tekintetbe-véte- 
lével egy alkalmatos és czélra vezető hazai c s e l é d  r e n d 
s z e r  kidolgoztatását határzá. — 17) Miután cs. k. fő- 
herczeg Károly ő fensége m. óvári urodalmában a’ nagy
szerű marialigeti rétöntözést jelenleg egy jeles külföldi 
szakértő által megujittatni és szabályoztatni parancsolá ; 
erre honi birtokosaink azon óhajtással tetetnek figyelme- 
tesekke, miszerint körülményeikhez képest tanulás végett 
alkalmatos egyedeket oda küldeni törekedjenek , melly 
végre az egyesület ő fenségéhez közbenjárólag szinte fo
lyamodni szánkékozik. — 18) A’ bemutatott dohánygyüj- 
teményből ’s azokból (a’ külföldieket utánozva) készült 
szivarokból meggyőződvén az egyesület, mennyire függ 
szorgalmunktól’s értelmes eljárásunktól olly szivarok elő
állítása, mellyek a’ külföldit tökéletesen pótolják, ha a’ 
hozzá kivántató dohány czélszerűen kiválasztatik, (minők 
a’ szathmári, szabolcsi , békési ’s több más dohányfaj) ; 
a’ közgyűlés mindazon hazánkfiait, kik ez idén dohány
mutatványokat küldeni szívesek valának, újólag szives 
bizodalommal felszólittatni rendelé : miszerint ugyanazon 
dohányfajokból, az idei termésből is jövő télen egypár cso
mót beküldeni méltóztassanak , hogy meggyőződni lehes
sen a’ dohány kültypuszának , valamint beltulajdonságai- 
nak állandóságáról; mert csak igy lehet bizonyos minő
ségű szivarokkal való tartós kereskedést életbe léptetni, 
’s a’ külföldit, mellyért több százezer forintunk megy ha
szontalanul valóban füstbe, hazánkbóllassankintkiküszö
bölni’s helyébe inkább kivitelt állítani. 19) Az állator
vosi rendőrség tervének benyújtására az idei novemberi 
közgyűlés határoztatott, addig is az ausztriai tartomá
nyokban annyi foganattal fenálló népszerű utasításokat a’ 
köztisztviselőkre, helybeli elöljárókra, baromorvosok
ra , mészárosokra ’s gazdákra nézve — magyarra fordit- 
tatni ’s azoknak elterjesztéseért a’ hazában a’ nm. m. k. 
helytartóságot iAegkérni. 20) Meleg köszönettel fogadta
tott t. Sötér Ferencz mosonymegyei első alispán ur derék 
hazánkfiának tudósítása , hogy a’ selyemtenyésztés elő
mozdítására a’ megyében 70 pfrtot gyűjteni szíveskedett. 
A’ hazafiui küldemény a’ selyemtenyésztési szakosztály 
rendelkezésére bízatott.— 21) Eddigelő példásan és buz
gón működött m. óvári ügyviselőnk t. Kanyó Mihály ur 
beteges állapotja miatt ügyeinket továbbá nem képvisel
hetvén, az ügyviselőségre M a j o r P á l h. ü. ur , mint 
ki közügyiránti buzgóságát számos Ízben tanusitá, kére
tett meg. — T. Pokomándy Gábor tb. ’s felügyelő ur Cson- 
grádmegyében, szives ajánlása következtében szinte ügy
viselőnek választatott. — 22) Alulirt, mint a’ tótmegye
ri ’s ürményi példás okszerűséggel kezelt ’s a’ szó valódi 
értelmében példánygazdaságok megtekintésére megbízott 

t küldöttség jegyzője előadá, miszerint több küldöttségi 
tag jelennemléte miatt ezen eljárásról csak a’jövő novem
beri közgyűléskor adhatand hivatalos jelentést, minek az 
egyesület örömmel vágyva néz elébe. — 23) Legszivesb 
köszönet határoztatott nyilványittatniazon igen tisztelt ha
zánkfiainak , kik az idei állatmutatást beküldött juhpél- 
dányaikkal gazdagítani ?s tanuságossá tenni méltóztat- 
tak. Névszerinti legkegy. királyunk ő felsége h ö li  e s i
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urodalma ’s főherczeg K á r o l y  ő fensége, in. B a t 
t h y á n y  Fülöphg, ft. G r o s s e r  Ján. a’ kegy. szerzet 
főkormányzója (melly juhpéldányok, közben mondva , ne- 
mességökkel váratlanul meglepek a’ bírákat, tekintetbe 
vevén más hasonló viszonyok között divatozó juhtenyész
téseket) , G y ü r k y  Pál őexja , m. H un yad y József, 
K á r o l y i  István és Lajos grófok , t. M a g y a r Imre ’s 
verebi Y é g h  János tb. urak. A’ kiállítás iránti hivata
los és részletes jelentés szinte novemberre halasztatott , 
minthogy az illető küldöttség jegyzője , Ba c h  Vilmos ur 
a’ gyűlés előtti napon hirtelen fekvő beteggé lön. — Vé
gezvén ezek után az egyesületnek több rendbeli beligaz- 
gatási tárgyait 24) ez idénre sorsvonás utján következő 
köztelki részvények vonattak: 249dikszám Szabó Ist
ván , 2 36dik sz. F e s t e t i c s  Antal, 90diksz. S z é c  h e- 
n y i  István gr., 28d. sz. A l m á s y  Alajos gr., 174 és 
197dik számú K á r o l y i  György gr. urakat illető rész
vények. Minek következtében a’ köztelek t. ez. részvé
nyesei tisztelettel figyelmeztetnek, hogy a’ f. é. járandó 
kamataikat a’ jövő augusztusi, kihúzott részvényeiket pe
dig a’jövő novemberi vásárig egyesületi pénztárnok Kos- 
sálko János h. ü. urnái magoknak kifizettetni annál inkább 
méltóztassanak , minthogy különben az elmaradás úgy te
kintetnék, mintha azokat az egyesület javára elengedni 
’s ajándékozni szándékoznának. Ugyanez értetika’ múltra 
benhagyott illetőségekről is, nem kívánhatván senki, 
hogy az egyesület más pénzeit éveken át önrovására ke
zelje. Nem hagyhatni emlitetlenül, hogy az egyesület az 
első napi közgyűlés alkalmakor ez idén először a’ nem
zeti casinóban közebédet tarto tt, eztis nem csekély esz
köznek tartván a’külön osztályok szorosb öszszefüzésére 
’s azon bizodalmas viszonyok előidézése végett, mellyek- 
nek eddigi hiánya vala főoka a’ kölcsönös idegenségnek 
’s ebből természetesen következett számos erkölcsi és a- 
nyagi veszteségnek.— Adja isten! hogy jövő évben még 
számosb koszorúban ülhessük valamint mezőgazdasági ha
ladásunk , úgy a’ polgári öszszeforrás közszellem-diada- 
lát. Örvendetes vala továbbá a’ részvétettapasztalni, mely- 
lyet néhány fiók-egyesületeink követek küldése által gyű
léseinken vettek. Jelen voltak a’ p e s t m e g y e i  fiók 
részéről Hutiray Sándor és Plötz Adolf, szatmármegyei 
fiókból Szendrey Ignácz, Szép ős bő l  Székely Sándor, 
Szarvasról Bállá Károly és Ponyiczky Pál urak. ’S ez volt 
az első eset ’s az egész egyesületre örvendetes eset, 
hogy az adózó néposztály kebeléből is egy fiók-képvise
lő vön—Ponyitzky hazánkfia személyében— részt tanács
kozásokban. A’ közgyűlés utolsó napjára, t. i. jun. 6kára 
tűzetvén ki a’paraszt kanczacsikók jutalmazása, elszomo
rodva kellett az egyesületnek tapasztalni, hogy minden 
jutalma daczára is a’ gyarapodás helyett folyvást csökken 
száma a’ lótenyésztőknek azon néposztályban , melly ma
ga venné legnagyobb hasznát ebbeli szorgalmának. Mind- 
öszsze csak 11 kanczacsikó mutattatott be , nevezetesen 
7 darab Tolnából, 4 pedig Sornogyból, mellyek közül 
egy sem volt egészen hibátlan. Mind a’ mellett a’ jutalmak 
(aránylag kissé csökkentve) kiadattak , hogy jövő évre 
mégis ösztön legyen tán több gazdának jobban tenyésztett 
kanczacsikajával megjelenni. — A’legjobb 3 éves csikók

ért kapott Csapó István Büssüből 40 for., ör. Cser József 
Gölléről 25 for., Bertha Sámuel Aszalóról 20 frtot; — 
a’ 2 évesekért CsimaFerencz M. Egrerből 4 0 frtot, Var
ga József Értenyból 30 frtot. — A’ többiek úti költség 
fejében kaptak ötöt forintot pengőben. — Vajha a’ politi
kai hatóságok, földesurak ’s különösen a’ fiók-egyesüle
tek sikeresb lépeseket tennének a’ honi lótenyésztés eme- 
lesere, nevezetesen a’ föld népénél, melly jóra valómén- 
intezetek hiányában , főleg pedig tudatlanságból ’s ro- 
szul ertett gazdálkodásból elhanyatlott lófaját valamint 
vérre nemesitni nem képes , úgy legjobb alkatú csikaitis 
illő ápolás által ép , egészséges , kapós lovakká fölnevel
ni nem tudja. — Pesten, junius Tkén 1843. T ö r ö k  
J á n o s ,  egyes, titoknok.

F é r f i s z e r e l e m .
(Német novella.)

Theaasztalnál ülénk; az idő zord vala’s az eső ablak
hoz csapódék ; szobában lenni olly kéjelmes , ollyottho- 
nias vala. Társaságunk kicsiny v o lt, mert az esős idő 
több vendéget viszszarezzentett, de annál meghittebb ’s 
élénkebb mulatkozás fejlett ki közöttünk. Beszélgetésünk 
a’ régi ’s mégis örökké uj tárgy : szerelem körül forga ; 
némi linóm megjegyzést tevénk, némi tréfát is mondánk. 
A’ hölgyek — ’s övék volt a’ többség — mostis , mint kü
lönben, mindent, mi valódi, forró, örök szerelemnek 
mondatik, nemökszámára igényeiének. Én e’ nemkivált
ság fölött néhány kötődő megjegyzést bátor valék tenni, 
de az által a’ szép hareznők részéről kifakadásvihart ke- 
leszték föl a’ szerelmeden félvilág ellen. ,Valamennyi fér
fi mind önző !; mintegy delphii négylábú asztalról kiálta 
érdekes szomszédnőm, ki sokat képzelt emberisméreté
ről , mert vagyonos csendélet biztos révéből szemléié húsz 
év óta az élet zivatarait. „Valóban, valamennyien ?4Í vi- 
szonzám mosolygva. — ,,,Igen ’s tagadhatja ön? kérdé 
tizenhat éves kecses átellennőm , a’ férfiak sokkal inkább 
foglalkodnak politika- ’s mit tudom én még m ivel, sem
mint szerencsétlen szerelem miatt falba vernék fejőket !444 
Én Petrarcára hivatkozóm ’s válaszul azt nyerém, hogy ő 
inkább költészi hiúságból, nem szerelemből szeretett; hi
vatkozóm Wertherre ’s azon megjegyzéssel veretéin meg, 
hogy Werther először költött személy , másodszor olly 
érzelmek képviselője, mellyeketa’ mostani ferfinemzedek 
magától el- ’s nyugalomra utasitott; állításom támogatá
sául híí férfiszerelem képviselőiből egész képcsarnokot 
hoztam fel a’ régibb ’s újabb korból, de kékszemü tizen
hatévesem azzal csépelt le : ,„azelőtt , meglehet . . .  de 
annak már vége. Egyik fele a’ férfiaknak mindinkább el- 
felületesüi, másik fele pedig, a’ valódibb, olly iszonyúan 
gyakorlativá lesz, olly undokul honfiskodik, hogy a’ 
szegény szív tekintetbe immár nem is jő.444 Ezután női sze
relemáldozatokból egész hadsereg volt kiállítva. ,Egy 
részről igazok lehet kegyeteknek, hölgyeim, feleltemén, 
de azt is megengedik kegyetek, hogy mi férfiak illy fáj
dalmakat inkább magunkban tartunk meg’s ha szivünk ha
jótörést szenvede , mint erősb úszók jobban tudjuk , mint 
a’ nők , megmenteni, a’ ki megmenthető még. Én megen-
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gedem kegyeteknek, Hogy szerencsétlen szerelem egy 
nemes hölgynél sokszorta elhibázott életté, férfinál el
hibázott ifjúsággá válik; minthogy azonban kegyetek nem 
tréfálnak, a’legújabb napi irodalomból két tényt hozha
tok fel, miket ma este úgy is el akartam beszélni’s mely- 
lyek kegyeteket annál inkább érdeklendik. Kezesem e’ 
részben de la Garde gróf, kútfőm pedig a’ Globe egyik 
legújabb száma.4 — „Szép, de beszélje el ön németül, 
mert ollyasmit örömestebb hallgatunk anyanyelven, mint 
ha hírlapban olvasnék!“ lön megjegyezve ’s a’ ,hírlap4 szó 
némi hangnyomattal mondaték k i,  mint ha illy prosai izé 
megszentségtelenité szóban forgó tárgyunkat. ,Ha kegye
tek engedékenységére számolhatok, úgy szolgálatukra 
készen vagyok.4— ,,Semmi kifogás! A’ dologhoz; de 
semmi tréfa!“ — ,Nem, keserű való, kétkedő hölgyecs- 
kém ! — A’ gróf legújabb olaszországi utazásában meglá- 
togatá Florenzet ’s a’ kéj e’ városában a’ tébolydát (Ir
renanstalt) ’s az ezzel öszszekötött gyógyintézetetis szel
lembetegek számára, melly Santini gyógyász által lön 
olly híressé. Az oltani betegek közt két fiatal férfit le lt, 
kik olly mélyen hátának rá , hogy az intézet szivesigaz- 
gatójától közelebbi felvilágosítást kért szerencsétlensé- 
gök okairól.

Előbb az egyik esetét beszélem el ’s kegyetektől füg- 
gend , ki akarják é kegyesen hallgatni második bizonyít
ványomat a’ mély, benső férfiszerelemről. A’ szellemkó
ros egy sienai előkelő ügyvéd fia ; neve : Yittorio Baldi
ni. Az atyja , buzgó jogász, fiából ügyes segédet ’s tete
mes munkakörében dús örököst akart képezni. Vittorio 
olly iskolai nevelést kapott, minőt a’ mai Olaszországban 
gyéren találni; az atya egyetemeken töltött évei alatt is 
mind tanácscsal, mind tettel segité ’s tanulmányai bevé
gezte után házához vévé ő t, hogy megismértesse az ügy
védkedés tömkelegével. A’ leendő ü g y v é d  gyakorlati 
atyja kezénél óriási eiőhaladásokat tőn ; reggeltől estig el
méleti ’s gyakorlati munkáknál ült ’s mivel legtöbb üres 
óráját fuvolyázásbani tökélyesülésére forditá, ritkán ment 
ki. A’ fuvolya, szokta mondani, egyetlen szenvedélye. 
Vittorio szülői ’s nőtestvérei büszkék valának a’ remény- 
teljes fiúra, kinek jövendőjétől legfényesb eredvényeket 
vártak.

Azonban nem a’ római jog kútfői ’s magyarázatának 
tanulmánya, nem az irathalmazok, mikkel az atya fiát va- 
lódilag besánczolá, átdolgozása, valának egyedüli okai 
elvonult életének ; nem sokára a’ zenegyakorlatokat sem 
lehete annak tartani többé , mi őt a’ házhoz csatolá. Ke
gyetek eltalálják, hova czélozok ? Átellenében az ügy
véd házának egy szegény kézmives , ennél pedig egy fia
tal lyányka lakott, k i, mint Vittorio könyvek közt, reg
geltől estig ablaknál tűvel ült. Camillát az egész szom
szédság mint igen szép ’s mi még többet je len t, mint igen 
erkölcsös és szorgalmas lyányt ismeré és szereié. ’S volt 
is tökélyesen oka szorgalmasnak lennie, mert szegény 
árva vala, kit korán elhalt anyja testvére magánál csak 
azért tű rt, mert keze munkájával beszerzé, mi az élet 
fentartásához megkivántatik. — Itt is az ,mi máshol, tör
tént. Sokszor találkozván az átelleni ifjú ur meghitt pil

lanataival , még mielőtt körülnézhető magát, már is az 
első szerelem bűkertjébe hagyá magát csábittatni. — A’ 
meghitt pillanatokból nem sokára nyájas mosoly, titkos 
fejintés és beszédesb közlekedés következett. Egymással 
nem levelezhetvén , virágnyelvhez folyamodott a’ szerel
mes pár. Virágnyelvhez? kérdik kegyetek, hölgyeim. 
Igen, virágnyelvhez, mihez Toscana szorgalmas varró 
lyányai korunkban olly jól értenek, mint hgnők ’s fejde- 
lemnők.— A’dolog, mint kegyetek látják, enyelgés va
la; de hogy gyermekjátéknál több vala;’s hogy, mint igen 
sok illy viszony, el nem merült az aljasság fertőjébe , 
épen az bizonyítja előbbi állításomat a’ férfiszerelemről. 
—  A’ két ablak közt váltott virágjegyekről meghittebb 
közleményekre csak egy lépés vala. Az első tala (Stell
dichein) egy részről kérve , a’ másik ablakból pirulva 
lön elfogadva; ’s megtörtént. Minél jobban kezdők Vit
torio ’s Camilla ismerni egymást, annál forróbb lön sze
relmük , melly titoklepel alatt nem sokára szenvedélylyé 
lángolt fel. Törvénykönyvekben, mennyire Vittorio jog
tudományhoz értett, egyetlenegy czikk sem vala , melly 
tiltaná öszszekelését azoknak , kik őszintén szeretik egy
mást. Elég az ahoz, hogy a’ fiatal jogtudós házasságoti- 
gért a’ szegény árvának ’s Ígéretét hűn és becsületesen 
teljesíteni akará. — Az első szerelem életkorában azt vé
li minden lelkes ember , hogy, mit óhajt« meg is teheti. 
A’ többség rendesen illy ohajtatnál marad, mellynek kül
ső életviszonyok szárnyát szegik ’s e’ miatt okos lemon
dáshoz menekül vagy az erkölcsiség ’s érzékiség kÖztkét- 
értelmű egyességet köt. Óhajtását Vittorio akarattá eme
lő ; esküje neki szent, szerelme vallása vala.— A’fiatal 
jogtudóssal meg vannak kegyetek elégedve , nemde höl
gyeim ? Kegyetek mosolyognak? — Én nem beszélek va
lami divatszerű regét, hanem valódi történetet, bonyo- 
lulást, melly olly szokottszerű , hogy kegyetek , ha vizs
gáló szemmel pillantanak a’ mindennapi élet fenekére, ha
sonlót naponkint ’s mindenhol találhatnak. — Éreltmeg- 
fontolás után Vittorio mind Camilla, mind saját szilárd 
szerelméről meggyőződheték. Camillának szavát adá ’s 
több , mint külső kötelesség, ösztönöző őt azt meg is tar
tani , valósítani. Szülői részéről tartott ugyan némi ziva
tartól, de érzeménye eléggé erős vala, hogy azzal is meg- 
víjon. így lépett kedvező órában atyja elébe, megegye
zését kérve.

Baldinik podesztákat számlálták őseik közt; Vitto
rio atyja szinte nagyra vivé dolgát ’s reméllé, hogy fia 
neki is elébe fog vágni. Fiát úgy szerété, mint legtöbb 
szereti magzatát ’s e’ miatt Vittorio szándékolt balházas
sága igen ellenére volt. A’ hangból, mellyen Vittorio ké
relmét előadá, gyanitá a’ jártas ügyvéd, hogy a’ szen
vedély már is mély gyökeret vert az ifjú szivében. Időt 
nyerve, mindent megnyertem! gondolá. A’ kellemetlen 
viszony további következményeit megelőzendő, a’ csa
ládtanács elhatárzá az álutra tébolyult fiúnak gyors eltá
volítását a’ városból. Vittorio félig erőszakosan lön küld
ve P a l e r mó b a ,  hol atyja testvére egy kolostor perjele 
vala; ott volt két évig maradandó.

{Folyt, következik.')

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a tt  n er -K ár  o l y i  uri-utcza 453.
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Felírása a’ KK. és RRnek,
melly ő csász.  kir. fels.  a’ mult  o r s zá g g y ű 

lé s r ő l  f ö l t e r je sz te te t t .
Fölséges ’stb. Az állandó egyetértés az ország ere

jének ’s hatalmának talpköve; ennek eszközlését czélzák 
felséged dicső elei a’ bécsi ’s linczi békekötésekkel, mely- 
lyek törvénykönyvünkbe iktatva is szemléltetnek; fel
sőbb rendelések által a’ viszálkodás magvát elszórva lát
ván az 1790dik orsz.gyülés öszszegyült KK. ésRR. és az 
egy honnak fiai közt való kölcsönös bizodalom helyreálli- 
tását óhajtván: az akkor uralkodó fejedelem egyeztével 
azokon alapult 26 tcz. alkották. Most, midőn felséged 
által e’jelen országgyűlésre egybehivatván, felséged biz
tató szavai sérelmeink előterjesztésére felszólítanak, meg 
lévén győződve, hogy a’ nemzet csak úgy lehet boldog 
és állandó egyetértésben, hajusai teljes épségben meg
tartatnak, ’s törvényben gyökerezett igazságos kíván
ságai meg nem szorittatnak, kötelességünknek tartjuk föl- 
séged eleibe terjeszteni a’ vallásos némelly sulyok orvos
lására czélzott törvényjavaslatot. Mellyet ide ‘/.alatt mel
lékelve terjesztvén, cs. kir. fels. kérjük, hogy azt jóvá
hagyni ’s megerősiteni méltóztassék , kik egyébiránt ma
gunkat felséged cs. kir. kegyelmeibe jobbágyi alázatos
sággal ajánljuk. Kelt sz. kir. Pozsony városban 1840d. 
észt. pünkösthava 7kén tartott országos ülésünkből, cs. 
kir. felségednek ’stb.

*/. alatti törvényczikkely a’ vallás dolgában. A’ bé
csi éslinczi békekötés alapjánál fogvást, az 1790/1 26d. 
törv. következendőkben bővíttetik és illetőleg módositta- 
tik. 1) A’ vallásos reversalisok vagyis a’ születendő gyer
mekeknek melly vallásban neveltetésök iránt ezentúl kö 
tendő kötelezések erőnélkülieknek nyilatkoztatnak. 2) Ki
jelentetik, hogy azok, kik 18 éves koruk eléréséig az 
ev. vallásban neveltettek, a’ nőszemélyek pedig férjhez- 
menetelók után, habár ezen kort még el nem érték is , 
sem magok, sem maradékaik vallásos kérdés alá többe 
nem vétethetnek. 3) Azon vegyes házasságok , mellyek 
eddig a’ kath. lelkipásztor előtt, de egyházi áldás nélkül 
köttettek, úgy is erőteljesek lévén, az azokból szárma
zott vagy ezután származandó gyermekek is törvénye
seknek tekintendők. 4) A’ vegyes házasságra lépni kívá
nók enaekutána mindenkor a’ vőlegény vallásán levő lel
kipásztor által adassanak öszsze. 5) Az ennekutana kö
tendő vegyes házasságokból születendő mindkét nembeli 
gyermekek atyjok vallásában neveltessenek. 6) A tör
vénytelen születésű gyermekek anyjok vallasaban nevel
tessenek; következő vegyes házasság általi törvényesitteté- 
sük esetében pedig azok , kik 7dik évet törvényesiteskor
még el nemértek, a’vegyes házasságokból született gyér
mekekre nézve megszabott rendelet alá esvén , azok , kik 
a’ 7dik évet már meghaladták , továbbá is anyjok vallá
sában fognak neveltetni. 7) A’ talált gyermekek gondvi
selőiknek vallásában, mindenesetre pedig valamelly be

vett keresztyén vallásban neveltessenek. 8) Olly esetek
ben , midőn eredetileg tiszta házasság az egyik vagy má
sik hazastarsnak a hazassag ideje alatt más vallásra tör
tént atmenetele által vegyes házassággá válnék, azon 
gyeimekek, kik az átmenetkor a’ 7dik évet meg nem ha
ladtak , a vegyes házasságból szármázott gyermekek ne
velésére nézve megszabott rendelet alá esnek ; azok el
lenben, kik a’ 7dik évet meghaladták, azon vallásban 
fognak továbbá is neveltetni, mellyben átmenet előtt ne
veltetésök már megkezdetett, v. neveltetniük kellett vol
na. Viszont azon esetekben , midőn eredetileg vegyes há
zasságokból tiszta házasságok válnak, a’ gyermekek ne
veltetése megfordítva ugyanazon rendelet alá esik. 9) Az 
evangélikusok templomaiba különben sem meg nem hivott 
sem nem édesgetett más vallásuaknak járása az evang. lel
kipásztorokra nézve törvénynyel tiltott, fenyittetni is ren
delt csábítási véteknek nem tartatik. 10) A’ kath. gyer
mekeknek az evang. iskolákba való járása megengedte
tik ; úgy mindazáltal, hogy ezen i s k o 1 a i gyakorlás az 
evangélikusoknál tanitott hittudományra ’s vallásos tudo
mányokra ki ne terjedjen , hanem ezen tárgyakat a’ ka- 
tholikusok tulajdon elveik szerint kath. tanítóiul vagy il
lető lelki pásztoroktul tanulni és ugyanezen vallásnak sza
bályait gyakorolni tartozzanak. Az illy iskolákban nyert 
bizonyságlevelek, akár tanulásnak valamelly iskolákban 
leendő folytatása vagy azoknak befejezése után , azodáb- 
bi menetel eszközlésére nézve is mindenkor teljes és tö
kéletes erejűek lévén, mellyekhez a’ katholikus ifjakra 
nézve a’ katholika hittudomány tanulása ’s gyakorlata 
iránti bizonyitvány is kapcsolandó leszen. 11) Mindaz 
evang. mind kath. ifjaknak megengedtefik az is , hogy bár- 
melly külföldi, úgymint az ausztriai monarchián kívüli 
tartományokban levő iskolákat akadály nélkül látogathas
sanak. 12) Szabadságában álland a’ kath.szüléknek gyer
mekeik mellett evang. nevelőket ’s tanítókat tartani, úgy 
mindazáltal, hogy kath. vallásbani oktatásra ’s gyakor
lásra nézve a’ tizedik §ban megszabott föltétel teljesittes- 
sék. 13) A’ vallásos kérdés alatt levő személyekre nézve 
a’ recopulatiónak, midőn az első esketés jóhis/.emben tör
tén t, helye nem leszen; de különben is az csak a’ fen- 
forgott vallásos kérdés teljes és végképeni elintézéseután 
vitethetik véghez; azonban a’ recopulatio előtt született 
gyermekek minden esetre még akkor is, ha a’ házas tár
sak között valamellyiknek időközbeni halála miatta’ re
copulatio nem teljesittetnék ^örvényeseknek tekintendők. 
14) Az 1790/1 : 26. tcz. 5d. §nak ellenére az evangéli
kusok abbeli szabadságuk gyakorlásában, hogy elemi ’s 
grammaticalis iskolákat mindenütt, hol szükségesnek lá- 
tandják, előlegesen nyerendő felsőbb engedelein nélkül 
állíthassanak , nem korlátoztatnak. 1 5) A’ vegyes házas
ságokból eredett váló perekben az 1790/1: 26. 16. §sa 
által megrendelt bírósági hatóság nem terjed ki olly ese
tekre , midőn a’ házasságszerzési alkalommal evangélikus 
valláson volt mindkét házastárs közül valamellyik a’
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válóper lefolyta alatt, vagy épen az elválasztási í t é l e t  
után, kath. vallásra megy által. Illy általmenet sem a’ 
per folyamatjára nézve változást, vagy a’ már lefolyt per
nek az említett bíróság előtti megujithatását nem követ
keztetheti. 16) Az egyházi személyeknek és tanítóknak 
fizetésére, bárminemű egyház i  épületek felállítására ’s 
igazítására az evangélikusok és viszont a’ kath. egymás
nak nem köteleztethetnek; ott azonban, hol e’végre szük
séges költségek közjövedelemből gyűjtött községpénztár
ból tétetnek, az illy jótéteményben mind katholikusok 
mind evang. kölcsönös arányosságban részesüljenek. 17) 
Az 1790/1 : 26. tcz.8 . §sa rendelete a’ hivatalok és tiszt
ségek betöltése iránt a’ sz. kir. városokra ’s különös por
tákkal biró kerületekre is világosan kiterjesztetik. 18) 
Az evangelikusokata’ kath. vallás tekintetéből tiltott szer
zéstől xazy a’ lakóságból kirekeszteni, őket mestersé
gek gyakorlásában addig, mig a’ czéhekfenállanak , ezek
be való fölvételben gátolni az 1 790/1 26. tczikk. 17. §ban 
megszabott minden egyes esetben külön megveendő bünte
tés terhe alatt tiltatik ; minden e’ részben ellenkező szo
kás , határzat vagy rendelet ezennel eltöröltetvén. 19) A’ 
megürült telekbe költözött evang. a’ kath. , és viszont a’ 
kath. az evang, egyházi személyek fizetésére nem kötelez
tethetnek. 20) Olly helyeken , hol elválasztott temetők
nincsenek , a’ temető használása az evang. és kath. vallá-*
suakra nézve közös. 21) O fels. kegyelmesen gondos
kodni fog, hogy a’ magyar ezredeknél, az ev. valláson 
levő katonák tekintetéből, evangélikus tábori lelkészek 
is alkalmaztassanak.

F é r f i s z e r e l e m .
(Német novella.)

[ F o ly ta tá s t )

Vittorio meg lévén győződve Camilla szerelméről ’s 
megemlékezve gyermeki engedelmességéről ámbár nehéz 
szívvel, Szicziliába csakugyan elutazott. ,Más városban 
más lyányhoz !4 mondják a’ mindennapias szerelmesek ’s 
a’viszonyt Vittorio szüléji sem tárták egyébnek ; de : ,mi
nél nagyobb a’ kényszerítés , annál nagyobb az ellensze
gülés!4 szintazon joggal lehetne mondani a’ valódi szere
lemről ’s illyen volt az ifjúé. — A’ kolostorélet szerzete
sek békói nélkül Vittoriónak igen tetszék; tűzre az ola
jat öntött. Egy körülmény azonban aggodalmat szülhetett 
volna V i t t ő r i  o rokonaiban intézkedésük czélszerüsége 
iránt: Vittorio elveszté lassankint minden munkakedvét; 
a’jogtanulmányok elveszték reá nézve minden ingerüket. 
A’ valamennyi szerencsétlennek ártatlan bünöstarsa, a’ ma
gány, tulingerlé érzeményéletét ’s ez ismét megfelelő táplát 
művészetben kerese. Mit akkor , midőn érzeményeit Ca- 
millával csak hangokban tudathatá, fuvolyán fuva, azt most 
valódi zenészeti tobzódással naponkint ismételé. Többi 
idejét olasz remekírók olvasásával tölté , kik közt jele
sül Dante isteni comoediája fejtörésre bő anyagot szol
gáltatott.— így múlt el két év, mellyeket Vittorio han
gulata szerint majd száműzetésnek , majd kisérletidőnek 
nevezett; szenvedélye naponkint növekvék, az tölté be 
egész eszmevilágát. Vittorio viszszatérte családünnep va- 
la , örömünnepe az atyának elvesztett fián ; szüléji egész

szeretetét megtaláló, de kedvesét nem leié. Az átelleni 
ablak, mellynél ülni szokott, idegen arczot mutata; név
telen aggodalom vön erőt a’ szegény ifjún’s nyugtalan sej
telem , melly élvévé bátorságát Camilla után tudakozód
ni szüléji házánál. Annál buzgóbban kérdezősködék a’ 
szomszédságban, végtére magában Camilla lakában. A’ 
háztulajdonos vállat vonita; ő igazat nem szólhatni vagy 
szólni nem akarni látszék, valószínűleg tiszteletből vagy 
tan világos kivanatara a’ tekintélyes szomszédnak. A’kis 
hazban lakó idegen csalad szinte keveset vagy mitsem tu
dott mondani: szóval, minden, mit Vittorio megtudott, 
abból alia , hogy elutazta után Camilla a’ házat ’s várost 
nagybátyjával együtt nyomban elhagyó ; mi lön belőle, 
azt kisem tudá. — E’ szomorú hir következtében Vittorio 
fejtörő vágya betegséggé fajult. Egészsége úgy megren
dült , hogy a’ gyógytan rajta segíteni törekvék ; szive meg
törött és az anya ’s nőtestvérek gyöngéd ápolása pedig 
nemcsak nem enyhité kínait a’ szerencsétlennek , hanem 
inkább nagyobbitá azokat. Vannak hangulatok az életben , 
hogy a’ részvét későn jő ’s hogya’ balzam, mit most azok 
nyújtanak, kik előbb megsebzének, méreggé változik : 
igy Vittorionál is.

így állt a’ dolog , midőn egy fontos perben az öreg 
Baldininak Florenczbe kelle utaznia. Reméllvén , hogy 
e’ kis utazás elszórakoztatja a’ komor fiút, Vittoriót ma
gával vivé. Egy úttal használni akará a’ jó alkalmat fiá
nak tekintélyes kegynök- ’s ügybarátoknál személyes aján
lására. Mindenki magáról kövezkeztet legörömestebbmá • 
sokra ’s kivált az atyák könnyen vélik , hogy mi nekik 
tetszik , az fiaiknak is kívánatos és üdves. A’ dicsvágyó 
ügyvéd is igy vélé ábrándozó fiát dicsvágy által gyógyít
hatni ki szerelméből. — De sem az erőtetés : szedné ma
gát öszsze , sem a’ nyájas, sőt hízelgő fogadtatás , mit a' 
fiatal férfi atyja kíséretében tekintélyes és hatalmas kegy- 
nököknél le lt, sem a’ gyönyörök ’s mulatságok, miket a’ 
szép Florencz vagyonos idegennek olly ritka bőségben 
nyújt, tehettek valamit a’ kedves elvesztése fölötti fájda
lom , az elhibázott élet tuíbatalmas kórérzeménye ellen. 
A’ nagy világkörökben még magányosabb-, vigasztalat- 
nabbnak érezé magát; a’ főváros czifra szépeit öszszeha- 
sonlitá szegény Camillája deli nőiségével ; elég az ahoz , 
hogy a’ szenvedély örvénye mindig akaratlanabbul ragadá 
őt a’ fájdalom sötét mélyeibe le: ő kínaiban kéjelgett!
— Lesütött fejjel, nehéz szívvel ment idegenkint idege
nek köztx\rno partjára szomorúan sétálni. Itt köpönyegé
nél lön feltartóztatva, egy lassú szózat nevén szólitá őt , 
a’ hang előtte isméretes vala, megfordult . . . Camilla 
vala ! . . . De , ah hölgyeim , ha engedelmet kell kegye
tektől kérnem , hogy az élet legborzasztóbb prosáját olly 
undorító alakban kell vezetnem kegyetek elébe , ha e’for- 
dulatkínosan hatand kegyetekre , gondolják el, mint lön 
Vittorio meghatva , sőt megsemmitve, midőn szemébe né
zett az éji tüneménynek. Camilla, de az ő Camillája töb
bé nem ! Szép volt még a’ lyány , de bukott angyal ’s olly 
mélyen sülyedve az aljasság fertőjébe , minden szemérem
ből annyira kivetkeztetve , hogy a’ tiszta- ’s hűtől nem fu- 
ta , hogy útjába álla, hogy gyalázatával kérkedék.
— Ezen esemény villámkint hatott a’ szerencsétlenre. Mit
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óhajtott, szenvede , tűrt, mind az ördögi gúnyként jelent 
meg előtte; legnemesb érzeményei ördögihasztalanságok- 
ká változtak. ,Távozzál , szerencsétlen!‘ szorult kebel
lel kiálta Vittorio, elszakitá magát tőle ’s haza tántorgott. 
Az atya, látván őt, eliszonyodék; azonegy perez elva- 
d itá , megsemmité őt. A’ kétségbeesés kórágyba dönté 
őt; vad lázábrándiban átkozá a’ világot’s embereket »jó
zanabb óráiban pedig halálgondolatokkal foglalkodék. — 
Többször akará magát kivégezni, miben meggátoltatva 
annyira feldühült, hogy a’ kétségbeeső atya kénytelen volt 
végtére a’ beteget Santini gyógyász őrült-gyógyintézeté
be adni. —

Nem kevesbbé elhatározó volt a’ hatás , mellyet amaz 
éji történet a’ szerencsétlen nőre tett. A’ kétségbeesés , 
mellybe őt előbbi viszonyaiból Vittorio rögtöni eltávozta 
’s kényszeritett kiszakittatása ejté , nála ellenkező irányt 
von: Vittoriónál a’ szenvedély kóros szellemiséggé sző
kéit fel , nála legvadabb érzékiséggé fajult. Éhez járult 
a’ szükség; az első lépés az önmegfeledkezés ’s lemondás 
ösvényén megtörtént’s gyorsan tántorgott az örvény felé. 
Vittorio iszonyodása erőszakosan ébreszté föl benne a’ ne- 
mesb részt ’s mint az eb nem tágít föllelt urától, őt is úgy 
üzé indulata a’ beteghez. A’ leglealacsonyitóbb bánás Vit
torio atyja részéről mit sem fogott rajta; ő viszszajött. 
Santini gyógyász , kit a’ megszomorodott atya kénytelen 
volt a’ dolog egész menetelébe avatni, pártját fogáa’ sze
gény hölgynek , mert rá épité Vittorio megszabadítása e- 
gyedül gondolható reményét. O naponkint van a’ beteg 
körül, kinek ő vala első ’s utolsó szerelme ’s ragaszko
dása mint bünbánata kimondhattam Rogaért úgy bűnhődik , 
mint ember csak lakolhat: Vittorio sokszor tetézi őt a’ 
legundokabb nevekkel, miket csak a’ bűntőli legvadabb 
undor sugalhat; azután ismét hizeleg neki mint Camillá- 
jának ’s ámbár sem amaz, sem ezen hangulatban nem is
mer rá ,  mégis sem orvosságot, sem táplálatot mástól el 
nem fogad. A’ hölgy úgy ápolja ő t, mint beteg gyerme
ket. Santini gyógyász remélli, hogy e’ vele-bánás, az 
idő ’s egy szerencsés perez , mellyben megtudja Camilla 
megjohbulását és szenvedéseit, kigyógyitják a’ szegény 
szellembeteget. — Valósul é a’ gyógyász reménye ’s azu
tán mi lesz a’ valóban szerencsétlen szerelmesből, nem tud
hatni. A’ történetnek vége.

,Minő fordulat!‘ szólt leghevesb ellennőm , az idősb 
hölgy. — „Adná isten , hogy ön költeményt beszélt vol
na ! jajgatott a’ házi aszszony; de beszélje el a’ második 
történetet is; az tán vigasztalóbb lesz; mert a’ hatás , 
mit ezen első tőn ránk , igen kinos.4*

Volterában, egy helységben közel Florenczhez , egy 
vagyonos földmivelőnek hajlott korában fia születék, ki 
Luigi nevet kapott’s kedvenezmagzata volt szüléinek. A’ 
fiú szép , kedélyes és olly jó vala, hogy a’ szüléknek ezen, 
nem egészen helyeselhető , ámbár igen könnyen megma
gyarázható megkülönböztetésével idősb testvérei is nemso
kára kibékülének ’s az egész ház kedvenezévé lön. így 
lépett Luigi , legnyájasb viszonyok közt, huszadik évé
be. Virult mint rózsa ’s övéi mint jó fiút és testvért, az 
egész falu pedig mint szép fiatal férfit szereték. Luigi 
n őtestvéreinek barátnőji nem valónak érzéketlenek az ifjú

udvariassága iránt s több lyány és némelly okos , előre 
gondoskodó anya szívesen üdvözlé őt, valahányszor há
zához jőve. Jó házasság tehát nem hijányzott; a’ válasz
tás övé vala; de máris választott, szive oda volt adva. — 
A’ falun kívül egy csinos kis villában , nem meszsze Lui
gi szülejinek udvarától, néhány év óta egy koros hölgy 
lakott, ki igen elvonultan élt, csaknem kirekesztőleg egy, 
akkoron alig 16 eves lyányka noveltetésével foglalkodva. 
A’ koros nőt es növendéket a’ faluban csak kissé ismerék, 
mert egy családdal sem alia közelebb viszonyban t mint 
mellyet külső szükségei föltételezének. Vasárnap azon
ban mindketten jelen voltak az istentiszteleten ; de meg
történt sokszor, ha rósz volt az idő, vagy gyöngélkedett 
a koros nember, hogy az ifjabb hölgy egyedül jőve a’ 
templomba. A’ hajlam, ha egyszer fölébrede , sem időt, 
sem helyet nem ismer, sőt a’ tiszta szerelem legmagasztosb- 
nak érzi magát szent helyeken: röviden, e’ templomba- 
járások alkalmat adtak szövetségre, melly két szívre 
nézve elhatárzó lön. A’ félénk pillantásokat beszélők kö
veték; egy szerencsés perez kézszoritást engede meg ’s 
Luigi és Terezina tudták, hogy egymást szeretik, mi
előtt egy szót váltottak volna egymással. A’ titkos bele
egyezés kéje két nyáron ót tartott. Ok rendesen vasár
napon láták egymást, de annál ritkábban beszéltek egymás
sal. Illy kivételi órában megvallá szivválasztottjának Te
rezina, hogy nem a’ villábani hölgy lyánya, hanem sze
gény árva, ki szülék- és hazáról úgy szólván mitsem tud. 
,’S ki tudja, tévé hozzá, ez nem fogjaé egykoron gátol
ni szerencsénket!4 — „Ej mit, viszonzá Luigi , kérdem 
is én azt, van é v a gy o n o d vagy nincs ’s honnan való 
vagy ? Elég , hogy enyim vagy! ’S nincs é jó anyám , nin
csenek é kedves testvéreim ’s mi hiányunk lesz , ha kivá- 
natinkban mérsékesek leszünk ?“

A’ szerelmesek igy terveztek a’ jövendőrüi *s vágy 
és viszonlátás [ közt szép napokat éltek. De egy vasárnap 
Terezina misére nem jőve; Luigi kimondhatlanul meg
ijedt. Elindult a’ falun kívüli kis fejér villához, fölment 
a’ dombra, honnan olly sokszor nézett a’ kedves házikó 
felé ’s alig hitt szemeinek. Az ablaktáblák mind be valá- 
nak zárva. Kinos nyugtalanságtól ösztönöztetve ’s neki 
bátorodva oda siete ’s zörge a’ kertkapun. A ’ kertész el
jőve ’s Luigi rémülten tudá meg, hogy levelek érkezé
nek ’s a’ hölgyek rögtön elutazának; ő nem tudja , Flo- 
renezbe mentek é vagy tovább. — Luigi mintegy meg- 
semmitve vala. Tudósításokat napokig- ’s hetekiglen vá
ra; hasztalan ! A ’villába egy angol család szállt be , Te- 
rezinájáról szót sem halla ; eltűnt. A gyámanya megtu
dó é az egyetértést ’s e’ miatt vivé el olly gyorsan ’s ti
tokteljesen a’ lyányt? Luigi nem tudá, azt azonban na
ponkint fájdalmasabban érezé , hogy ott tovább nem ma
radhat. Nagy vágyódása a’ távolba vallásossága által ha
tárzott irányt nyert. Daczára az anya ’s testvérek előter
jesztései-, kérései- ’s könnyeinek Lu i g i  Livornóba 
ment, onnan Konstantinápolyba hajózott ’s az Ígéret föl
dére zarándokolt. — Három év múlva, fáradalmak ’s ve
szélyek után, mikkel szivvágyát lecsöndesiteni reméllé, 
viszszatért Toscanába. De kórosan idegenkedék a’hely
től, hol olly szerencsés napokat éle meg. Voltéra vonzá
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’s viszszataszitá őt. Kalandos zarándoksága alatt rendes 
munkától elszokva felcsapott az akkoron Florenczben ta
nyázott spanyol ezeredbe ’s csak akkor érezé magát jó l , 
midőn jól zaklattaték , mert váltig meguná életét ’s úgy 
hozzá szokott komor elzárkozottságához , hogy az máso
dik természetévé Ion.

( Vege következik.)

T á r c z a.
(Előbb bécsgyőri, most bécsgloggnitzi vasút). lS38ki 

april 9d. nyittatott aláírás az akkor javaslott bécsgyőri 
vasútra, mellynek létesítésére Sina b. kapott engedélyt. 
A’ pályának két, egymástól tökéletesen különzött vonal
ból kellett állnia: l)Bécstől a’ duna jobb partján Bru- 
ckon , a’ Fértőn keresztül Puzsonynak (9 Z* mf.) és a’ Fér
tőiül Mosony on át Győr ’s G ö n y ű  felé a’ duna mellett 
(9 mf.). 2) Bécstől Badenen’s Német-ujhelyen keresztül 
Gloggnitznak,egy N.-ujhelytül Sopronynak vivőmellékut- 
tal: (öszszesen I 6 V2 mf.) A’ részvénytőke Í 2 V2 millió 
ftra (25 ezer részvény ötszáz fttal) volt szabva; a’ nagy 
közönségnek nyilványos aláirás alkalmakor csak 5500 
részvény jutott, mik néhány óra alatt elkeltek. A’ fen- 
emlitett két vonal közül előbb a’ 2d. készült e l; az építést 
1839. aprilben kezték ’s már 1841 máj 15d. a’ baden- 
n.-újhelyi , máj. 29 .a’ mödling-badeni, jun. 20. a’ bécs- 
mödlingi ; octob. 24. a’n.-ujhely-neukircheni vonal, 1842 
máj. 5d. végre az utolsó ponttul Gloggnitzig készen volt. 
Ezen vonal, melly hoszszuságra alig teszi egy harmadát 
a’ tervezett pályának , a’ részvénytőke nagyobb részét föl
emésztette; ide járult még az is , hogy a’ duna balparti — 
Bécstől Pozsonyon által Pestnek — vasút terveztetvén, 
ez által a’ jobbparti jövedelmezése igen kétes lett. E’ sze
rint a’ társaság azt terjeszté föl a’ kormánynak , hogy a’ 
vaspálya építtetését csak úgy folytathatni, ha a’ status 
jövedelembiztositást vállal magára: de ezen kérelemnek 
semmi sikere sem lön; hanem 1842. jun. 1 7d. kelt leirat 
szerint az előlegesen 1837. dec. 29d. helyeslett vasút é- 
pittetése — Bécstől Pozsonynak ’s Győrnek — tekintve 
a’ magyar részt is , határzottan megengedteték; kivánta- 
tott egyszersmind, hogy különösen kimutassák azt , meny
nyi van még meg az aláirt 12 V2 millióbul ’s honnan szer- 
zendők öszsze a’győri ut épités-költségei. Mire a’ társa
ság 1842d.jul. 18d. közgyűléséből úgy nyilatkozott, hogy 
a’ Pozsony ’s Győr felé szolgáló pálya létesítésére pénze 
nem elég , az erre szükséges költségek szerzése pedig a’ 
fenforgó körülmények közt lehetlennek látszik; egyszers
mind azért folyamodott, hogy szabad legyen a’ nyolcz , 
5 0 , 50 ftos szakaszonkinti befizetést — mik közül hét 
már befizettetett — bezártnak nyilványitani és öt ideigl. 
jegy birtokosának ötszáz ftos négy részvényt kiadni; az 
ötödik részvényjegy tartaléktőkéül lévén leteendő. Erre 
az ausztriai kormány 1842 dec. 17d. azt rendelte : hogy 
a’ társaság a’ vasút magyarországi része létesitésétől ezen
nel fölmentetik , az ezen rész épithetésére kapott enge
dély érvénytelen , ’s czime ,,bécs-gloggnitzi vasut-társa- 
Bag“ leend. A’ részvénykiadás iránt javaslott módosítást

pedig úgy változtatta, hogy mindazon ideigl. jegyért, 
mellyre nyolcz izbeli fizetéssel öszszesen négyszáz ft. té
tetett le , egy, négyszáz ftos részvény adandó k i , mi ál
tal a’ társ. tőkéje 10m. frtra szállíttatott. A’ társaság f. évi 
jan. 23d. közgyűlésében a’ magyar vasút csináltatásáról 
formaszerint lemondott, arra kérvén egyszersmind a’ kor
mányt, mikép e’ tekintetben, építkezésekre, terveze
tekre és kisajátításokra ’stb. költött 950 ezer ftjátvenné 
magara. A’ reszvenyekre nézve pedig határozta : hogy 
előbbi reszvényjegyeit megtartja, megváltoztatott értékű
ket’s azuj czimet azonban rajok nyomatja’s hozzájok szel
vényiveket mellékel; mi már most a’ nyolczadik fizetés
kor meg is történt. Az e’ szerint bécs-gloggnitzi vasút jö 
vedelmezése kétségkivüli; szorgosb mint bármellyik né
met vagy európai ‘s a’ jövő gazdag kilátással kecsegteti, 
mert —  a’ triesti statusköltségen folytaltatván — közös 
tagja leend mind azon vaspályáknak, mik az éjszaki ’s déli 
tengert az ádriaival nem sokára öszszekötendik. 1841 máj. 
16 — 1842 jun. 30ig a’ máj. 5ig csak részletesen meg
nyitott vasúton 1.306,951 utas fizetett 636.942 ft. 45 
krt. A’ vasút ’s vele egybeköttetésben levő gépgyár tisz
ta jövedelme ezen idő alatt 405.373 ft. 10 krt te tt, mi
ből száztul négyes kamatfizetés után 45,375 ft. 51 kr. 
fölösleg maradt. 1842diki másod félévben 676,432 utas 
355,275 ft. 20 krt jövedelmezett; ebből tiszta jövedelem 
a’ gépgyáréval együtt 233,056 ft. 37kr. hova számítan
dó még a1 fölebbi fölösleg. Száztul négyes kamaton felül 
minden részvényre IV2 ft. osztalék ju to tt,’s így 1842b.a’ 
részvények száztul 4%el jövedelmeztek.

(Nő-boszu). Antonini olasz énekes Amerikában je 
lenleg igen nagy zajt üt; egy uj-yorki hölgy által mind 
e’ mellett is furcsán rászedeték. Említett nő igen nagy há
zat tart ’s az énekest nála adandó hangversenyre meghí
vón ennek 25 dollárt küldött ’s ugyanannyi belépti jegyet 
kívánt. A’ művész feleié, hogy száz dolláron alul nem é- 
nekel. A’ nő ezt udvariatlanságnak tartotta ’s elhatárzá 
hogy boszut álland; ugyanazért azt üzené , mikép az éne
kes jelenlétét bármi árért sem nélkülözheti. Antonini meg
jelent ’s nyájasan fogadtaték. Ejfél közelge ’s a’ gazdag 
estebéd órája, de a’ híres tenoristát kisem szólitá föl 
éneklésre. Gondoló , ezen fülélvezetet csemegének akar
ják hagyni, mi előtte igen kellemetlen volt, mert az íz
letes étkek nagyon csiklandozák ínyét, de nem mértén* 
ni; nehogy hangja legkisebb változást szenvedjen. Evés 
után műkedvelők zenésztek ’s Antoninit senki sem kérte 
hogy énekeljen. Most vette észre a’ cselt, elhagyá a’há
zát a’ nélkül, hogyüres gyomrán kívül valamihez jutott 
volna; mert azért, hogy nem énekelt, fizetést nem kö
vetelhetett.

A’ bécsi franczia színész társaságban, melly mutat
ványait jelenleg Drezdában ’s Lipcsében adja, van Wey- 
mer-Georges aszszonyis, ki mint a’ párizsi Théatre fran- 
Cais hajdani első csillaga Duchesnois mellett tündöklék 
’s igen nagy figyelmet gerjeszte. O az ismeretes Georges 
aszsz. lyánya, ki a’ császárságidejébenfutá meg fényko
rét ’s némellyek szerint Weymer-Georges aszsz. sokat 
hasonlit Napóleonhoz.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr a tt n e r-K á r o 1 y-i uri-utcza 453.



A’ magyar mérnök-képeztetés jelen állapoíja, észrevételül 
a’f. é. Társ. 31dik számtiban megjelent e’ tárgyat illető 

értekezésre.
Hazánk jelen fejlődési korszakában , midőn a’ törek

vés: úgy szellemi mint anyagi jóllétre s virágzásra emel
kedhetni, mind inkább általányos lesz , valóban elkerül- 
hetlen azon ránk mérnökökre nézve örvendetes íigyelem , 
mellyet honunk lelkes előmozditóji , az olly szükséges , 
eddig azonban tespedő ’s hozzá , mondhatni, méltatlan ál
lásban létezett mérnöki rendre ’s ennek czélszerű kimivel- 
tetésére forditani kezdenek. Bizonyos ugyanis az , hogy 
bármilly rend tagjait, csak az irántok mutatott figyelem , 
illő méltánylás , főleg pedig tudományuk vagy műszere- 
tetökgyakorlására alkalom-adás lelkesítheti, a’ lehető tö
kély utáni törekvésre , ’s pályájokon öszszetorlódó aka
dályokkal! férfias küzdésre ’s kitartó állhatatosságra. Ki 
azonban honunk eddigi körülményeit figyelemmel áttekin
ti, meg fogja ismerni: hogy nálunk a’ mérnöki tudomá
nyok alkalmazási tere mind eddig igen korlátolt, s úgy 
szólván egyedül csak a’ földmérésre van szorítva; ezen 
körülmény pedig, t. i. az alkalmazás nem léte , majdmajd 
kizárólagos oka azon tespedésnek s igyekezet-hijány- 
nak, mellyben a’ mérnöki rend nálunk, kevés kivétel
lel , sínylődött’s nagy részben most is sínylődik; mert 
csakugyan embertől nem várható önmegtagadás kivántat- 
nék arra, hogy valaki , lenne az bár legbensőbb hivatás
tól ihletett ’s tudományábani előhaladásra legbuzgóbb 
vágytól ösztönzetű, el ne csüggedne, hanem tovább is 
haladna a’ rögös pályán, midőn látja: hogy terhes fára
dalmai senkinek gyümölcsözni nem fognak , ’s gondosan 
gyűjtött isméreteit sem a’hon közjavára, sem saját jóllété
re nem használhatandja. Pedig nagyobb részben igy van 
ez velünk mérnökökkel. Mi bennünk is ég azon forró vágy, 
hogy rendeltetésünkhez képest drága honunk oltárán ál- 
dozatinkat bemutassuk ’s tehetségeinkhez mérve, annak 
javát ’s díszét előmozdítsuk ; hogy azonban ezen szent kö
telességet eddig csak kevesen teljesítheték, alig tulajdo
níthatni egyébnek, mint alkalom-hijánynak , ezt pedig 
honunk általányos elmaradásának; szóval: nálunk eddig 
valódi értelemben vett mérnökre szükség nem igen volt. 
Most azonban , midőn jelszavunk: ,,Yirad , haladjunk !í; 
ezt mi is felfogtuk, ’s teljes igyekezettel azon vagyunk , 
hogy hasznos polgárai lehessünk édes hazánknak, melly-
nek virágoztatása’s jóllétre emelése tudományunkkal sok
tekintetben öszszeforr.

A’ pesti egyetemhez tartozó mérnöki intézetünkben 
sok korkivánathoz alkalmazott változás történt. Ennél
fogva fölhivatva érezzük magunkat az igazság nevében , 
hogy M á r t o n  J ó z s e f  ur intézetünk állapotjaróli ér
tekezésére, mellyben azonban ennek körülményeivel teljes 
ismeretlenségét áruiá e l , némelly megjegyzést bocsássunk 
közre. Szolgáljanak azok mind értekező urnák, mind 
másoknak, kiket érdekel , fölvilágositásul. Igaz? hogy

az elméleti pálya most is mint hajdan csak két évig tart, 
s ezen idő igen igen rövid; ellenben az is való, hogy 

ezen idő legczélszerűbb módon használtatik ; egyébiránt 
kétségét sem szenved , hogy e’ bajon is nem sokára se
gítve lesz. A g y a k o r l a t i  mé r t an- ,  h y d r a u l i k a - ,  
s h y d r o t e c h n i  a-r a nézve azon véleményben van M. 

u r , hogy ezen fölötte hasznos tudományok csak felülete
sen taníttatnak , minden gyakorlati útmutatás nélkül. — 
Hogy a’ g y a k o r l a t i  m é r t a n  előadása fölületes nem 
lehet, bizonyítja az : hogy a’rászánt kézirat 100 ívet meg
halad. Előadatik ebbena’ t r i g o n o m e t r i a  p 1 a n a és 
s p h a e r i c a ,  p o l y g o n o m e t r i a ,  mindennemű mérő
eszköz szerkezete, jeles és hihás tulajdonságaik , a’sza
batosság hatarai — gradus praecisionis — minden jelesb 
eszközre nézve , és igazítások , — rectificatio — gyakor
latilag is megmutattatnak ; tanittatik egész tartományok 
’s egyéb nagyobb kiterjedésű területek fölméretését szük- 
segkép megelőző nagyobb ’s kisebb trigonometriai, gra- 
phikai stb. háromszögelés , részletes fölmérés nemcsak az 
asztallal, hanem tek. P e t z e l t  prof. ur c a t he t ome -  
t é r n é k  nevezett tükör-mérő eszközével is, a’ magasság
mérés minden módja , esetelés elméletileg ’s gyakorlati
lag a’ régibb és újabb e’ végre való eszközökkel, terüle
tek kiszámítása, elosztása s elcserélése ; szóval minden , 
mi a’ tágas értelemben vett gyakorlati mértan körébe tar
tozik, ’s mind ez nem csupán elméletileg , hanem gya
korlatilag is ; igy az elmúlt évben a’ budai hegyeken vo
natott t h e o d o l i t - t a l  egy háromszögelési háló, rész
letesen pedig a’ pesti kőbánya asztallal, a’ Rákos mezején 
pedig az úgynevezett békési erdőcske c a th e t o mé t e r 
rel méretett föl , ezt mérésben a’ kőbányától a’ kálvária 
hegyig, ’s innét a’ városligetig volt gyakorlatunk. Az 
idén is már elkezdettük a’külső gyakorlatokat, mellyek- 
nek tárgyai a’ h y d r a u l i k á h o z  és u t - é p i t é s h e z  
legczélszerűbben választatvák , u. m. hegyek magasságá
nak meghatározása, vizirányos rétegekre osztása, ’s a’ 
rajtok keresztül vezetendő ut irányának meghatárzása , 
a’ Dunán vizsebesség , catagraph-mérés és töltés-kijelö
lés ; ’stb. —

A’ h y d r a u l i k a  sem áll csupán elméleti számítá
sokból , mint azt M. ur hiszi; hanem legéletbevágóbb tan
tételeivel — t h e o r e m a — alaposan adatik elő. — A’h y- 
d r o t e c h n i  á-ra nézve nemcsak mind az , miről érteke
ző ur állítása szerint emlites sem tetetik , adatik elő bő
ven ; hanem ezenkül a’ hajózható csatornák ’s ezekre 
netalán szükséges zsilipgátok — c a t a r a c t a e  nava-  
les  épitése , a’ víznek csövekben vezetése , mocsáros vi
dékek kiszárítása , a’ vízépítésnél különféle alaptevések 
módja ’stb.ef. tanittatik , több tárgyra nézve részint régi, 
de többnyire legújabban készült helyes minták előmuta- 
tá sa ’s részletes megmagyarázása m e l l e t t ,  úgyhogy 
kétkedünk : vájjon M. ur mindezeket Bécsben terjedelme
sebben hallotta é í A’ gyönge előmenet egyik okátabban 
is találja M á r t o n  ur , hogy egyik évben a’ t r i g o n o -
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m e t r i á t  és p r a c t i c a  g e o m e t r i á t ,  a’ másikban 
pedig a’ h i d r a u l i k á t  tanítják , ’s igy azok, kik h y 
d r a  u l i k a  tanításakor kezdik pályáj okát, ezta’ fenera- 
litettek tudása nélkül tökéletesen meg nem érthetik. Ha 
bár ebben egy részt igaza van, mégis sokkal közelebb 
keresi a’ hiba okát M. ur , mintsem az valóban van. Ezen 
intézkedés ugyanis öszszes iskolai rendszerünkre van ala
pítva , melly szerint a’ mérnöki pályára lépő ifjak az a l
g e b r á t ,  e l e m i  mé r t a n t  és a’ g y a k o r l a t i  mé r 
t an  nérnelly alapjait már a’ felsőbb iskolákban megta
nulták, vagy raegtanulniok kellett volna ; ’s igy ezenelő- 
készületekkel ellátva, annyi nehézségre mint jelenleg, nem 
akadnának. Ámde alsóbb iskoláinkban 6 évig a’ számve
tést, — ezen annyira életbevágó szükséges tudományt — 
olly hanyagul ’s egyoldalulag tanítják , hogy az ifjak az 
a l g e b r a ,  g e o m e t r i a  ’stb. felfogására elkészülve nem 
lévén, ezektől minden kedvöket elvesztik és csak felüle
tesen tanulhatják; ’s hoszszas elmaradásukat utóbb vas
szorgalommal kénytelenek pótolni. Az utcsinálás és híd
építés mestersége eddig taníttatott é , nem tudjuk, jelen
leg azonban fáradhatlan igyekezeti! ’s előmenetelünk esz
közlésében csüggedni nem tudó prof. t. P e t z e l t  József 
ur buzgóságának köszönhetjük , hogy az említett tárgyak 
kimerítő előadásában már e’ folyó iskolai évben részesü
lünk. Sikerült továbbá említett prof. urnák még a’ múlt 
évben intézetünkben rajztanodát hozni létre , mellyben már 
folyó évben, az első évi hallgatók hetenkint három, a’ 
másod éviek pedig két órai oktatást nyernek az alkalma
zott mathesis különféle ágaihoz tartozó rajzolásban. A’ 
f e l s őbb  m a t h e s i  s-re nézve sincs egyéb kívánnivaló , 
mint az , hogy ez is rendes tanulmánynyá tétessék ; nem 
áll ellenben, hogy ebből szigorpróbátsenkisem tesz . mert 
a’ múlt évben is hárman tettek, ’s ha valakinek, úgy bi
zonyára jeles oktatónk t. P e t z v a l  Ot t o  urnák sikerü- 
lend ezen szép tudományt mindinkább megkedveltetni úgy, 
hogyha nem tétetnék is rendessé, a’ szigorpróbát adók 
száma évről évre szaporodni fog.

A’ g a z d a s á g - t a n  sem tart két évig, hanem ösz- 
szehuzatván , jelenleg minden évben elvégeztetik ’s igy 
a’ másod évi hallgatók mentek az ezzel való bajlódástól. 
A’ t e c h n o l ó g i a  röviden ugyan (12 ív) de czélsze- 
rűen adatik elő. Az erőmüvészetre ’s építészetre igaz , 
hogy csak kevés idő van szánva; de rövid két évből le
hetséges é erre többetforditani ? nemcsak a’ leczkék szer
fölötti szaporodása miatt, hanem főkép azon oknál fog
va, hogy ki volna képes a’ tanulók közül két év alatt a’ 
fölebb elszámlált tanokon kívül még ezeket is nagyobb 
kiterjedésben magáéivá tehetni ? Egyébiránt az erőmüvé- 
szet nem hat, hanem 22 ívnyi. Kívánatos volna továbbá , 
hogy nemcsak az építészet, mint M. ur óhajtja, hanem 
többi tanulmányink is magyar nyelven adatnának; ámbár 
nyelvünkben, főleg a’ hydrotechniára nézve, igen érezhe
tő a’ műszavak hijánya , de e’ részben a’ diák sem áll sok
kal jobb lábon. A’ technikai tudományok naponkinti fej
lődésével sok uj eszme ’s tárgy támadt, mellyekről Cice
ro ’stb. nem is álmodott, ’s mivel a'latin nyelv egyedül 
nálunk van még régi uraságában, minket illetne azt e’ 
tekintetben fölruházni, miről azonban , minthogy ez ha

zai nyelvünkre is ráfér, tartózkodni fogunk. Lelkes ok
tatóinktól is várhatni, mikint mindent elkövetendnek e’ 
részben, hogy mind a’ haza óhajtásának megfeleljenek , 
mind pedig kedvelt tanítványaik javát minél inkább elő
mozdítsak. Azon megjegyzése M. urnák , hogy elméletet 
végzett inérnökink kevéssel tudnak többet, mint tanulá
suk kezdetekor, és még tudománya alapját is alig tanul
hatta meg a’ mérnök az iskolában, már az elősorolt javí
tásoknál fogva is alaptalan. — Egyébiránt legjobban el
rendezett iskolából is az illőleg kiképezett ifjakkal gyen
gék is lépnek k i , ’s egyesekről nem ítélhetni; szorga
lom, esz, akarat, szóval hivatás a’szükséges föltétel, 
melly nélkül az iskola keveset használ. A’ kézikönyvek 
helyett a’ sok idővesztés- és fáradsággal járó irás mellő
zésére igen kívánatos volna, ha nálunk is lábra kaphat
na azon a’ párizsi műegyetemben ’s egyéb illyen intéze
teknél használt czélszerü eszköz, mellynek segítségével, 
úgynevezett vegytani tintával beirt lapok számos példány
ban lemásoltatnak, mellyekhez a’ folyvást haladó tudo
mányok körébeni újabb föltalálások ’s javítások könnyen 
csatolhatok , mi a’kézikönyvekkel nem olly könnyen tör
ténhetnék ! —

Értesítő ur egyéb óhajtásait illetőleg , mennyiben 
azok még nem volnának teljesítve, legjobb reményben 
vagyunk, ’s azon hazafiságukról ismert férfiaktól, kik
nek hivatása intézetünket czélszerűhben elrendezni, ezen
túl is csak jót várhatunk. És igy kétséget sem szenved , 
hogy intézetünk honunkat alaposan kiképezett értelmes 
mérnökökkel el fogja látni, csak a’ további gyakorlati mi- 
velődésre legyen alkalom ; melly hijányozni nem fog, ha 
honunk nemtője megengedi , hogy azon sok szép’s üdvös 
terv, mellyek hazánk boldogitására , díszére, mint baz- 
gó óhajtások már rég léteznek , megtestesülve valósulja
nak. A’ pesti kir. egyet. mérn. intézet növendékei.

F é r f i s z e r e l e m .
(Német novella.)

(F  é g e.)
De azt kérdik kegyetek, milőn Terezinából? Éle

te rejtélye , melly csak akkor volt előtte megfejtve , mi
dőn Luigitől távol vala , abban állott, hogy őtermészeti 
lyánya vala egy gazdag cseh földbirtokosnak , ki őt bo
nyolult családviszonyai miatt Olaszországban titkon nevel
tető. Az okok, mellyek az atyát e’ lépésre határozák ’s 
mellyek közelebb érintése nem ide tartozik, kevéssel ha
lála előtt elenyésztek. Midőn végóráját közelíteni lá tá, 
gyermekét gyorsan magához hiván aztmagaénak megismerő 
’s öröködését birtokai ’s kész pénze tetemes részében 
biztosító. — Terezina igen meszsze volt Toscanától , uj 
viszonyaival foglalkodék, Luigi hűségéről bizonyos vala 
’s tetszék neki a’ terv, mellynél fogva a’gyászidő elmúl
ta után Olaszországba viszszatérni ’s Luigit keze- és szi
vével, melly ezernyi esküvel neki volt lekötve, egyszers
mind uj külső szerencseváltozatával meglepni akaró. A’ 
dolog, hölgyeim kissé hihetlennek látszik, azonban tud
ják kegyetek, hogy szerelmeseknek , kivált nőknek cso
dálatos ötleteik vannak ! . . . .

M M
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,Semmi kitérések! a’dologhoz! tehát Terezina?4
Terezina, viszszatérvén Csehországból gyámanyja 

kíséretében Olaszországba, Yoltesábajőve, de ah, ké
sőn. Megtudá Luigi szomorkodását, a’ távolba folytonos 
kivánkozását, Livornóba elutaztát és szándékolt zarán- 
doklását az Ígéret földére, Luigi ismerősei’s barátai val
lásos ábrándozásnak tulajdoniták a’vidor ifjú rögtöni meg- 
változtát; Terezina e’ hiedelemben hagyá őket, de szen
vedett, mit szerető s z ív  gyászosában csak szenvedhet.— 
Voltesát ifjúsága, szerelme ’s fájdalma tevék előtte be
csessé; aztő honának nevezé. Minden kikeletkor e’ hely
ségbe jő v e’s jogszerűen , mint gyermekségében , néhány 
napot, sőt hetet szokott tölteni kóborgó barátja házánál, 
hol őt nyájas lényéért mindnyájan szeretők ’s ajándékai
ért, miket minden elutaztakor tett, kedvelék.— Lényé
ben valami különös vala; a’ falusiak , jóllehet hozzá vol
tak szokva a’ tavaszt ott töltő idegenek látásához, nem 
birák felfogni, miért jőve minden évben, miért szállá 
meg mindig azon pórháznál ’s miért viselő magát úgy, 
mintha a’ családhoz tartoznék. Ehezjárula, hogy több ki
tűnő házasságajánlatot mellőze ’s magányéltében szeren
csésnek mégsem látszék.—  Szive, mit csak a’ távollevő 
Luigi tudott, oda vala adva; rang’s fény reá nézve kecs
esei nem b irt, mert ő folyvást szerete ’s remélle; ’s bár ne
ki minden tavasz kevesebb reményvirágot hoza , mégis a’ 
titkos vágy ’s bizalom, hogy végre is jóra változik min 
den, nála egyenlő marada.— Végre úgy látszék, hogy 
Terezina hű szerelmének szerencsével keilende megjutal
maztatnia. Egy napon a’ florenczi várba kocsizott. Kocsi
sa a’várudvaron más kocsival akadt öszsze’s szóvitára ke
rült a’ dolog. Egy katona , ki a’ kapunál őrt álla , oda 
lépett, békét szerzendő. Terezina kinéze a’ kocsiablakon : 
Luigi állt a’ kocsinál ! A’ lyány közel volt az elájuláshoz, 
de sikerült magán erőt vennie ; sietve tért lakába viszsza. 
Luigi katona . . .  ki gondolta volna ? Elhivatván ügyvi
vőjét, kérő őt, tudakozódnék pontosan a’ parancsnoknál 
Luigi iránt. Nem sokára hallá a’jó h irt, hogy magát mind 
had , mind béke idején egyiránt példásan ’s bajnokul vi- 
selé és semmi kifogás ellene , csak hogy megmagyaráz- 
hatlanul komor. Terezina örömében zajongott. A’katona 
rokonit bizonyos napra Florenczbe hivá, Luigi katona
ságból kiszabadittatása’s lakadalmi készületek iránt lépése
ket tőn. Hégi kedvencz-eszméje , meglepni szerelmesét, 
újra erőt von rajta. — Az legnagyobb különösségei közé 
tartozik Luiginek, hogy Florenczben tartózkodását övéi
vel a’ háború bevégezte után is soha sem tudatá. így ér- 
demlctt büntetésül a’ rá váró szerencséről sem tuda meg 
semmit is. Rendben leven minden , Luigi Terezinahoz hi- 
vaték ; nem is sejté, ki legyen e hölgy. Elfogulatlanul 
vezetteté magát a’ szobába , hol gyászának oily hirtelen 
vége vára rá. Terezina elibe röpült; ,en vagyok, Luigi 
Terezinád !4 kiálta’s anyja és testvérei környezők őt.
De ez reá nézveigen sok vala. A’fajdalom éveit férfiasán 
eltűrő; e’ rögtöni változás megtébolyitá őt. Borzasztóan 
felkaczagott, elméjét elvesztő’s még f o l y v á s t  neve
tett. —

,Ah bárcsak sirhatna! suttogott egy hallgatónő ; oh , 
a’ könyűk igen jók !4

Könyűi nincsenek. Ha nem nevet, ugyjajgat ’s egy 
sirdombon, melly czellájában van felhányva , térdel, imád
kozva Terezinaért, kit holtnak vél. S an  t ini  gyógyász 
mindent kényére hagy; mindenki akaratát teljesiti. Üdü
lésétől a’ gyógyász keveset vagy mitsem vár, Terezina 
azonban , ki őt naponkint meglátogatja, kívánja , hogy a* 
gyógyintézetben maradjon. — Most már mit vélnek kegye
tek vitánkról a’hű férfiszerelem fölött ? kérdőm. — ,Hagy
juk azt abban!4 csaknem egyhangúlag feleltek a’ hölgyek. 
Szives házi aszszonyunknak jó éjszakát mondva csende
sen haza menenk. ^ekem úgy t e t s z e t t ,  miszerint 
ellennóim titkon megengedék, hogy a’ hű szerelem nem 
egy nem szabaditéka , hanem hogy a’ szerelem , minden 
emberszivben egyenlően dicsőül és szentnek bizonyul be.

Ligetfy Andor.
U j n a p t á r .

Mielőtt magáról a’ naptárról szólnék , kötelességem
nek érzem a’ t. ez. szerkesztőségeket a’ népnevelési ügy 
nevében megkérni, legyenek szívesek ez értesítést lap
jaikba fölvenni. Ha bár egyéb tárgyakban különbözők is 
a’ t. szerkesztő urak véleményei, de abban , hogy minde
nek előtt a’ népet nevelni kell, majd mindnyájan meg
egyeznek; annál fogva reméllhetem, hogy jelen soraimat, 
mellyekben újra szinte a’ népnevelésre ajánlom parányi 
tehetségemet , lapjaikba fölvenni méltóknak tartják. — 
Akármiféle egyesület némileg joggal és kérés nélkül kül
di közléseit a’ szerketőségelchez , én azt hiszem magányos 
ember is igényelheti akkor, midőn szinte a’ közjóért szán
dékozik erejéhez képest bármi csekélységet is tenni. Grünn 
János ur szegedi könyvnyomtató felszólított, hogy egy 
uj naptár szerkesztését vállaljam magamra, mellyet ő a’ 
jövő 1 S44dik évre ezen czim alatt: ,,I p a r ü z ő k , k é z- 
m ü v e s e k  és  f ö l d m i v e l ő k  naptára*4 szándéko
zik kiadni. Én készséggel ajánlkoztam , de nem csupán 
mint szerkesztő , hanem azon Ígérettel, hogy a’ szorosan 
vett vörös betűs részen kívül, mellyet a’ csillagvizsgáló 
szokott esztendőnként megküldeni, az egésznek tartal
mát leginkább magam irom. Az egyesség meglett, én dol
gozni kezdettem: — ,,Hát ön már annyira vitte, hogy 
kalendáriom-irásra szorult, arra vesztegeti idejét?44 igy 
mond egy ismerősöm ’s félig meddig barátom. Igen fe
lelőm ; én a’ népnek szántam azon csekély tudományt, mit 
fáradsággal szereztem , ’s a’ mit még ezután szerezni fo
gok ; igen a’ népnek mondom el, a’mit tudok , a’ mikor , 
a’ hol és a’ miként csak alkalmatosságom van. A’nép ke
zében még eddig inkább csak kalendáriom forog , nem o- 
kosság é tehát, mindent a’ mit körülményinkhez képest 
lehet, a’mit nevelésére, felvilágosíthatására, szóval jól
létére szükségesnek tartunk , kalendáriomba rakni, mit 
már megszokott? Ne nézzük, mi czimű munkában, ad
junk mindenütt, főkép pedig adjunk tehetségünk szerint 
jót. Én nem vagyok azon szerencséseknek egyike, kik 
maradandó becsű müveket hagynak magok után a’ késő 
kor bámulására; én megelégszem azzal, ha a’ népközt 
néhány jó, egészséges magvat hinthetek e l, melly egykor 
gyümölcsöt hozand. Ha csekély is tehetségem, de annál 
nagyobb meggyőződésem , hogy mind az , mit honunknak
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virágoztatására teszünk , csak üvegházi gyümölcs leszen , 
ha munkánk nem oda van főkép irányozva, hogy leg- s 
legelőször az egész nép neveltessék. Ez által pedig nem 
azt akarom mondani, hogy valakit erőnek erejével hajá
nál fogva kelljen iskolába hurczolni. Éljen kiki jogaival 
és szabadságával; ne akadályoztassák semmi foglalatossá- 
gában akkor , midőn az által mások jogaiba nem vág. — 
Az én meggyőződésem az, hogy ha minden legkisebb fa
luban is valami pompás nagyszerű iskola állíttatnék, a’ 
tanítónak annyi fizetés rendeltetnék , mennyiből gond nél
kül élhetne , a’ népnövelés keveset nyerne; olly keve
set, hogy a’ nyereség sohasem ütné meg a’ roppant költ
ségeket. Nem a’ falakban és a’ jól ellátott tanítókban egye
dül van a’ varázserő , hanem a’gondolatoknak , meggyő
ződésnek szabad közölhetésében. A’ mi uj naptárunk belső
jét ennél fogva illeti, én abban mindent elmondok , mita’ 
kézművesekre úgy szinte földmivelőkre nézve szükséges
nek, hasznosnak, vagy általában érdekesnek lenni gon
dolok; és olly nyelven fogom elmondani, tőlem kitelhe- 
tőleg olly világosan fogom előadni, hogy akárki is köny- 
nyen megérthesse ; ellenben szem elől nem akarom tévesz
teni, hogy ne nyakra főre óhajtsunk egyéb nemzetek mos
tani állásfokára emelkedni, hanem szüntelenül azt fogom 
mondani: ne majmoljatok semmi idegen nemzetet, mert 
ha csakugyan nagygyá kell még e’ hazának lenni, maj- 
molás által sohasem lehet; hanem az egész népből kell 
valami sajátságnak kifejlődnie, vagy nagygyá nem lesz. 
Részletesen előszámlálni, hogy jelesen mi foglaltatandik 
naptárunkban , sokakra nézve nem lenne fölösleges , de 
e’ hírlapi czikkelyt hoszszura nyújtaná; röviden tehát még 
egyszer csak azt mondom , hogy mindent magában foglal, 
mi az említett osztályokra nézve érdekes leszen. Hogy 
minden évi folyamathoz legalább egy egy rajztábla is ada
tik , elég csak említenem. Lehet, hogy megjelenése előtt 
mutatványt küldünk szét.— A’ mi pedig naptárunk költsé- 
git illeti, a’ kiadó úgy szándékozik föllépni, hogy álta
la sajtójára nézve figyelmet gerjeszszen. Formája igen 
nagy 8ad rét és 12 ív leszen. Felszólittatnak ennél fogva 
minden könyvárus és könyvkötő urak, hogy annyi pél
dányt hova hamarabb a’ kiadónál megrendelni méltóztatná- 
nak, mennyit eladhatni vélnek, hogy a’ nyomtatást a’ 
szerint lehetne intézni. — Egyébiránt pedig mindazon ha
zafiak, k ik a ’ nép ügyét szivükön viselik, tisztelettel ké
retnek meg, ha majd méltónak találják , e’ naptár terjesz
tésére. Budapesten, 1843. Stfíticsics.

M á s o l a t o k .

Európa minden régi politikai hatalmai, a legna- 
gyobbbak úgy, mint a’ legkisebbek , aristokrata száza
dokban alapittattak; ’s kisebb nagyabb mértékben képvi
selték vagy v é l t é k  az egyenlőtlenség ’s kiváltság elvét. 
Hogy tehát a’ kormányzásban azon uj szükségek-’s érde
keknek , mellyeket a’ növekedő egyenlőség okozott, el
sőbbség szereztessék, a’ korunkbeli embereknek, fel- 
forgatniok vagy megszoritniok kellett a’ régi hatalmakat. 
Ez őket forradalmak előhozására vezette , és közülök so

kakba a’ rendetlenség ’s függetlenség ama szilaj szerete- 
tét oltotta, mellyet minden forradalom , bármi czéljok 
legyen is , mindig szülni szokott.

A’ korunkbeli emberek veszik észre , hogy a’ régi 
h a t a l m a k  r o s k a d o z n a k ;  látják, mikép a’ régi 
befolyás kivesz, a’ régi k o r l á t  lehull; ez a’ legü— 
gyesbek Ítéletét is megzavarja; nem ügyelnek egyébre 
mint ama szörnyű változásra, melly szemök láttára ké
szül, ’s azt hiszik, egész emberi nemzet végkép anarchiá
ba sülyedni kezd.  Ha e’ forradalom vég eredvényeiről 
gondolkodnának , meglehet más félelmek fognák őket 
megszállani.

A’ múlt századokban soha olly korlátlan ’s olly ha
talmas fejedelmet nem láttunk , ki másod rendű hatal
mak segítsége nélkül, egy maga akarta volna igazgatni 
valamelly nagy birodalom minden részeit; egy sem ta
láltatott ollyan , ki minden alattvalóit különbség nélkül 
azon egy szabály részletességei alá vetni próbálta, vagy 
mindenikhez külön leszállt volna, hogy őt leczkézze ’s 
vezetgesse. Egy illy vállalat eszméje soha az emberi lé
lekben nem ötlött fel, és ha valamelly embernek eszébe 
jutott volna is , a’ tudományok elégtelensége , igazgatás
beli bánásmódok tökéletlen volta, különösen pedig azon 
természeti akadályok , mellyeket az állapotok egyenlőt
lensége előgörditett, őt illy roppant tervnek kivitelében 
csakhamar meggátolták volna.

A’ demokrata kormányok erőszakosakká, sőt ke
gyetlenekké is válhatnak a’ nagy felhevülés ’s nagy ve
szélyek pillanataiban ; hanem az illy krisisek ritkák és át
futok fognak lenni.

A’ korunkbeliek folyvást két ellenséges szenvedély 
által izgattatnak; érzik a’ kormányoztatás szükségét ’s 
a’ szabadon maradás vágyát is. Nem fojthatván el sem e- 
gyiket, sem másikat ez ellenkező ösztönöknek , egyszer
re ki akarják elégitnimind a’ kettőt. Magoknak egyetlen 
gyámnoki, mindenható , de a’ polgárok által választott 
hatalmat gondolnak ki. A’ központosítást öszszekötik a’ 
népfölséggel. Ez némi megnyugtatásukra szolgál. Gyám
ság alatti állapotukra nézve meg vannak vigasztalódva , 
gondolván, hogy gyámnokaikat önmagok választották. 
Mindenki eltűri a’ megkötöztefést, mert lálja, hogy nem 
egyes ember , sem nem valami osztály , hanem maga a’ 
nép az, ki a’láncz végét tartja.

A’ demokrata nemzeteknek , magából alkotványuk- 
ból és szükségeikből foly az , hogy náluk a’ felségi hata
lomnak egyformábbnak , központosultabbnak , kiterjed
tebbnek , beíolyóbbnak ’s hatalmasabbnak kell lenni, mint 
másutt. Itt a’ társaság természettel tevékenyebb és erő
sebb , az egyed alárendeltebb és erőtlenebb ; amaz többet, 
ez kevesebbet cselekszik; ennek igy kell lennie.

Aristokrata századokban az egyesek függetlenség é- 
nek biztosítását az segítette leginkább elő, hogy ott a’ 
fejedelem nem tartozott egy maga kormányozni ’s igazgat
ni a’ polgárokat; e’ gondot kénytelen volt egy részben az 
aristokrafia tagjaira hagyni; úgy hogy az első társasági 
hatalom mindig megosztva lévén, soha egész súlyával és 
egyformán nem nehezedett minden emberre.

Szerkeszti Heimeczy. — Nyomtatja T r  a t t n e  r-K á r o l y i uri-utcza 453.
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Pest, julius 2kán. 1843.

Az o és uj kalendárium Uniójáról*).
A ’ nagymélt. in. helytartó tanács még febr. 13kán 

4816dik évben 3526. szám alatt parancsolá a’ megyés püs
pököknek: jelölnének ki elveket és módokat, miként le
hessen a’ két kalendáriumot öszszeegyeztetni. A’ munká
csi megyéből semmi felirás nem történt. 1826. septemb. 
12kén 22982. szám alatt meg sürgettetett a’ munkácsi me
gye , és alulirtra volt bízva ezen terv kidolgozása. Ered
ménye ezen munkálatnak következő :

Két égi csillagzat— nap, és a’ hold — fordulatival 
a’ földiekben figyelmetgerjesztettek , és azért a’ régi kor
ban már a’ nap, már a’ hold járása szerint számlálák az 
éveket. Nem bizonyos, melly nemzetek kezdették a’ nap, 
vagy hold járásától számlálni az időt, még sem szenved 
kétséget, hogy az egyiptiek nap szerint, a’ hebraeusok , 
görögök és rómaiak hold után alkalmaztatták az éveket. 
E’mellett mégsem maradt egy nemzet is folyvást egy csillag
zatnál, de mindkettőnek forgását szemmel tartotta. Azért 
észrevették a’ tudósak , hogy a’ holdi év sokkal el
távozott a’ napitól. Ennek öszszeegyeztetésére tehát tizen 
két harmincz napos holdat, öt napi toldalékkal esztendő
nek állapítottak meg. A’törökök keleti szokáshoz ragasz
kodván , most is hold szerint számlálják az időt. A’ ró
maiak nem nagy csillagászok voltak’s megmaradtak a’ré
gi időszámlálás mellett. Numa Pompil, vagy mint má
soknak tetszik, a’triumvirátus idejében Markedonius köz
bevetésével 365 naprahatároztatottmegaz év.Nőtten nővén 
a’ római hatalom , a’ legyőzött nemzetek a’ győzedelmes 
karnak időszámlását is elfogadták. De mivel a’nap nem 
365 napig, hanem még ezenfölül 6 óráig végzi évi futását, 
tehát mind ezért, mind pedig a’ Markedon közbevetése 
elmulasztása miatt hét század múltával a’ téli ünnepek 
nyárra, januarius hó pedig octoberre esett. Julius Cae
sar nem elégedett meg a’ földi dicső győzedelmekkel , még 
a’ csillagzatok közt is akart diadalmaskodni és azért az 
ünnepeket hátrább tolván , az évet 365 napra és hat órára 
határozta meg. De mivel 6 óra négy esztendő alatt egy 
egész napot teszen, hogy a’ 6 óra miatt uj zavar ne kere
kedjék , megparancsolta , hogy minden negyedik évben 
februariusban Sextae Calendae Mártii kétszer szamittas- 
sék , innen eredett bissextilis, vagy szökő esztendő. Ezen 
javítás szerint szembetűnő hibák mellőztettek ugyan el , 
de hátra maradtak igen finomszerüek, ’s így annal ne
hezebben kiirthatandók, mivel a’ csillagászaiban avatat
lan emberi figyelmet túlhaladják. Kitetszik ebből, hogy 
a’ nap nem 365. napot ’s hat egész órát kíván pályájameg-

# )  Ámbár első pillanatra cziménél fogva csupa chronogra- 
phiai v. chronologiai tárgynak látszik is a’ közlendő czikk 
tartalma, nálunk azonban hogy az több más oldal, erdek 
’s viszony tekintetéből is méltánylandó,korszerűsége miatt 
létesítése minélelőbb óhajtandó annál inkább , mivel me
gyei ’s országgyűlésinkén is többször szőnyegre került 
már, azt minden tárgyavatott elismérendi. Ezért szives 
hálánk érette a’ nagytud. Értekezönek ! A5 s z e r k .

futására, hanem csak 365 napot, 5 órát, 48 ', és 43 '' 
perczet, ésigy minden évben l U ’s i ? "  percznyi különb
ség ered a’ polgári és a’ csillagász! év között. Ezen elő- 
haladás bármi csekély, 133 év alatt mégis 25 órára és 
41' perezre növekszik, és igya’ polgári éva’ tropicai év
hez képest egy nappal meghoszabbittatik.Több század múlva 
Julius Caesartólszárnitva, 1 582. évben már tiz nappal sző - 
kött előre a’ polgári év. XlIId. Gergely pápa Európának 
híresebb csillagászit öszszecsőditvén, ’s kihallgatván , 
1582. évben meghagyá, hogy octoberben tiz nap hagyas
sák k i , ’s hogy illy tropicai előszökés ne történjék , négy 
századból , melly a’ juüanum kalendárium szerint mindig 
intercalaris , csak a’ negyediket rendelte szökővé , azaz 
kiszabta, hogy három század egymásután 365 a’ negye
dik pedig 366 napból álljon. Azonban a’ keleti sz. egyház ’ 
a’ Julius Caesar kalendáriuma mellett maradván , tiz nap
hoz , mellyek XIII. Gergely pápa előtt léteztek , 1 700ban 
egy, és ISOOban más nap járult ’s igy a’ J u l i u s  
Caesar , és XIII. Gergely pápa kalendáriuma közt most 
12 nap a’ különbség, ’s hamég tovább is elmarad a’ju- 
lianum kalendárium javíttatása , 20 ezer év múlva szerin
te januarius hó nyárban fog esni , husvét pedig augusz
tusban. —

Azonban ezen hiba mellett még egy más igen finom- 
szerű ’s csak a’ csillagászok hiúz szemei által felfödözhe- 
tő , lappang a’ julianum kalendáriumban. Első három szá
zadban t. i. némelly egyház (ecclesia) a’ zsidókkal együtt, 
mások tavaszi hó 14keután következő vasárnapon tartot
ták a’ husvétot. Ebből nagy zavar keletkezett; ez okból 
a’ nicaeai lső zsinat azt rendelte, hogy mivel a’ tavasz 
kezdete mindenkor martins 20 — 21 kén esnék, a’ husvét, 
mindenkor tavasz kezdetétől számítván , első hold telte 
után esendő vasárnapon tartassák, a) Fő gondja volta’sz. 
egyháznak a’ tavaszi első hold teltét feltalálni. Az alexan
driai egyház elsővala, melly a’ 1 9. esztendős Metonicus 
Cyclus Lunaet behozta, azaz a’ hold 19. év múlva ugyan
azon pontra jő , hol volt 1 9 év előtt ’s igy minden változá
si 19 év múlva ugyanazon napon , órában és perezben kez
dődnek újra. A’ csillagászok apodictice megmutatták, 
hogy a’ hold egy órával 28;és 1 5/; perczczel előbb vég
zi futását, mint a’julianum kalendárium adja elő. E’sze
rint 312 év alatt a’ hold előlépése teszen egy napot (an- 
tecessio lunaris). Illy állapotban a’ nap előre szökött va- 
la 1582ben tiz nappal, a’ hold pedig négygyei, e’ sze
rint a’ husvét nem a’ nicaeai zsinat határozata szerint ün
nepeltetett. Ezen hold előhaladása már annyira nőtt, hogy 
most 6 napot teszen, és igy néhány század múlva az egen 
uj hold leszen, ’s a’julianum kalendárium hold teltét fog
ja számlálni. Ezen okból történik, hogy a’ görögök, és 
azon rítuson levő oroszok és oláhok öt héttel később tart-

a) Illy canon a’ nicaeai zsinat actái közt nem találtatik , ha
nem a’később 391. évben Antiochiában tartatott gyüle
kezet soraiban olvassuk, hogy csakugyan Nicaeában ho
zatott illy törvény.
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jak a’ husvétot sokszor, mint a’ tavaszi első hold telte 
hozná magával. Julius Caesar kalendáriuma fenérintett hi- 
jányait méltó figyelemre vevén, kiki meggyőződik az ó 
kalendárium javíttatása szükségéről. Már most kérdés tá
mad : melly esztendő részében , ’s miilyen módon történ
jék ezen változás? Midőn csak puszta hir futamodott széj
jel az ó és uj kalendárium egyeztetéséről, már is zaj tá
madott azért, mert az öszszeegyeztetés esetére a’ liturgi- 
calis könyvek annyi ezer forintba kerülvén, haszonve- 
hetlenekké válnak ’s kérdik : az uj nyomtatás költségit 
ki fogja fedezni ? De alaptalan volt azon félelem, mert 
a’ 12 nap hozzáadásával, vagyis a’ julianum kalendárium 
javitásával sem a’holdkerület (Cyclus lunae) sem Epacták , 
annál kevesebbé a’ Victor által 532 évre kidolgozott hus- 
vétokat mutatótábla nem semmisittetnek meg, sőt a’va
sárnapi betűk, a’ chor hangjai (toni chorales) Evange
lium, és Epistolák hasábjai (Pericope Evang. et Epist.) 
is meg fognak maradni sorjokban , sőt még a’ vasárnapok 
“sem zavartatnak meg, hanem megmaradnak úgy, mint 
vannak, és igy egyenlőség leszenaz isteni tiszteletben Je
ruzsálemben, Sztambulban, Sz. Pétervárott, Budán és 
Ungvárott is.

Erre legkedvezőbb idő husvét első napja, főkép ha 
együtt esik a’ husvét, mert akkor a’ fenérintett czikkek- 
ben semmi zavar nem történik , mert akkor uj rend áll be 
valamint a* hangokra , úgy az evangélium hasábjaira , sőt 
a’ vasárnapok is újólag soroztainak, nem is félő , hogy a’ 
tudatlan nép észrevegye a’ kalendárium változását, mert 
az állandó ünnepek helyükön maradnak , és századok óta 
honositottfolyásuk nem gátoltatik meg, egyedül a’ 12 na
pot leszen szükség kivetni. Hogy pedig még nagyobb za
var ne történjék a’húsvéti ünneppel, egy terv a’ munkácsi 
szent széknél kidolgoztatott, és A. rekeszték alatt 1826b. 
a’ nm. helytartó-tanácshoz felküldetett. Ezen táblában mind 
a’ két egyház kivánati ki vannak elégítve, p. o. 1844. 
husvét leszen együtt apr. 7kén; az arany szám 2. Epacta 
XI. vasárnapi betű a’ nyugotti egyházban g. f. és A. leszen 
a’ keletiben. Ugyanennek leszen húsvéti kulcsa P. a’ ja- 
vitás esetére ’s ez több századra, sőt egész jövő 3000 év
re kiterjed. Ezen alig két ivet teendő terv nyomassék ki 
görögül, oroszul és oláhul, és használás végett valamint 
a’ lelkészek, úgy az éneklők és tanítók közt osztogattas- 
sék s z é j j e l ,  és a’ n a p t á r a k  e’szerint szerkesztes- 
senek. E’ szerint minden kétség, és a’ sok magyarázat
nak különbözése elhárittatnék ’s a’ népnél a’ naptár hasz
nálata isméretesb lenne mint eddig. Ezenfelül, mivel so
kan félnek , hogy netalán az ó Naptár javitásával ’s az új
nak elfogadásával más szentek csúsznának be, ’s más is
teni tisztelet keletkeznék és az ősi kedvelt szertartás la
tinra változnék , kiki világosan meggyőződik , hogy a’ 
keleti egyház nem a’ Gergely pápa kalendáriumával tu- 
lajdon-azt cserélte föl, hanem ön szemeivel fogja szem
lélni , hogy a’ szentek helyükön maradtak, ’s csak az 
eszközöltetett, hogy az egyházi év a’ csillagászival egyez
zék meg, ’s a’ hold ujulása, telte, fogyása épen azon na
pokra essenek, valamint azok az e g y h á z i  napirendben 
(Directorial«, Typik, Usztav) vannak följegyezve. A’ 
nicaeai e l s ő  közzsinat rendelte: h u s v é t  a’ t a v a s z

k e z d e t é t ő l  s zámi t v  án,  ho l d  t e l t e  u t á n i  e l s ő  
v a s á r n a p o n  t a r t a s s á k ,  de a’ keleti egyház ezt nem 
tarthatja időszámítás hibája miatt. Az idén akkor ünnepelte 
midőn az utolsó holdnegyed állott be. 1845ben néma’ ta
vaszi első hold telte utáni, hanem épen második hold tel
te utáni vasárnapon fogja husvétját megüllni ’s 5 héttel 
maradott el a’ rendes csillagászi időszámításban ’s ha ja
vítás nem történik , idővel a’ téli hónapok nyárba , a’nyá
riak télbe esendenek. Ha elfogadtatik a’javítás , akkora’ 
változó ünnepek együtt fognak tartatni, de vessük sze
münket az állandó ünnepekre, ’s adjuk öszsze mindket
tőt. A’ nyugoti egyház (Magyarországban) 16 napot ün
nepel. ls ő : Újév jan. Íjén ; 2dik: vizkereszt jan. 6kán ; 
3dik: gyertyaszentelő B. A.febr. 2kán; 4dik: gyümölcs- 
oltó mart. 25kén; 5dik: husvét másod napja, a’ mint e- 
sik; 6dik: áldozó-csütörtök; 7 di k : pünköst másod nap
ja ; Sdik: űrnapja; 9 dik : Péter és Pál jun. 29kén ; 
lOdik: nagy boldogaszszony aug. lökén;  l ld.  :sz. Ist
ván aug. 20kán ; 12d.: kisaszszony sept. 8kán ; 1 3d.: mind 
szent napja nov. Í jén ; 14dik : boldogaszszony fogantatá
sa dec. Skán; 1 5 dik : karácson dec.25kén; 16dik:ka- 
rácson másod napja dec. 26 kán. A’ görög-kath. Magyar- 
országban , lső : ujesztendő jan. Íjén ; 2dik: vizkereszt 
jan. 6kán ; 3dik : három püspök jan. 30kán; 4dik : bol
dogaszszony avatása febr. 2kán;  5dik: sz. Mária üdvöz
lete mart. 25kén; 6 dik: sz. György apr. 2 3kán ; 7dik: 
kér. sz. János születése jun. 2 4kén; Sdik : Péter Pál jun. 
29kén; 9dik : Illés jul. 20kán ; lOdik: ur színe válto
zása aug. 6kán; I ldik:  sz. János fővétele aug. 29kén; 
12 dik: szűz Mária születése sept. 8kán ; 13 dik: sz. ke
reszt felmagasztaltatása sept. 14kén ; 14-dik: boldogasz
szony védelme oct. Íjén az oroszoknál, de az oláhok és 
szerbeknél lökén; 15dik: Demeter oct. 26kán; 16dik : 
sz.Mihály ark. nov. 8kán; 1 7dik : sz. Mária beiktatása 
(praesentatio) nov. 21kén;18dik: sz. Miklós dec. 6kán ; 
19dik: karácson dec. 25kén; 2Odik : karácson másod 
napja dec. 26kán; 21 ik : sz. István első martyr decemb. 
27kén; ehez járulnak a’ változó ünnepek : 22dik : nagy 
péntek ; 2 3dik : husvét másod és 24dik: husvét 3dik nap
ja ; 2 ödik: Krisztus menybemenetele; 26dik: pünköst 
másod napja. —

Ezen sok ünnep valamint a’ köznépre, úgy az ipar- 
űzőkre , földes uraságra, sőt a’ polgári hatóságra nézve 
is igen terhesnek találtatván, a’ megyei lelkészek 1821 dik 
évben Ungvárott zsinatot tartván, az ünnepeket úgy tar
tották elrendelni szükségesnek, hogy karácson és hus
vét harmadnapja, sz. György, sz. János születése ’s fő
vétele, Illés, sz. Mihály, boldogaszszony védelme, sz. 
Demeter és három püspök ünnepeik avuljanak el; ur szí
ne változása aug. 20kára tétessék ; sz. kereszt felmagasz
taltatása és sz. Mária beiktatása következő vasárnapon ün
nepeltessenek. Ezen terv a’ munkácsi püspökség részéről 
mart. 12kénl824d. és dec. 22kén 1826.bővebb magya
rázatokkal ’s észrevételekkel ismételve őfelségének elő
terjesztetett. Ha ezen terv elfogadtatik , a’ keleti egyház
nak nem leszen több, csak 16 állandó ünnepe.

Már most vessük öszsze a’ keleti és nyugati egyház 
ünnepeit, mindegyikre ju t különkülön 16 ; ehez adván az
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52 vasárnapot, leszen egészeven által 68 nyugodalmi 
nap. — Nézzük meg a’ zsidókat, ezeknek 16 ünnepjök 
van és 52 Sabath, tehát öszszesen 68 ; a’ törököknek 
legtöbb üres napjaik vannak, mert Tire megyen ezek 
száma. Kelt Ungvárott júniusban 1843.

Kérem a’ többi tektes szerkesztő urakat, szívesked
jenek ezen czikket becses lapjaikba iktatni. L lltskm /
M ih á ly  prépost.

Lombardiai  képek.
(Utazási naplómbul.)

I.
Gondolára ülve, viszsza-viszszapillantánk a’ bá

mulatunkat még mindig igénylő fenséges agg hölgyre — 
a’ nagyszerű Velenczére, ’s érzelmek keltenek keblünk
ben , miilyeneket ama nagy emberek életrajzának olva
sása szokott előidézni, kiknek fényteljes pályájok hátte
rében dicső tetteik szánandó jutalmául a’ közkórház mu
tatkozik minden nyomoraival. Az idők ’s viharok dulá- 
sai e’ hajdani tengerkirálynő külkecseit majdmajd végké
pen tönkre juttaták ’s évezredes arczának minden redőji 
olly bánatos indulatot tükröznek, hogy lehetlen a’szem
lélő keblében hasonszenvet nem gerjeszteniök. — A’ saj
kások — gondolieri — azonban nem soká hagyának ben
nünket illy kínos gerjedelmekkelbíbelődni; mert miután 
folytonos harsány kiáltozásaikkal a’ parton fontolva hala
dókat — nyilsebességgel röppenő, gyászszinű gondolájok- 
ba édesgetni süker nélkül erőködtenek, alig engedve né
hány perczet az ezen várost a’ fellázadt tengerhullámok 
ellen védő kőgátnak (melly Mu r a z z i  név alatt ismére- 
tes) megtekintésére, Fusiná-nál a’ szárazraszállitának. 
Ezen gondolierók rendkívüli ügyességgel eveznek ; gon- 
dolájok hajszálnyi távolságban röpül el a’ mellette hala
dó csajka vagy kőfal mellett a’ nélkül, hogy megbillenne 
vagy azzal legkisebb érintkezésbe jőne, ’s jobbadán igen 
csinos vánkosüléssel van ellátva. A z, hogy jelenleg a’ 
gondolák többnyire feketék, még azon időbül magyaráz
ható , midőn a’ tanács a’ velenczeiek abbeli fényűzésének 
gátlásául, minélfogva gondoláik ékesitésében egymással 
vetekedve, ezek falait megaranyoztaták vagy pedig bár
sonyba vonaták ’s az orrmányt merő ezüstből készitteték 
— ezen fényűzés gátlásául—  mondom — azon parancsot 
adá , hogy minden efféle csolnak csupán fekete színt vi
seljen. —

F u s i n a az első állomási hely ’s egyedül onnan ne
vezetes , hogy itt az utazók pogyászait szokták átkutatni, 
ha, vájjon azok közt vám alá tartozó czikkek nem talál
tatnak é. Ezen kutatást pedig annál nagyobb szigorral tel • 
jesítik, minél előbbkelőnek vagyis inkább minél pénzesb- 
nek hisznek a’ kutatók. Ám koránsem olly konok jelle
műk ezen különben a r g u s s z e mű  vámosak , hogy nyil- 
ványitásodat, miszerint pogyászod semmi vámbeli árut 
nem foglal magában, legkevesbbé is k é t s é g b e  vonni 
s z e m t e l e n k e d n é n e k ,  ha egyébkint egykét lírával 
elég értelmesen birád kifejezni magadat. Oh édes olvasó! 
igen sok függ ám attól, ha valaki eléggé érthető vagy 
jobban mondva , elég é r t e l me s  tud lenni; mennyi kel
lemetlenségtől menti ez meg az embert, ’smilly gyorsan

érhet czélt. Én sokáig nem foghatám meg, mint lehes
sen az, hogy Péternek, bár ügye legigazságosb , mégis 
vesztenie kell. Igen ám! mert nem volt képes súl y  mon
d a t a i t — mint mondani szokták— kézzé lfogható** 
la g  értelmezni. — Az értelmesség tehát mindig és minde
nütt üdvös , de főleg utazóknak soha eléggé nem ajánlha
tó. A’ lagúnáknak hátat fordítva, legott a’ B r e n t a  csa
torna ’s a’ hasonnevű jeles országút ötlik szemedbe. Ezen 
egyenes es sima utón a’ kissé nyomoru lovak vagy izmos 
öszvérek olly sebesen haladnak kétkerekű kocsijokkal, 
hogy röpülni veled; hatha még a’Velencze’s Milano közt 
tervezett vaspalya letesülend , akkor a’ közlekedés mint
egy varázserővel fog eszközöltetni. Honomnak — mert 
vaspályáihoz csekély reményem van— csak illy utakat o- 
hajtok.— A’ Br en t a  martján legékesb nyárilakok, fen
séges paloták „oratorio privato“ -val— magány-imaház
— ’s a’ legmüvészibb kőfaragványokkal ellátva gyönyör
ködtetik az utas szemeit , egész S tr  a helységig , hol az 
alkirályilak — hajdan P i s a n i család sajátja, Pa l l ad i o  
által építtetve —  ’s a" jeles park teljes figyelemre méltók. 
A’ dús velenczeiek ezen villáikban szoktak nyaralni, mely- 
lyeknek pompás kertjei a’ vándornak édeni élvezetül szol
gálnak , itt lepetvén meg először a’ czitromfáknak szabad
ban látása által. A’ szem kéjittasan tévelyeg itt a’heszpe- 
riai ég ledér és drága növényein. Mindenfelé jazminlugas, 
oleander . röpkény- ’s olajfák, fenyvek ’s cypruszok leg
szebb csoportozatokban mutatkoznak az egész tájon ; az 
ut mellett pedig szederfák , piatanok és jegenyék borág
gal övezve díszelgnek ’s a’ Brenta kékellő árjába leggyö
nyörűbb szomorfüzek mártják lombjaikat. Illy kellemes 
látványok olly bájolólag hátának ránk , mikép kocsisunk 
figyelmeztetése nélkül észre sem veszszük; hogy már 
P á d u á b a n  vagyunk.

II.
P a d u a  egyike Európa legrégibb városinak. Ipar’s 

kereskedése elősegítésére nem csekély szolgálatot tesz
nek csatornái, mellyek egyszersmind malmokat is hajta
nak. Lakosai száma ideértve környékeéit is közel 60 ezer
re megy. Oszerű házai jobbadán 2 — 3 emeletüek ’s elő- 
részeik rövid vastag oszlopokon nyugosznak , homályos 
boltozatjárdákat képezve, mi egyébiránt a’járókelőknek 
igen kellemes , mert mind a’ nap heve ellen ófalmaztat- 
nak , mind pedig esőzés alkalmakor esernyőt nélkülözhet
nek. Utczái szükek ’s kövezete Budapestével vetekedik. 
Egyik utczaszögleten négy oszlopon nyugvó veres már
ványból faragott durva Sarkophag látható , mit egy sze
rencsétlen régiségbuvár An t e no r  koporsójának a llit; 
ez emlékkő alatt, vagyis inkább benne egy foltozó czi- 
pész űzi mesterségét, mit sem aggódva az archaeologok 
vitázásival. Számos litterariai intézete van , mellyek közt 
nagyhírű egyeteme vezérkedik. Ezen intézet egyike Eu
rópa legjelesb ’s legvirágzóbb egyetemeinek ’s növendé
kei közt néhány magyar is van. — Bocsánat édes olvasó! 
itt az alig megkezdett leirástfélben kell szakasztanom. Az 
egyetem ’s magyar polgárai egy kedves jelenetet ujitnak 
meg emlékemben, mellynek megemlítése— úgy hiszem
—  rád nézve sem leend épen érdektelen. A’ nap fáradal
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mai ’s egy páduai ismerősünkkel vig poharazás után sie- 
ténk a’ zsarnok Morpheus hajthatlan hatalmának tenni hó
dolatunkat. Mi alatt azonban pihelytcngerben fürösztők 
porhanyó testünket , lelkünk a’ szüntelen éber , kibonta
kozva földhöz tapadó hüvelyéből, szellemi szárnyakon 
lebbene honunk áldott virányaira , édes mieink bájköré
ben élvezendő a’ boldog viszonlátás magasztos üdveit. — 
Hangokat véltünk hallani, minőket a’ m e n n y  szeráfjai 
zengtek az első embernek édenkertben töltött első éjjelén. 
Fénykort látának lelki szemeink , keblünk legkedveltebb 
lényeit körülsugárzót. A’ fenséges melódiát magyar han
gok alkoták. — Az örömteljes álmot legtöbbször rideg 
való szokta meghiusítni. Ez egyszer máskép volt. Mert 
miután magunkat éberségünkről tökéletesen meggyőzen- 
dők , a’ párnabörtönbül kiszökeltünk , — ismét édes ma
gyar hangok haták meg füleinket, mi örömkönyűket csa- 
la ki szemeink kiapadtnak vélt gyöngymedréből. — E’ 
kellemes meglepetés B.ismerősünktől eredt, ki egypár 
magyar orvostársával szállásunk ablaki alatt többi közt 
egy magyar dalt zengett el. — — De most folytassuk Pá- 
dua ismertetését. Ferencz császár a’ fenemlitett egyete
met megujittatván, ekkor egyszersmind néhány még hi- 
jányzott tanitószékkel bővité azt. Van továbbá igen kitü- 
tő csillagvizsgálója, gazdag könyvtára , gazdasági ’s fü- 
vészkertje , — ez utóbbit Európában legrégibbnek tart
já k , — királyi ’s püspöki gymnasiuma, több magány ne
velő-intézete fiuk ’s lyánykák számára külön, tudomá
nyok, literatura ’s művészet akadémiája, melly tudós 
emlékiratokat ad k i, igen nevezetes museuma , miről alább 
leend szó, végre van egy u. n. literatúrai kabinet-társu
lata, melly számos és válogatott politikai’s iiterariai lapot 
szokott kiadni.

Nevezetes épületei közül először is a’ városházat — 
Sá l l á  de l l a  R a g i o n e — említjük. Tanácsterme leg
nagyobbnak tartatik egész Európában. Hoszsza 256 , szé- 
lessége 86, magassága 7 5 láb. Falait a’hires Gi o t t o  fest- 
vényei ékesitik. Ezen óriási terem egyik nyílásánál Is i s  
két gránitszobra szemlélhető, mellyeket Be l z on i  ne
vezetesutazó T heb óból  hozottéi, ’s 1819b. szülővá
rosának ajándékozta. Ugyanitt látható egyéb emlékszo
bor közt Li v i us  történetíróé is , kit Padua hasonlag 
fiának nevez. Nevezetes még e’ terem azért, hogy itt haj
dan a’ bíráknak, különféle pörtárgyakra nézve, külön 
ülés valakijelölve , hol a’ falon egyes nagyalakok voltak 
festve. A’panaszosakat egyik törvényszéki tag legott ajtó
nál elfogadván panasziratukat átfutá ’s őket — festvény 
szerint — a’ víziló , hattyú , ökör vagy szamárhoz utasí
tó. —

Azon szégyenkőtazonban, mellyre a’ bukottak lepleden 
alrészszel ülni kénytelenittettek , ha egyébkint szegénysé
güket hittel igazolva, hitelezőik üldözéseitől menekülni 
óhajtónak — jelenleg már nem mut a t  j ák. Vájjon azon 
száznál több bukott közül, kik csupán 1842d. évben jö
vőnek fővárosunkban csőd alá, hány találkozott volna , 
szegénysége tanúsítása végett e’ szégyenkőre ülni bátor

kodó ? — — Ezen épület a’ 12dik századból veszi ere
detét ’s míg azt bódék nem környezők, oszlopsorokkal 
ellátott alívezete a’ közönségnek nagy födött térül szolgá
la. Midőn 1815ben b. e.Ferencz király e’ városon keresz
tül utazott, elfogadására J a p e l l i — a’ jelenkor legje- 
lesb építészeinek egyike— a’ nagy termet angolkertté 
varazsola. Természetes földbe különféle fákvalának ültet
ve , világított nagy csoportozatokat képezők; vízesések, 
patakok, kápolna ’stb. gyönyörködteték a’ szemet; a’fü
let zenehangok csiklandák ’s végül földrengés által lepe- 
tének mega’ bámuló vendégek. Mindjárt a’ városház mel
lett a’ podesta — városbiró— csinos laka van.

(Folyt, következik.)

T á r c z a.

P e s t i  vácz i - u t cza i  köve z ők .  Reggeli 5 az 
óra. A’ már rég fölkelt nap, áldást hintve terjeszti ki 
földünk golyójára világát. A’ munkás mesterember, a’ 
jámbor szántóvető , a’ szerény napszámos , szóval minden, 
munkájához lát. Csak egyedül a’ pesti-kövező az, ki a’ 
torony-óra tactusáravár ; ki 6 óra előtt olly annyira sür
gős munkájához a’ világért sem fog örömest. De mit tesz
nek hát e’ suhanczok a’ 4 és 6 óra közti legkedvezőbb 
hajnali időben ? Munkájok helyén korán öszszeseregle- 
nek , kőhalmaikra ’s földdombjaikra körülülnek ; az arra 
menők hallottára, egymásnak meséket ’s furcsatörténe- 
tecskéket beszélgetnek , nevetkeznek, mulatoznak ’s 
ha hatot üt az óra, piano, piu piano ’s pianissimo mun- 
kájokhoz fognak.— Franklin szent árnya! mit mondasz 
ehhez? —

(A’ khinaiak nálunk sokban előbb vannak). Azt hi
szik , hogy rendőrségi intézkedésink igen czélszerűk, 
pedig a’ khinaiakéi mégjobban czélhoz vezetnek. Khiná- 
ban mindazon vétkes vagy gyanús személyt, ki a’rend
őrség kezébe kerül, leveszik. Arczképét annyiszor a’ 
hányszor szükséges lemásolják ’s az ország törvényható
ságaihoz színezett nyomozó-levélül küldik meg.

Cadixban a’ város szegényei számára uj tápeszközt 
találtak fel. A’ szegényeket ugyanis katonákkép olly va
gyonosakhoz szállítják be , kik az uralkodó politikai né
zetekben nem osztoznak ’s joguk van naponkinti étel ’s 
ital mellett 3 reált követelni.

A’ tulipánok, mik virágkedvelők előtt nagy sze
repet játszanak , kiváltkép pedig Hollandiában ’s Belgium
ban, most Párizsban igen divatoznak. Legközelebbi vi- 
rág-kiállitáskor a’ terem közepén nyolczszaz tulipanfaj 
díszelgett. 1575b. Belgiumban vetettek először tulipánt ’s 
ezután hat évvel virágzottak ott ’s Európában tulipánok. 
Ugyanazon kiállításkor csinált virágok is voltak lathatok , 
különösen eg y  s z e k f ü ,  mit minden természetesnek 
tartott. —

* 3  * Pétervárról Írják hogy Pallas i  772.  táján éj
szaki Szibériában, a’ föld fagya közt egy szarvorru tö
kéletes és ép reszeire talalt.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr  a t t  n e r - K á r  o ly i  uri-utcza 453.
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Kamatláb ’s uzsora.
Az augsb. közönséges újság minapi egyik számában 

néhány szó van arról, hogy Pesten az uzsoráskodás milly 
nagy lábra kapott, ’s milly rettenetes huza-vonával zsar
nokoskodik ; futólagosán az is megérintetik, mikép ezen 
hova-tovább harapozó métely ellen a’ hatóságok , ország
gyűlés küszöbén, semmi gyógyszerről nem gondoskod
nak !— Levelezőnek tökéletes igaza van; mert nem rit
kaság olly könyörületes szamaritanus , ki pénzszükség
ben szenvedő embertársán száztul 50— 60al segít, ’s ki 
elég becsületes 30 pctre kölcsön adni, az nem győzi hall
gatni az ,,isten áldja meg ezerszer“ ’stb. forma jó kíván
ságokat: mig azokat, kik száztul lOet vagy,mi fehér hol
ló , 6ot vesznek, a’ közmondás ollyanoknak kereszteli, 
kiknek fapénz is jó.

A’ dolog, illy helyzetében, tagadhatlan igazság, 
gyógykezekre vár ; ’svaiéban, az erkölcsiséget annyira 
szivén hordozó egy bizonyos megye sokkal czélszerübben 
cselekszik , haa’ franczia drámák elleni kikelés helyett, 
erre forditá vala figyelmét; a’ k é r d é s  csak az: milly 
gyógyszert’s hogyan kell használnunk?

Csalatkoznék, ki azt hiszi, hogy szigorú törvények 
a’ bajon orvosolni fognak; hisz ezek most is vannak, 
végre is hajtatnak hol lehet; sőt olly esetet is tudok egy- 
párt, hol a’ megholt uzsorás ártatlan örököseit azért pe
relték meg, mert olly pénzeken osztoztak, mikkel ap- 
jok még életében , az örökösek tudta ’s befolyása nélkül 
uzsoráskodott; olly per is volt kezeim között, mellyben 
az uzsorás engedvényző helyett, ennek j ó  l e l k ű  en- 
gedvényesét a’ megyei törvényszék elmarasztalta! Még 
szigorúbb törvényekkel tehát oda jutunk , mikép a’ hite
lezőt csak ovakodóbbá teszszük ’s mind inkább élesítjük 
elméjét a’ törvény kijátszására. Mert ne gondoljuk azt, 
ki pénzzelkereskedik, olly együgyünek, hogy rászedet
ni könnyen engedje magát, ’s be ne zárjon minden olly 
bujósdi ajtócskát, mellyen keresztül hozzáférhetni; any- 
nyival inkább, mert közéletben most is azt tartják , mi
kép megérdemli ugyan az uzsorás a’ büntetést, de azért, 
mivel olly együgyű volt, hogy rajta kaphatták. Szerin
tem a’ pénz a) t u l a j d o n .  Ki a’ tulajdon törvényes ala
pokon nyugvó szentségét ismeri ’s méltányolja , mit ten
nie k e ll, különben áltáljában szólva, az álladalom élete 
forog kérdésben, az megengedi azon állításom alapos 
létét: mikép tulajdonáról kiki szabadon rendelkezhetik. 
Igaz ugyan , hogy a’tulajdon szónak institutioink s a’ gya
korlat szerint olly finom árnyéklatai vannak, ’s ezek olly 
különféle magyarázat ’s bonyolultság alá eshetnek, mi
kép sokfelé ágazó ’s csavarható törvényink vedelme alatt 
alig mondhatjuk valamiről hogy sajátunk, azaz ollyan, 
miről szabadon rendelkezhetünk;’s a’ tulajdonrul rendel- 
kezhetést minden esetre korlátozza a’ status v. egesz ér
dekeivel öszszeütközés: a’ honnét itt azon kérdés adja 
elő magát: szükség é , tekintve a’ status érdekét's jóllé
tét, pénztulajdonunkról rendelkezésünket törvény erejé

vel gátolni. Hogy ezen kérdésre egyszerűségig világo
san felelhessek, szerintem a’pénz b) á ru-  ’s k e r e s k e 
dés i  c z i k k ,  mellynek becsét ’s kelendőségét nem a’ 
rányomott jegy , hanem idő ’s körülmények határozzák. 
Ha mar most az árulás, kereskedés néhány kiváltságos 
osztály v. egyed joga, nehogy egyedáruskodásukkalköz 
jóllét rovasara viszszaeljenek; igen is , kötelessége a’ 
statusnak arszabalylyal fékezni az emberi természettel u- 
gyanazonos telhetlenséget, mint például a’ sütőknél ’s 
mészárosaknái ’stb. hol azonban a’ versenyzés kinek ki
nek szabad, vagy az áru- ’s kereskedési czikkek előál
lítása több rendbeli ’s különféle kezek munkájit igényli; 
ott az árszabás nem lenne egyéb, mint szorgalom-’s ipar
ölő gép. Kinek jutna jelenleg eszébe a’ termesztvények , 
szövetek , öltözetek ’stb. árát szabályozni: de árukat 
csökkenteni igenis! nem azonban tilalom-rendszerrel, mi 
rendesen mindig viszszahatást idéz elő: hanem olly esz
közök létesítésével, mik a’ termesztők számát növelik , 
a’ közlekedést pedig könnyítik és gyorsítják. A’ pénzzel 
kereskedés mindennek szabad!

Az eddig mondottak természetes következése az , 
hogy alig ellenkezik valami inkább a’ tulajdon eszméjé
vel ’s a’ társaságos élet viszonyaival mint a’ kamatláb meg- 
határzása ; ’s nem csalódom , ha úgy vélekszem , hogy 
maga ezen körülmény kevesiti a’ pénzkereskedők számát; 
miből újra csak az következik , mikép a’ kevesebbre szo
rított szám mindjobban ’s nagyobb hatássalüzheti egyed- 
áruskodását. Mert minden okos és előre látó ember örö- 
mestebb bocsátkozik olly vállalatokba, ’s vesz olly rész
vényeket, mik a’ tőke biztosítása mellett száztól 8— lOet 
jövedelmeznek , mintsem száztul hatos kamatra adjon köl
csönt; melly mostani hitel-’s törvénykezési rendszerünk 
mellett ritkán veszélyen-kivüli. ’S valóban furcsa, hogy 
kereskedő , mesterembernek száztul százat nyerni nem 
törvényellenes : de az, a’kitől kölcsönvett pénz alapja ezen 
nyerészkedésnek, bűnös, ha hatnál többet merészelven
ni. Azon ellenvetés sem áll, hogy határzatlan kamatláb 
mellett szabad tér nyílnék huza-vonára; mert avagy nem 
történik é ez megjelen körülményink közt is a’ tapaszta
lás tanúbizonysága szerint, ’s annál roszabb hatással az 
erkölcsiségre , mert törvényszegéssel jár együtt; hon
nan, a’ törvény szentsége megfertőztetésére hajlandó ész 
hímet varr magának más törvény kijátszására is ; melly 
ismét csak a' törvények iránti kellő tekintély csökkené
sét szüli. Sőt ellenkezőleg úgy vagyok meggyőződve, 
hogy ha az ipar ’s kereskedés fejlődő viszonyival termé
szetes öszszefüggésben levő pénz becsének meghatárzását 
hely’s körülményektől, úgy azegyezkedők szabad aka
ratjától függesztjük fel: az áltáljában véve drágább leend 
ugyan a’ mostani törvény-szabta árnál, de rendentuli zsa
rolásokat már csak azért sem idéz elő, mivel a’ tőke,ki
vevőn az adós vagyoni állását, más veszélynek nem lesz 
kitéve. Ha vitatnám , hogy földművelési, kereskedési v. 
szóval ipar és szorgalmi tekintetben jelenleg is csak ott
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tespedünk , hol ezelőtt kétszáz évvel sznnnyadozánk : ne
vetség tárgyául tenném ki magamat’s méltán ; mégis pénz- 
viszonyinkra nézve az 1647dik évi kaptára vagyunk üt
ve, miután azon évi 144d. t. ez. határozta meg a’ kama
tot! Tekintsük mégperlekedésieljárásunkat. Kicsakkis- 
sé ismeri gyakorlati életünk fény-’s árnyoldalait, az nagyon 
tudja, hogy ingyen mitsem adnak , még igazságot sem! 
tudja,mikép a’ gyakorlatba vett tiszteletdíjazás — bírói el • 
járásoknál — igen különbözik a’ törvényestől; tapasztal
juk , miszerint csak 6 — 40 éves pörlekedés, adóssági 
esetekben , sokkal több költséget emészt föl, mint meny
nyi bírói ítélet által megtéríttetik; ide járulván még az 
is , a’ hogy hitelező pénzét idejében meg nem kaphatván v. 
maga jő ezáltal zavarba, vagy nyereséges vállalattól ’s 
vételtől esik e l: tisztán világos , mikép jólelkü hitelező 
száztul hatos kamat mellett tőkéje egy részét elveszti. El- 
törlesztetendvén hát a’ kamatláb, természetes , mikép az 
uzsora is megszünendik , erre vonatkozó törvényink is 
érvénytelenek lennének; ’s itt még azon egy kérdés adja 
elő magát: mikép eszközölhetni a’pénznek legolcsóbb ke
letet. Minél nagyobb a’ fogyasztás, annál sürgősb az áru 
kelendősége. Innen van , hogy nagyobb városokban min
den ’s igy a’ pénz is drágább, mint kisebbekben v. épen 
falvakban, kivált ollyanokban , mik helyzetöknél fogvást 
vagy kereskedői városoktul, vagy közlekedési fővonalok
éiul távol esnek. A’kelendőségeket concurrentia és nem 
keresés csökkenti; mi olcsóságot idéz elő. Alkalmazzuk 
ezt a’ pénzre. Igyekezzünk, hogy minél több pénzkeres
kedő ’s minél kevesebb pénzvevő legyen. Amazt csak úgy 
érjük el, ha levetve minden idétlen előítéletet, semmi tisz
tességes ut-módtul nem irtózunk , mi által becsületesen 
kenyeret ’s pénzt szerezhetni; imezpedig akkor teljesü- 
lend , ha kiadásinkat jövedelminkhez alkalmaztatjuk. — 
Nem kelek én ki a’ luxus ellen, sőtFilangierival azt tar
tom , mikép az,általányos jóllétet mozdít elő ’s nemzetgaz
daság emeltyűje, mert pénzkörzést eszközöl ’s kereset- 
módot nyit: de csak addig , mig belföldi czikkekre szo
rítkozik ’s az észt háttérbe nem szoritja. Es szerintem e* 
zen két foltét azon gyógymód, melly gyökeres javulást 
varázsolhat elő; annyival inkább , mert úgy vagyok meg
győződve , mikép alig van ember, kinek ép testébe ép 
lelket adott isten ’s dologtul nem iszonyodik , ki azt , 
mire szüksége van, be ne kereshetné , csakhogy ezen szük
ség meghatárzását ne a’ képzelet lenge játsziságára, ha
nem okosság érett megfontolására bízzuk. Könnyitni fog
ja ugyan a’ kölcsönszerzést hitelbankok felállítása; de ez 
által csak jószágbirtokosakon lesz segítve, kik, kivált 
ha törvényink végrehajtásában nagyobb gyorsaság és prae- 
cisio volna, nincsenek annyira kitéve huzavonának ; azon 
osztálynak pedig, melly birtok nélkül, hivatal és szolgá
lat utáni fizetés vagy mesterségből é l , menedékhely épen 
nem lesz mutatva , egyéb annál, mit fölebb ajánlani bá
torkodóra. a—a.

L o m b a r d i a i  k é p e k .
(Utazási naplómból.)

/ / .  ( Folytató*.)
A’ pr a t o  de l l a  val l  e — nagy piaez — keleti ré

szén van a’ nagyszerű sz. J u s t in a-templom , nyolez

kúppal ellátva. Egy fő ’s húsz mellékoltára, tarka már
vány alapzata, r e me k  festvényei ’s egyéb drágaságai 
Olaszhon legfönségesb egyházai közé sorozzák. Legott a’ 
templom mellett van a’kórkatonák tanyája ezen fölirattal: 
Laeso militi Franciscus I. 1823. szép ’s tágas épület.— 
L gyanezen terjedelmes téren van egy vizcsatorna-képezte 
kerekded sziget, mellybe négy kőhidvezet. Martjait két 
sor szobor , jeles férfiakat ábrázoló, ’s faültetvények dí
szítik. Ezen tér körül szoktak egyébiránt a’ lófuttatások 
is történni, s ezek számos vidékit és idegent csőditnek 
e’ varosba, mi élénkségét nem kévéssé segíti elő. A’ sz. 
Antal-templom — Ba s i l i c a  di  s. An t on i o ,  vagy mi
ként itt röviden neveztetni szokott il S a n t o — egyike 
Ni c o l o  d a  P i s a  leggyönyörűbb müveinek. Külseje 
ugyan vakolatlan , de belsejét annál inkább ékíti a’ sok je
les márvány és bronz dolgozat, ’s nem kis számú sírkö
vek. De leginkább megtekintésre méltó itt sz. Antal ká
polnája drágaságai, ’s Ri cc i  o Endre által 181 5benkészí
tett bronz gyertyatartója miatt, mellynél szebb aligha lé
tezik valahol. Közel ezen egyház homlokzatánál Guat t a -  
me l a t a  tábornok bronzból öntött lovagszobra díszíti a’ 
piaczot Do n a t e l l o - t u l ; mint állittatik — az első bronz 
öntvény , mellyet újabb korban Európa alkotott. — Van 
még Páduában az említetteken kívül több , főleg festvé
nyei miatt szemléletre érdemes templom u.m. S. Gi o r 
g i o ,  degl i  E r e m i t a n i ,  hol a’ többi közt az itt 1799- 
ben elhunyt F r i d r i k  orániai herczegnek Can óva ké
szítette fenséges emlékoszlopa látható; a’ roppant főegy
ház , de l i ’ An n u z i a t a  ’stb. Színháza három van ; ezek 
közt legszebb az úgynevezett T e a t r o  nuovi s s i mo.  
Itt létemkor semmi megjegyzésre méltó mutatvány nem 
adatván , sem nagyhírű művész nem szerepelvén : az olva
só közönség ezen különben kedvencz tárgyáról ez úttal 
hallgatni vagyok kénytelen. Magány-épületek közül neve
zetesbek : Trento-Pappafava grófok palotája; P i a z z o ügy
véd gyönyörű villája, T r e v e s  kisszerű, csinos angol
kertje. Kávéházai közül a’ Pedrocchi-félétlegszebb- ’s 
izletesbnek tartják egész Európában. Oszlopai, falai, alza- 
ta csupa márvány , melly utóbbinak egy része, az alap
ásásnál fölfedezett régi templom romjaiból alkottaték. Nem 
lehet nem említenem a’ derék G a 1 a t e o mérnök által épít
tetett sodrony-lánczhidat, melly főleg elmés és merész 
alkata által különbözik egyéb illynemű hidaktól, de kü
lönben is azon körülmény miatt nevezetes, hogy a’ leg
első sodronyhíd , melly Olaszhonban építtetett. MiPádua 
régiségeit ille ti, azok egy nagy amphitheatrum romjain , 
d e i  M o l i n i ,  d’ A l t i n a t e , S a n  Lo r e n z o  ’s Pon-  
t e -Corvo hidakon kívül, a’ helybeli gazdag museum- 
ban őriztetnek. Egyik teremben fölirások, a’ másikban 
építészet és szobrászat töredékei, szép ’s gazdag pénz- 
gyüjteménynyel ’stb. láthatók. Egy különös karzaton áll
nak a’ régi szobrok, többnyire a’ hajdan híres Ye l l  é ji 
városból. A’ legjelesb régiség azonban Yellejinek u. n. 
,,T a b u la  a l im e n ta r ia u-ja , melly nevét onnan veszi, 
mivel bizonyos i n t éze t  alapítványi oklevele, hol 280 
szegény gyermek tápláltaték. Az e’ végre megkivántató 
pénzalapot tehetősb polgárok adták ’s fekvő vagyonnal biz
tosították. Ezen tábla alakja hoszszag négyszög, széles
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sége 8 ' I ! 1' 5ÍU, magassága 4' 4/; 4 " ',  vastagsága2% w/. 
Hat különféle nagyságú, egybeforrasztott ’s fogakkal el
látott lapból áll. A’ betűk vésetvék, a’ helyesírás több 
szóban ó , a’ pontozás elhanyagolt, a’ rövidítés nem gyér. 
Nem meszsze van innen, az országuttól nem épen távol eső 
egyszerű de csinos Ar q u a  falu, hol P e t r a r c a  Fe- 
renez végnapjait tölté. Márvány koporsó jelöli a’ helyet, 
hol a’ költő tetemei porhadnak; fölötte az 1667ben V al- 
d e z u c h i Pál által készített érczöntvényü mellképe szem
lélhető. Sírverse következő:

Frigida Francisci lapis hie tegit ossa Petrarchae.
Suscipe, yirgo parens , animam fate virgine , parce,
Fessaque jam terris, coeli requiescat in arcé.

Moritur Anno Dom. 1374. 18. Jul.

Egy dombon látható a’ház is, mellyben Petrarca lakott.

III.

Ba c c h i g l i o n e  folyam mellett, Yelenczétől tíz 
olasz mérföldnyire fekszik két hegy között a’ szép V i
c e n z a .  A’ városba vezető utón megannyi érdes látvány: 
az érett gabona arany kalászai, a’ ledéren zöldelő rétek , 
vastag szőlőtők nyúlánk ágaival körülfont szederfák ’s az 
e’ tájakon sehol sem hijányzó szemtelen koldusok, kik 
mesterileg értik könyörületességedet ügyes fogásaikkal 
föléleszteni, ’s ha egykét centesimot vetsz nekik, olly 
szivrázóhangon mondják el a’ „buon v i a g g i o“ - t , hogy 
kisértetbe jösz őszinte kivánatukat még egypár soldival 
jutalmazni meg. Yicenzát közel 40 ezer lélek lakja. Épü
letei izlésteljesek ’s megannyi példányai az építészetnek; 
kitünőleg pedig a’ nagyhírű P a l l a d i o  Andor művei, ki 
az ó kor művészeti szellemét legalaposabban felfogva, uj 
időszakot alkota. Két doriai oszlopon nyugvó lakháza je
lenleg is áll. Fenséges művei közt leginkább megtekin
tésre méltók: az olympiai színház , melly V i t r u v  leí
rása szerint készült; belseje födött amphitheatrum lép
csőkkel ellátva ; a’ színpad T h e b e  várost ábrázolja fá
ból faragva. Világítva nagy hatású. Itt adaték I514ben 
először szabályszerű tragoedia, T r i s s i n o  „ So p h o 
ni sb e<fc-je. Továbbá pompás az itteni ószerü goth város
ház (la Bas i l i ca )  toronynyal ellátva, melly Palladio 
által nagyszerüleg ’s a’ legkitűnőbb csínnal ujittaték meg ; 
úgy szinte Chi é r i  ca t o , P o r t o  B a r b a r a n o ,  továb
b á ,  T i e n e ,  F r a n c e s c h i n i  és  T r i s s in o grófok 
palotái mindannyi remekei a’ 16dik századnak. \  a l ma-  
r a n a gróf kertjei a’ természet barátinak édeni élvezetet 
nyújtanak. Felette kiesen terülnek el ezek egy keskeny 
dombháton, honnan a’ kilátás gyönyörteljes. Indiai ’s egyéb 
meleg égalj-szülte fák ’s bokrok egy berket képeznek, 
melly L a s  C a s a s  India apostolának van szentelve. — 
Egyházai közt nevezetesbek : a’ székes , S ta  C o r o n a ,
S. L o r e n z o  és S. M ich ae le. Városon kívül van a’ 
szép „M a d o n n a  d e l  m o n t e “ — templom B é r i  c o 
hegy csúcsán, hová 168 oszloppal ellátott kétezer láb hosz- 
szaságu födött folyosó vezet. Jeles festvényei között a’ szem 
legörömestebb édelg Me na gh e otti-nak „Az Egyiptus-** 
ba futás közbeni pihenési-én. Három angyal virágból ké
szít ágyat az isteni gyermeknek, ’s ezek közt balról az 
utolsó rendkívüli bájos arczczal bir. Van Vicenzának püs

pöki széké, lyceuma, növendék pap-háza, két gymnasiu- 
ma , lyány nevelő-intézete angol szüzek felügyelése alatt, 
képtára, dús tartalmú könyvtára, tudományok, iroda
lom es szépmüvészetek akadémiája és olvasó-egylete. —— 
Kereskedése élénk; hires selyemgyárai igen szép kelmé
ket keszitnek. Vicenza vidéke felette kies; a’bericoi hal
mok leggyönyörűbb völgyben tűnnek el. Megemlitendő- 
nek velem itt a’ nevezetes , , Rot onda“ kertikastélyt, 
melly P a l l a d i o  mestermüve’s Ca p r a  marchesa sa
játja. Burlington lord, ki maga is ügyes épitész, chiswic- 
ki parkjában e minta szerint epittete magának pavillont. 
Vicenza sirkertje Olaszhon legszebbéi közé méltán soro
zandó. Itt fog a’ derék Palladiónak egy síremlék állíttat
ni, mellyen jelenleg Rómában F a b r  is hires szobrász dol
gozik. Egyedül V e l ő  gróf 40 ezer pftot hagyott ezen 
emlékkő létesítésére. Néhány illy Velőt adjon az ég édes 
hazámnak ’s lesz Mátyásnak szobra , lesznek dicső fér- 
íiainknak fényes emlékoszlopai *).

IV.
Látom szép olvasónő , éjszín — vagy égszin ? — sze

meid mármár boszuvillámmal sújtják szegény fejemet —  
miért? mert legott értekezésemczimével villogvaigérém, 
hogy képekkel kedveskedendem ’s mindeddig egy szócs
kával sem érintém az oiasznők viseletét! Bocsánat szép 
olvasónő! — Azonban zárjel alatt legyen mondva , szépnek 
nem azért nevezlek, mintha hiúságodnak tömjénezve — 
mint ezt némelly rút férfiak gyanitni fogják — hízelgése
met villámhárítóként kívánnám tűzni fejem fölé , — nem , 
oh épen nem! Szépnek azért nevezlek, mivel erősen meg 
vagyok győződve, hogy olvasónőim közt nem szép nem 
találtatik, mert hiszen valamennyien a’ szép nem lénye
ges alkatrészei.— Bocsánat tehát nyájas olvasónő! Ha a’ 
czímhez következetlenül mindeddig képekkel nem szol
gáltam , az csupán irántadi határtalan tiszteletből történt. 
Jól tudómén,  hogy kedvelője vagy tea ’ d i v a t n a k , a ’ 
divat minden részleteinek , legparányibb árnyéklatainak ; 
nem fogod pedig tagadhatni, hogy jelenleg czikkeket ’s 
darabokat czímöknek meg nem felelőket szerkeszteni igen 
is d i v a t o s .  — És most kibékülve folytassuk utazá
sunkat. —

Lombardia falvai általában csinosak ’s többnyire 
országút hasitja őket. Műhelyek s boltok sehol sem hi- 
jányzanak. Fuvart mindenütt kaphatni, ’s ha egyébiránt 
alkunni tudsz velők, Olaszországban olcsóbbanutazhatol, 
mint bárhol; mert első kérdésedre rendesen négyszerez
ve kívánják a’ fuvarbért. Kétkerekű kolyajokba vagy te- 
herszekerökbe többnyire szép ’s nagy öszvéreket fognak, 
mellyek az itteni jó utakon bámulatos gyorsasággal ha
ladnak. Szarvasmarháik ’sjuhaik kiválólag jelesek. — 
Mi a’ nép viseletét illeti: a’ pór férfiak magas tetejű , szé
les karimáju kalapot, szürke vagy fekete quaeckert (nem 
gyéren frakkot) , térdig érő nadrágot, vagy bő bugyo- 
gót, harisnyát és czipéthordanak. A’ némberek viselete 
változó. Fejékök fekete , széles szalaggal ellátott szőr- v. 
szalmakalap, melly alól inkább kóczos mint bodor hajok

*) És közhaszna intézetink ? A’ szerk.
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tűnik elő. — Beljebb Milano felé fedetlen fővel járnak , 
kontyukba izmos , ezűstözött vagy ezüst rezgetyüt tűzve. 
Egyéb öltözetök különös megjegyzést nem érdemel. A’ 
férfiak altaljában rendszeretőbbek ’s munkásabbak. A’ 
konyhákban rendszerint ők működnek. Lombardia kony
hái tágasak, hol egyszersmind alrendü vendégek számá
ra asztalok’s ülések helyeztetvék , kik vig dal és fecse
gés közt szürcsölik bicchiere vörös vagy inkább fekete 
borukat, mig a’ csapiáros, kitők „ p a t r o n o “ névvel 
szólitgatnak, kedvencz életöket, a’ polentát elkészíti.— 
A’ „bigar“ mit egész Milánóig zsemlye gyanánt kényte
len enni az utas, kemény és sótalan sütemény, kömény
maggal hintve ’s azért ennek lecsusztatására nem csekély 
mennyiségű ,,aqua v i t á“ -hoz kell a’ reggeliző szegény 
katonának folyamodnia. Itt mindenüttmagyar katonák szál
lásolnak; nevezetesen a’ pesti ujonczokat Vicenzában ta
láltuk. Jóllehet az olaszok őket kedvelik és zsoldjok is 
nagyobb , mégsem tudnak helyzetökkel kellőleg megba
rátkozni. Főleg magyar étel, ital az , miután ész- és szomj- 
vette gyomruk sovárog. Tagadhatlan azonban, hogy az 
olasz szakácsok — mert szakácsnékról itt mitsem tudnak 
— husétkeket ’s leveseket legizletesben tudnak készíte
ni , de annál kevesbbé tésztákat. Milanóban egy pesti ur- 
hölgynél valánk ebéden, ki sajnálkozva panaszlá, hogy 
főzője nem képes magyar tésztát készíteni, ’s ebbeli szük
ségét csak úgy véli megszüntethetőnek , ha honából ho- 
zatand főzőnét. Olaszországban az élelem fölötte drága , 
’s a’ vendéglők, minthogy étlapokat tartani nem szoká
suk , igen értik a’ számítást, kedvezvén nekik e’ tekin
tetben ama körülmény is , hogy majd minden helyen más 
pénzfajban számitnak , t. i. majd centesimi vagy piculi, majd 
soldi, majd garantana ’stb szerint. N o vá k  K á ro ly .

(Folyt, következik.')

T á F C z a.
(Sz. pétervári narancs-kert). Az éjszaki császárvá

ros palotájának ezen éke füvészeti tekintetben a’világleg- 
nevezetesb melegágyai egyike, kivált ha meggondoljuk 
azon zordon éghajlatot, mit a’kertészségnek majdmajd min
den erővel kell leküzdeni. Egy német tudós így irróla 
többi közt. Február végén az éjszaki székváros világhí
res narancs kertjét is megtekintém; ’s nemcsak megle
petve érzém magamat, hanem gondolám, hogy álmodom ’s 
a’ déli égöv alá varázsoltattam. Yalami harmincz kisebb 
nagyobb terem volt legigézőbb diszvirágokkal, különbö
ző zöldségfélével ’s nemes gyümölcsfajokkal duzzadozásig 
megtömve.Legelőszöra’szőlőveszszők vonták magukra fi
gyelmemet és csodálkozásomat; szintolly gonddal ápol
ják itt ezeket mint a’ Rajnánál’s M o s e 1 n é 1, fürtjeik, 
úgy látszott, hogy junius elejére tökéletes érettek leend- 
nek. Úgy hiszik, mikép a’ czári asztal számára a’ legiz- 
letesb ’s becsesb szőlőfajokbul 50 mázsa kerül innen ki. 
A’ venyigék ’s leveleik úgy valának rendezve, hogy a’ 
napvilág majd minden bogyóra süthet. Ugyanezt mond
hatni az őszi s kajszibaraczkfákról. Ezekről május végé

re 20 ezer darabot remélitek szedhetni ’s ollyjóságuakat, 
mintha nem mesterkélt, hanem természetes meleg érlel
te volna. A’ földi eper, melly 15 ezer cserépben tenyé
szik, februárban már csemegéül szolgált a’ fejdelmi asz
talon. Ezen nyalánkságot ugyan illy időben a’ nagyok asz
talain is láthatni, ’s tányérját 15— 20 rubellel fizetik. 
Igéző virágzásban pompáztak 8 — 10 ezer cserépben a’ró
zsák , jáczintok, szegfüvek , violák ’s a’falakon belül mo- 
solygo tavaszt varázsoltak, mig kívül a’ természet jég
gel, hóval volt panczélozva, ’s az éjszaki vész vad mo
rajjal dühöngött. Egészen elmélyedtem ez illatos tömke
legben a’ fák s virágok közt, ép úgy mint a’ természet 's 
művészet körüli nézetekben, ’s nem tudám meghatároz
ni : vájjon az ember uralkodik é inkább a’ természeten, 
vagy ez amazon?

(Lipcsei vásár). Mivel a’ langyos télutó fölötte ked
vezett gyártásra, körülbelül 1 50 ezer vég porosz és szász 
posztót vittek a’ lipcsei vásárra, miből mintegy 2 V2mil
lió tallér áru kelt el; voltak egyesek, kik 200 ezer tal
lérig is vásároltak. Jó posztónak jó ára volt, dea’roszat 
adták mint vették.

* * * A’ moszkaui Kremlben van az úgynevezett ve
res palota , hol tartatnak mindazon tartomány koronáji, 
miket Oroszország meghódított, a’ kazani koronától fog- 
vástegésza’ lengyelig, országczimerek, királyi pálczák , 
a’ czárok trónjai ’s azon ruhadarabok, miket a’ czárok 
csak egyszer vettek magukra, t. i. koronáztatásuk nap
ján ; e’ szerint itt látható Oroszország egész hisztériája , 
a’ fejedelmek ékszereiben, ’s mindazon ajándék , miket 
az orosz föld czárjainak ’s hatalmas utódainak azon csa- 
patfőnökek ’s fejedelmek adtak, kiket hatalmok alá haj
tottak, mint szintazon nagy arany e d é n y ,  mellyen a’ 
moszkaui polgárság sót ’s kenyeret szokott nyújtani fej- 
delmének, valahányszor látogatásával szerencsésiti.

* * * Egy fiatal drezdai festész egyik festvényében 
az aszkórságot személyesité ; száraz , beesett szemű , 
sápadt nőalakot képez az báli öltözetben ’s tánczolva; 
a’ halál csikorgatja hegedűjét. Ezen kép, bár mennyire 
viszszataszitó lehet is , tánczteremi ékességkép mégis nagy 
hatást gyakorolna!

* a * Adams 1806b. a’ Lena forrásánál majd töké
letesen ép mammuth-vázra talált. Kevéssel előbb még húsa, 
zsírja és szőre is megvolt, miket jégmedvék hét év előtt 
lerágdaltak. — Motschulsky 1841 februárban a’ Tas part
ján födezett fel újra egy tökéletesen egész mammuthot, 
mellynek húsa , bőre és szőre ép volt. Ladyscheosky 
statustanácsos és tobolszki polg. kormányzó fáradozási 
által az ősvilág ezen csoda-maradványa, laktalan tájakon 
vitetett a’ kétezer orosz mfdnyi távol Tobolszkba. A’ 
gyomrában maradt tápszerről bizonyos következest húz
hatni ezen özönvíz előtti teremtvény eledelere.

* * X. ur, kit különben is sok adósság terhelt, 
egy éjjel nevezetes somma aranyat veszite. ,Nezze csak 
ön, mond egy szemtanú a’ másiknak, milly gondatlanul zak
latja sárgáit tüzbe X. ur.‘ „Csak b é r 1 0 v a k“ volta’ fe
lelet. —

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K  á r  o ly  i uri-utcza 453.
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I n d u l á s i  p o n t .
Ha önismerettel bir akár egyed akar nemzet, köny- 

nyen meghatározhatja azon pontot, mellyből — önmivelé- 
sét fokonként munkálandó — kiindulhat. Mert egyed mind 
nemzet, melly nem egyéb számos egyed öszszeségénél, 
egyformán bir keresztülható észszel megítélni, mi jó egész 
nemére nézve, mi rósz. A’ miveltségfokozati szerint azon
ban különböző fokozati lehetnek az átható észnek , még 
is megjegyezvén, mikép ha egyed találkozik teljesen át
ható észnélküli, illyet külalakjára nézve számíthatok 
ugyan nemzetet képező egyedek közé ; de agyára nézve , 
nem sokkal fölebb osztályozhatok némelly négy lábuak- 
nál, mellyek szinte bírnak részletes okossággal. így a’ 
macska, nem tudja ugyan, hogy az egész macska fajra 
nézve mi lenne jó , azaz nem bir faján átható észszel; de 
tudja azt hogy reá nézve mi rósz; mert például: ha a’ 
légszivattyú harangja alá tétetik , a’ léget kivezető lyukra 
teszi lábát, igy akarván megakadályoztatni a’ rákövet
kezhető roszat t. i. a’ neki szükséges lég kiszivatyuztatá- 
sát. £ ’ szerint hát különbséget kell tenni az egyed és egyed 
között. Azon egyed , melly önismerettel bir, bír nemén át
ható észszel is, következésképen tehetséggel, alapos és biz
tos indulási pontot választani — nem így az önismeret nél
küli. Itt én , csak az elsőbb értelemben vett «gyedet szá
míthatom a’ nemzet tényező egyedének; az utóbbi érte
lemben vettről, föntebb mondott oknál fogva , mélyen kell 
hallgatnom. —

Ha viszszapillantok a’ világtörténet évkönyveibe és 
szemlét tartok azon nemzetek fölött, mellyeket a’ törté
nettan lapjai híven megőrizvén emlékünkből kitörletni nem 
hagytak; azon nem épen váratlan következmény tűnik föl 
előttem , mellyet már egykét igénytelen sorban rajzolók , 
hogy minden nemzet, melly t.i. a’ műveltség bizonyos 
fokozatain keresztül előre haladván örök nevet vitt ki ma
gának az utókor előtt, mielőtt indulási pontot le lt, vagy 
megindult, bizonyos mértékben önismerettel b irt, és min
den illy nemzet tényező egyedei , ha látszólag nem is , 
de valósággal csak azok és ollyanok voltak , kik nemü
kön keresztül ható észszel birván, magokat illyeneknek 
bizonyítók, vagya’ nagyobb rész föltette róluk hogyily- 
lyenek lehetnek. Egyiptus — mellyről bizonyosabb ada
tokkal bírunk — első bölcsője a’kereskedésnek, művészet
nek, tudománynak, mint azt a’ nálunk is használatban le
vő arábiai számokkal élés , körnegyed , nap- s vízórák 
használása, syenebeni vízmérők , számos csatorna , Moe- 
ris tavának zsilipjei — mellyek gép- es vizmerés tudo
mány nélkül nem Iétesittethettek , — Hermes által fölta
lált három huru lant, holt testek bebalzsamoztatasa mi 
boncztani isméretet gyanittat ’stb. — kétségen kívül helye
zik hogy mielőtt miveltségének,pallérozottságának nyilva-
nyosabb jelei mutatkoztak, önismerettel birt, melly ha 
nem mutatkozott is azon népben , melly Égyiptust képvi
selte J annál inkább látszék az egészet vezérlő szellemből 
kisugározni. Melly lassankint tisztogatván a’ műveltség

dicspalotájához vezető utat, annyira kiegyengette,mikép 
nagy Sesostrisnak még a’ babona vas békéit kelle dara
bokra törni akkori idők szerint— ’s meg lön alapitva 
Egyiptus indulási pontja. Alexandria első kereskedő hely 
lón , a földmi velés előmozdítására bámulandó intézetek 
állíttattak , banyászsag, mesterségek, virágzásnak indult 
stb. Hellasz , mellyre ha gondolok, nem lehet egyszers
mind a’ legnagyobb és legszentebb eszmékre nem gon
dolnom, mellyeket e’nevezet nem kisebb dicsőségben lövell 
k i ,  mint nap, áldást árasztó arany sugárait, hona a’sza
badságnak, honszerelemnek , vitézségnek, művészetnek, 
tudománynak, miről évkönyvei minden lapja bizonyságot 
tesz , egykori nagyszerűségét pedig ha tagadná is szerény
ségből, az idő vas karjaival daczoló romjai a’ szép görög 
földnek, ellene kiáltnának. Hellasz, mellytől kölcsönöz
te minden dicsőségét ama világhíres hét h e g y ű  város , 
mellynek uralkodó pálczája alól mi magyarok máig sem 
tarthatjuk magunkat egészen fölszabadultaknak, ha bár 
nyelvét törvényhozásunkból kiküszöböltük is; mert annak 
tudása eredeti okleveleink megérthetésének múlhatatlan 
föltétele, miket könnyelműen elhanyagolni nemcsak min- 
magunk iránti legbűnösebb kötelességmulasztás lenne; de 
történeti emlékünknek is sírját ásnok meg, jogaink biz
tos védhetésének pedig ha mindjárt nem halálos, de kö
vetkezményeiben minden esetre igen veszélyes döfést ad
nánk. Hellasz, a’ tudomány, művészet, vitézség és szabad
ság hona ’s példányképe , mielőtt biztos indulási pontot 
lelt, mellyből további haladását a’ későbben fénypontot 
érőt alaposan eszközlötte , nemcsak mint nemzet önmagá
ról és önmagában birt ismerettel, de egyedeinek azon ré
sze is, melly vezéri szerepet képes vala vinni, önisméret- 
tel birt. Mert hisz az első bölcsek már mint alaptant 
hirdették és tanították: ismerd magadat (jvoQl ge avlov) és 
miután alapos ismerettel birtak, önmaguktól választottak 
indulási pontot ’s mondhatnám körülményeik közt legsze
rencsésebbet, melly abban állott, hogy az egymástól el
szakított apró részek bizonyos pontokban és pontok által 
egyesíttessenek, melly czélra szolgáltak a’ delphii tem
plom, Amphictyonok törvényszéke ’s az ünnepi küzdő já
tékok. Hellasz induló-pontja tehát, egyesülés , együttar- 
tás. Csak miután ez megtörtént, növekedett a’ görögök 
hatalma’s tekintete, a’ költészeten kívül virágzásnak in
dult philosophia , szobrászat és festészet, kereskedés é- 
lénkült és különösen Thráciában alkalmas kereskedő tele
pek alkottattak, Darius és Xerxes hatalmas fegyvereit 
megszégyenítette a’ szabadságért élő görögök vitézsége, 
a’ marathoni , thermophylaei és plataeai ütközetek , az 
artemisiumi, salamisi, és mykalei tengeri csaták azonkí
vül, hogy a’ hősök ezreit halhatatlanitották , annak is 
csalhatatlan tanúbizonyságai, mikép parányi ész roppant 
nyers erő ellenében előbb utóbb fényes diadalt ví ki magá
nak.— Róma, mellyel majdmajd minden öszsze van köt
tetve, mi nagy és emlékezetre méltó harmadfél ezered 
alatt történt, mind a’ királyok, mind később a’ köztár-
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saság idejében egész Camillusig’s igy majdmajdnégy szá
jadon keresztül önismeretével foglalatoskodott, és csak 
miután számosb rázkódás és nyugtalanság zivatarait átél
vén kezdett magával tisztába jőni, állapította megindulá
sipontját; teljes politikai egyenlőséget hozván létre nemes
ség és polgárság közt, nemcsak elméletileg, hanem gya
korlatilag is azáltal, hogy a’ város építésének 3S8dik 
évében consul, 398. dictator , 403. censor, 4 i7 .prae- 
to r, 454. főpap a’ plebejusok közül választatott. És ezen 
szerencsés indulási pont az , mellyen túl Rómában mind az, 
mi későbben óriási nagyságban mutatkozván bámulással 
töltötte el a’ világot, nemcsak kifejlett de valósággal vi
rágzásnak is indult. A’ gallusokon vett több ízbeli győ- 
zedelme, mellyekben Manlius Torquatus halhatatlanitá 
magát, a’ samnisiekkel viselt háború, megalapítottak Ró
mának következendő nagyságát. A’ kinoskephalaei, Fili- 
pen nyert tengeri ütközet, Hannibal legyőzetése rs Car
thago ennek következtében történt lerontatása mármár 
biztosiíák Róma világon uralkodását ’s a’hires macedóniai 
phalanx rettegett a’ légióktól. Ezerenkint szülte Róma 
a’ nagy férfiakat, kik mind meg annyi királyok lehetőnek 
más körülmények között ’s kik mais sokkal ismértebbek 
mint sem őket néven nevezni szükség lenne. A’ tudomá
nyok, művészetek koszoruzott bajnokai munkáik által ’s 
munkáikban élnek köztünk ’s fájdalom annyira, hogy 
számtalan magyar, könyv nélkül tudja Cicerót, Hora- 
czot, Alrgilt — mi igen szép és dicséretes dolog, igen 
hasznos is — Rerszenyit, Kölcseyt, Vörösmarfytpedig alig 
ismeri nevökrül.

És most megválva a’ régiség három példányképei
től , vegyünk szemügyre az újabb kor nemzetei közül is 
egy párt, ollyat t. i. melly nyom nélkül elenyészni nem fog 
—  legalább hitem szerint — és lássuk hol leltek ezek in
dulási pontot, mellyen túl fokonkint oda jutottak, mikép 
nagy ’s dicső nemzet lehettek. Értem itt Angol- ’s Fran- 
cziaországot. Anglia, jelenünknek ezen óriás példányké
pe ,majdmajd mindenben, mi nagy és dicső , mellyre me
gyéink teremein belül és kívül annyiszor történik hivat
kozás honunkban ; Anglia, mellybenmajd az egész ismert 
világ érdeke képviseltetik és sorsa fölött intézkedések té
tetnek, mielőtt indulási pontot lelt, annyira tanulta ön
magát ismerni, miszerint legkülönbözőbb alkatrészeit ösz- 
hangzatba hozván , olly indulási pontra vergődhetett, mely- 
lyen túl kezdődik még most is növekvő nagysága , dicső
sége ’s hatalma. Es ezen indulási pont nem egyéb, mint 
szabad közérzés és létei; ebből ered a’ nép erejének u- 
gyanegy czélra törekvő küzdése , ebből ama közszellem , 
mellynek nemcsak Anglia maga köszönheti jóllétét 's ha
talmát; de melly ott is , hova á t ü l t e t e t t ,  szintolly 
jótékony következéseket szül, mint mellyekkel az anya
hont boldogította. Anglia önismerete után szabadságra tö
rekedett’s lett s zabadközs ze l l em életbe léptetésére 
vágyott, és lön őrangyala — közszellem. Es miután sza
kad lett, ’s miután közszellem villanyozza keresztül ka
sul ma is léteiének minden műszereit— lön nagygyá , di
csővé ’s hatalmassá.

Francziaország, mellyet sokan nem egyébnek akar
nak tekintetni, mint forradalmak h o n á n a k ,  He melly a’

nagyság és műveltség kétségbe sem hozható hatalmas jelei
vel,az ellenkezőrül is mindenkit nyomban meggyőzhet, több 
századon keresztül foglalkozott önismeretével. A’ korona 
vazalljai hatalmának szorosabb korlátok közé szoritattása 
legelső alapul szolgáltarra, hogy benne egység eszközöl
tessék a főhatalomgyakorlására nézve; és csekély véle
ményem szerint, ezen egység erős állapodása után, mint 
a’ történetek híven tanúsítják, kezdett Francziaország vi
rágzásnak indulni. Az egység védpaizsa alatt egy fő-irány
zat fejlődvén ki, biztosabb h a l a d á s i  utjelöltethetett, 
mellyen különböző reszek önművelésükön munkálhattak 
fokonként czéltévesztés nélkül. Szabadabban mozoghat
tak egyedek , és lön kifejtve különösen két nagy eszme, 
melly tettleg is életbe lépett: szabadság és egyenlőség.Ezen 
két eszme tettlegi uralkodása óta Francziaországban, ha
lad előre minden hasznos, szép és jó.

Miután gyönge tollal rajzolámaz eddigieket, lássuk 
milly indulási pont az , melly bői mi magyarok úgy is mint 
egyedek, úgyis mint nemzet biztosan továbbhaladhatunk? 
r ö v i d  feleletem ez: mindenek előtt egyesüljünk. — 
Melly tárgyról legközelebb alkalommal leszek bátor néze
teimet közleni. K ú ti P á l közj. ’sv. ügyv.

Lombardiai képek.
(Utazási naplómbul)

V. ( Folytatás•)

Mit égve vágytunk látni , a’ deszkavilágban annyi
ra elhiresült „Romeo ’s J u l i a “ szerelmes pár gyász- 
eseményinek színhelyét, a’ régi épületein viszálkodás és 
pártdüh szellemét jelenleg is előtüntető Y e r o n á t , nem 
épen gyönyörrel pillanták meg szemeink. Ezen város he
gyektől környezett kies sikon terül e l’s Et s ch  folyam- 
tól , mellyen négy hid viszen keresztül , ketté hasittatik. 
A’ hidak közt legjelesb a’ponté del castel vecchio , melly
nek első ive a’ világ legroppantabbjai közé tartozik. Ve
rona kedvező fekvése miattközel Tyrol határainál, Etsch 
folyamnak a’ síkságba ömlésénél, nem meszsze azon hely
től, hol Mi nc i o  a’ Garda-tóból ered ’s A 1 p o n és Etsch 
egyesülnek. P e s c h i e r a ,  Ma n t u a  é s  L e g n a g o  
erősségektől övezve, mindig igen jelentélyes helye volt a’ 
felső-Olaszországot e’ részről a’ havasok és Poköztótal- 
mazó hadsereg számára. Éhez járul, hogy Veronát leg
újabb időkben bástyákkal vették körül. Ezen városban tar- 
tózkodék XVIII. Lajos, ’s itt tartaték 1822ben azon ne
vezetes európai congressus . melly a* spanyol félsziget ü- 
gyét eldönté.-—Mintegy 60 ezer lakosai közül 20 ezren 
majdmajd egyedül gyári munkákkal, főleg gyapjú és selyem
mel foglalkoznak, kik jó erkölcsüek és szelíd jellemüek , 
élénkek ’s vidorak; kellemes éghajlatuk alatt ép egész
séggel birnak , ’s derült arczaikról a‘ munkakedv sugár
zik. Hogy tehát itt kereskedés virágzik, önként érthe
tő. L tezái jobbadán szükek és görbék, járdái márvány
nyal rakatvák ki. Legszebb utczája a’ Cor so.  Oszerii 
épületei 4 —*5 -sőt 6 emeletesek *s többnyire márványból 
épittetvék , melly környékén nem kis mértékben töretik. 
E’város világításáról egy szellemdiís utazó azt jegyzi meg, 
hogy utczáit nem gyéren fölötte regényes fény világitja,
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tudniillik, a’ holdvilág, egyébkint pedig rendesen ho
mály uralkodik azonban. Bizonyomra mondom, édes ol
vasó , illy regényes világítása fővárosunknak is gyakorta 
volt , inig kebelbeli gentlemaneink azzal rá nem riasztó
nak a’ holdra , hogy legott meghurkolandják irgalmatla
nul, ha őket világával — kijátszva az utczavilágítás bér- 
nökének üdvös (rá nézve üdvös) intézkedéseit — legke- 
vesbbé is genirozni bátorkodnék. Ám ennek —■ képzelik 
tán néhányan — csak örvendeni lehet, mert a’ holdhijány 
kétségen kül a’ literariai, de főleg árpolitikái holdosak 
rémletes sergét tekintve, sükerteljes eredvényü leend. 
Büszke lehetsz j e l e n k o r !  mert neked juta a’ dicsőség 
megriasztva a holdat, fékezni némileg a’ holdkórosak 
borzalmas álomjárásait! Azonban hold ő világosságának 
nem igen hihetni: mert jóllehet a’ furfangos , télutóban 
szokása ellenére uj szarvával nem tündökölt, tavaszelőben 
kettővel5) lépett föl.

Verona kitűnő nevezetességei között legelőször is 
említést érdemel az Ar ena .  Ezen nagy ’s felséges római 
amphitheatrum egyetlen a’ maga nemében egész Olaszor
szágban. Kerekded, 464láb hoszszu és 267 lábszéles, 
még jó állapotban levő épület. Köröskörül 46 sor már- 
inány-ülés van’s 60 ezer nézőnek ad helyet. Van ezenkí
vül Veronának két más színháza is, hol leginkább dal
művek ’s tánczok divatoznak. A’ tér . hol az Arena , ezen 
B e r e n g á r  korábóli maradvány áll , B r a nevet visel, 
’s több nevezetes nyilványos épülettel büszkélkedik. — 
Itt van többi közt a’ lapidar vagy föliratok museuma is , 
mellyben az akadémia gazdag régiséggyüjteménye őrizte
tik. Az ezen épület udvarát övező karzatokban különféle 
régi emlékek szemlélhetők. Továbbá pompás épületek : 
a’ főőrség palotája (gran-guardia) , a’ város- és vámház , 
nemkülönben Giusti, Bevilacqua , Pompei, V e r z a  és 
MalYei palotáik.

Megtekintésre méltók a’Scaligerek sírhelyei; ezek 
magas goth pyramisok, csúcsaikon a’ herczegek lovag- 
szobrát mutatók. A’ középkor ezen különös emlékkövei 
Santa Maria antica templom közelében szabad ég alatt lé
teznek ’s vörös márvány kőfallal övezvék. Valamint a’ 
történet, úgy ezen oszlopok is , vas lovaikon ülő vaslova
goknak hirdetik a’Scaligereket. — Az a r co  de Gavi ,  
Gavi-csalód síremléke 1805ben lerontatván, omladékai 
az ide közel fellegvárra fordiltattak. A’ város négy ka
puja t. i. N u o v a ,  S t u p a  vagy del P a l i o  műértők 
állításaként remekművek magok nemében ’s a’két Viscon* 
tifél e ív, máskép P o r  to ni della Bra hasonlag ügyeimet 
igényelnek. A’ Giulietta lakházót tudakozó vándornak , 
egy mogorva tekintetű, magas es keskeny épületet mu
tatnak. Még jelenleg isügyelmessé tesznek azon ablakra , 
mellyről S h a k e s p e a r e  szól. E’ házat azonban most 
olly Giulietták lakják , kik minden férfiban föllelhetni vé
lik Romeojokat.— Egy eltörlött zárda előterén Iái ható Jú
lia állítólagos koporsója, vörös márványból. Födele hi- 
jányzik. Egy bányászokéit itt őrt állni , gátolandó az ér- 
zelgő utasokat, a’ koporsótöredékek elharácsolásában.

# ) Fcbruarius hónapban nem volt holdujság ellenben mar- 
tíusban kétszer újult mega’ hold.

Verona egyházai közül feltűnőbbek : a’ st. Z e n o-templom 
a’ IX. vagy néiuellyekkint a’ VII. századból. Az érczka- 
puk különös groteszk alakjaikkal a’ szemlélőkre nem cse
kély benyomással hatnak. Itt látható a’ nagy szerencseke
rék is B r i o 1 o 11 o-tul, melly jelenleg a’ homlokzat abla
kául szolgál. Továbbá a’ márvány müvekben dús székes- 
egyhaz a’ IXdik századból , ékes presbyteriuma a’ hires 
S a n - Mi c h e l i  építész müve , kinek remek dolgozatait 
Verona mindenfelé , kapuin , hidjain , palotáin , erőssé
gein , kápolnáin és sírboltjain anyai büszkeséggel fitogtat
ja. S a n  N a z a r i o  es San Ce l s o  valószínűleg a’ 
VId. századból legrégibb templomok Lombardiában , odo- 
rui, vagy pinezéi isteni tisztelet helyéül szolgáltak az ül
dözött keresztyéneknek. Van Veronának püspöki széke , 
lyceuma , papnövendékháza, királyi lyánynevelő-intéze- 
te , három gymnasiuma, festő- ’s rajziskolaja, melly egy
szersmind műkiállitásokkal kérkedik ; vannak továbbá 
kisdedovóintézetei, mellyek csak imént De Pa o l i  bá
ró indítványa ‘s tettleges közbenjárása következtében ke
letkeztek, ’s végre több magányos tanító- ’s nevelőházai. 
Az i769ben támadt földmivelés , kereskedés és művé
szetek akadémiájának jeles tagjai mindenharmadik évben 
becses munkákat szoktak közrebocsátani. Ezen jeles tár
sulatnak köszönhetni Honco és Tómba mocsárok kiszá- 
rittatását, mint sok más ebbeli czélszerü intézkedést. Van 
világi ‘s egyházi olvasótársasága , tartalomdús könyvtár
ral és számos hirlappal ellátva, egy kép- ’s két könyvtá
ra , t.i. városi ’s káptalanbeli. Amaz 10 ezer kötetéről, 
ez a’ N i e b u h r  által sz. Jeromos levelei közt föltalált 
„Gajus Institutióit‘; értelmező magyarázatok miatt neve
zetes. Megjegyzendő végül, hogy ezen mind történeti, 
mind tudományos és művészeti tekintetben érdekes város 
a’ középkor Augustusának a’ nagy Can della Scala-nak 
hona, kinek tudománykedvelő csarnokaiban a’hires Dan
te ’s egyéb hazájokból száműzött költő ’s irók menedéket 
leltek. — Verona környéke kies és termékeny, hol egy
szersmind különféle természeti nevezetességekre bukkan
hatni , millyenekaz olajfestésben használhatni szokott ve
ronai zöldföld , a’ megkövesiilt halak’s egyéb alakzat.

VI.
Mielőtt utunkat folytatnék, egy, az olvasóra nézve 

nem épen érdekes , de az idegen tartományokban kalan
dozó vándornak fölötte édes örömélvet szerző jelenetet 
nem hagyhatok érintetlenül. Ltitársammal t. i. Verona e- 
gyik vendégházában anyanyelvűnkön beszélgetvén , a ma
gyar hangok hallására örömmel eltelt vendéglő hozzánk 
szőkéi ’s bennünket honfitársaiként üdvözöl. Legott elő- 
hivá özvegy anyját is, ki hasonlag rendkívül örvendett 
jelenlétünknek, főleg miután megérté, hogy földije va 
gyök. A’ hölgy, ki mint markotányosné követé férjét e’ 
földre, kévéssé töröttebben beszéli nyelvünket mintegy 
30 éves fiánál, ki egyébiránt itt pillantó mega’ világot. 
Takarékosság ’s okszerű gazdálkodás által szép vagyont 
gyüjtének , miért is pártaunott olasz szüzek szemei kan
di pillantatoknt lövelnek csinos földinkre, ki azonban —  
üdvözölve legyetek Pannónia szépei! magyar virágot szán
dékozik magyar keblére főltüzni. Piruljatok ti ,a magyar
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ég áldásait bőven élvező nennnagyarok , kik megvetőleg 
nézitek mind azt, mi csak magyar elemű. Hány családot 
tudnék nevezni Budapesten.melly noha századok óta hono
síttatott, mégis büszkélkedve vallja magát nem magyarnak. 
Nem magyarnak pedig nem azért szeret hirdettetni, mivel 
magyarul épen nem vagy igen keveset tud , hanem mivel 
meggyőződve hiszi, hogy magyart német vagy tótnak ne
vezni fonákság.

No de bár baj, de máskép leszen ezután. Szóval, tet
tel majd segítsünk e’ hibán. Hiszszükés remélljük , hogy 
főleg Honderűnknek sükerül az efféle borús agyakba de
rűt lövellem. — ’S e’ kecsegtető megtérés reményében té r
jünk megszakasztott vázlatinkra viszsza. Veronától há
rom olasz mfdnyire van P e s c h i e r a  erősség , bástyák
kal ’s Mi n c i o  folyam által körözve. A’ várba vezető 
hidon , valamint e’ tartomány valamennyi hidjain vámpénzt 
kell mindenkinek kivétel nélkül fizetni. A’ várkapun ezen 
fölirás olvasható: Disce , haec monent praecelsa Leonis 
imago: Ne stimules , veneti ceu leo in hoste vigent.

MDL1II. Marc. Antonio Trevisano Inclyto Vénét. 
Principe.— Itt kezdődik a’ h i r e s  L a g o  di  G a r d a  
(Garda-tó) ’s az országút mellett Desenzano szép ’s nagy 
faluig kisér, mellynek déli része a’ Gardatóra kilátásnak 
legkedvezőbb pontjául ajánlkozik. A’ vendégfogadóé’ vé
gett látszik a’ tó partjára helyezve lenni. Itt mindig csol- 
nak áll készen, az utast, ki Catullus villula palustris-át 
látni óhajtja, Sermione félszigetbe szállítandó. — Lonato 
kőfallal körülvett jókora helységet hátrahagyva, csakha
mar a’ kies és termékeny vidékü B r e s c i á t  érők.

Ezen dombon fekvő , nem épen nagy , de csinos ’s 
kőgáttal övezett városba szabályszerüleg rendezett, szép 
fasor vezet. Mintegy 30 ezeret haladó lakosaival nagy 
része leginkább fegyver- aczél-’s vasgyárakban foglalko
zik , vasat a’ közel Ca mo n i c a  és T r o m p i a  völgyek
ből nyer, csupán ez utóbbi körülbelül 6 ezer mázsa vasat 
szállit évenkint. Ugyanitt réz , jaszpis és alabastrom is 
találtatik. Számos olajsajtója szőlőmagból igen kapós ola
jat készít. Kereskedése főleg selyem , len és gyapjukel- 
mékkel virágzó. E’ tájon terem az aranyszínű ,,V i n o 
S a n t o “ név alatt elhirült nektár is. Van püspöki széke, 
lyceuma és gymnasiuma , papnövendék-háza, egy f iú ’s 
több lyánynevelő intézete. Jeles könyvtárában őriztetik 
a’ négy evangélista kézirata a’ hat vagy hetedik század
ból ; nem-különben a’ múzsák karát, a’ pegazust, a’ 
három kegyistennőt’s egyéb mythologiai tárgyat ábrázo
ló, még D e s i d e r i u s  a’ longobardok utolsó királya ál
tal Ar n s b e r g  a lyányának, az e’ városban létező sz. Ju- 
liaféle zárda apátnőjének ajándékozott nevezetes kereszt is. 
Egyházai közül nevezetesbek : az ó és uj székestemplom. 
Ez nem épen izlésteljes, szűk és magas épület, még ma
gasabb kúppal; amaz tökéletes gömbölyű ’s Olaszhon 
legrégibb épületei közé sorozható. A’ sz. Afra temploma 
fenséges festvényei tekintetéből a’ legszebbek közt foglal 
helyet. Brescia egyéb épületei között kiválólag a’ M u s e o  
p a t r i o  igényel figyelmet, melly 1822ben azon helyen 
épitteték, hol állítólag Ve sp az iá n  temploma állott. — 
Benne különféle római kövek ’s egyéb régiségek őriztet
nek. Ugyanitt látható ama hires Fama  istennőt ábrá- 
zolo bronz szobor is , melly e’ helyütt ásás alkalmakor

találtatott, ’s melly műértők tanúsításaként legszebb mű 
mit illy fajtában mai Európánk a’ hajdankortul bír. To
vábbá megtekintésre méltók: a’ városház, püspöki lak , 
uj szin- ’s a’ nagy kórház, a’ L e c c h i ,  G a mb a r a ,  
M a z u c h e l l i ,  T o si és M a r  t i n e n g o - Co l l e o n i -  
f é l e  paloták, végre P a v o  ni kanonok árvaháza, hol a’ 
szerencsétlen lelenczek különféle mesterségekben, de leg
kivált könyvnyomásban oktattatnak. Megemlítendő még 
Bettoni ’s társa kőnyomó-intézete , melly kétségkül Olasz
hon leghiresbjei közt érdemel helyet. Van Bresciának egy 
ó , de erős, négyszög kövekből e me l t  vára is , melly 
Colleo, Cigneo vagy Rocca Erculea nevű dombon áll ’s 
Lombardia saskeselyüjének neveztetik. Legott a’ váro- 
sonkivül van az uj temető, mellyen 1815 óta V a n t i -  
n i terve szerint dolgoznak. Az elszenderültek ezen bé
kehonába szép fenyűfasorral ellátott ut vezet. A’ félkört 
képező , magán álló szobrokkal átellenben egy vas rosté
lyos sirboltozat látható, mellynek kellő közepén egy csi
nos kápolna diszelg. Magát a’ boltozatot drága sírkövek 
’s különféle sirirat ékesítik. A’ sirkert középpontján egy 
roppant oszlop fog emeltetni, mellynek csúcsáról nagy
szerű lámpa árasztand éjente fényt a’ távolba. Ha teljes 
díszében álland ez örök nyughely, kérdésen kívül leg- 
fényesb épitvény leend, melly e’ nemben valaha létezett 
’s van. Coccaglio nagy helységet, Borgo di Cassano d’ 
Adda csinos városkát, Borgo di Gorgonzola falut, hol a’ 
hires strachinotgyártják, hátrahagyva, Lombardia fővá- 
sosába hajtatánk , ott hoszszasb ’s elvteljes állomást nyer
ni reméllők. *— (Folyt, köv.)

T á r c z a.
(Csalódás). Berlinben hársfák alatt egy fashionable czuk- 
rász-bolt van , hol leginkább az érdekes ábrázatu lyány- 
ka miatt több karcsú hadnagy ’s nagy sörényű arszlán le- 
dérkedik.Néhány nap óta reggelenkint egy csinos fiatal fér
fiú is megjelent i t t , kiivá csöndesen findzsáját, miért ren
desen egy aranyat fizetett,a’lyánykátólmitsemvevén visz
sza. Ez eleinte megörült, kivált midőn tapasztalta, hogy az 
arany nem hamis. Másod-’s harmadszor gondolkodóvá Ion 
’s bejelentette főnökének; ki a’történetet Dunker rendőrta— 
nácsosnak elbeszélte ’s ez másnap reggelén meg is jelent. 
Nem sokára eljött az ifjú is. Dunker mély beszédbe őgyele- 
dett vele, de viszonyairól semmit sem puhatolhatott ki. A’ 
fiatal férfiú fizetni akart, elővevé erszényétmelly tömve volt 
aranytól.,Szépen van ön pénz dolgában ellátva4 jegyzé meg 
Dunker. „Mennyi napi szükségemre elég“ lön a’ válasz. — 
.Szabad egy kis segélyért kérnem , én jótékony czélokra 
gyűjtögetek’s azért bizalommal szólítom önt fel ’stb.4 „Igen 
szívesen, felelt amaz, de e’ szerint szállásomra szükség jo- 
nie.“ Ép eztakarta Dunker ; haladtak, ’s a’ ravasz rendőr
nek úgy tetszett, hogy társa a’ tolongás közt képes szekré
nyek előtt álldogálván el akarna illanni; de nem tévesztő 
szem elől. így értek a’várhoz. ,De én a’ várudvaron megyek 
keresztül* mondá az ifjú. „Jó jó ,“  gondoltaDunker, hisz ott 
elég őr van. Ezen pillanatban lépett ki a’kapun a’ porosz hg. 
,Na Eszterházy megint viszsza!4Dunkert mintha villám súj
totta volna. Az aranyférfi az ifjú ’s gazdag Eszterházy hg 
volt, ki néhány nap óta Berlinben időzék. Dunker kereket 
akart oldani, de a’ hg tartóztatá ’s haza térvén száz aranyat 
adott jótékony czélokra a’ mindig zavarban levő Dunkernek.
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Eszmék a’ nevelés tárgyában.
Hírlapjaink bővölkednek népnövelési értekezések

kel ; minden száj azt rebegi, minden társalgási kör jel
szava nevelés, ’s ha btinvádakat hallunk, vagy bűntettek
re bukkanunk : felkiáltunk, hol vagy ah nevelés! Való
ban legjelesb czél a’ kitűzőitek közűi, ha sükerrel elér
hetnék, vajha teljesülendne tettleg is e’ szent óhajtás; 
akor ezen korszak emlékezett magas érzelmekkel töltendné 
be az emberiség utódait. A’ lefolyt két évtized haladása bá
mulatos; a’ tudományok országában sebes kifejlődések 
történtek, az eddig te sp e d ő  kereskedés, szabaditékos 
bank , gőzösek létesülése által (bár vasúti pályák ’s csa
tornái vonalok által is!) mozgásba hozatik ; álló lánczhid 
készül, lóverseny, kisdedovó-intézetek, gazdasági, mű- 
kiállitó, természetvizsgáló, iparegyesület, ’s isten tud
ja mi más több társaság alakult. M i, szóval, haladási 
korban élünk ’s igen sokat művelünk: egyedül a’ növe
lés van még eszmeileg kitűzve. Népnövelési hijány ok okait 
tárgyazó jeles czikkek közöltetnek, mondom; ’s a’ vé
lemények többnyire mind abban öszszpontosulnak , hogy 
a’ hijány ’s abból származó erkölcstelenedés: iskolák nem 
létének „ az iskolai rendszer szabálytalanságának , a’ ta
nítók értetlenségének, gondolatlan ’s példátlan magukvise- 
letének, szóval: kötelességök elhanyagolásának tulajdo
nítandó. Én e’ részben máskép vélekszem; csekély né
zeteimet pedig e’ következendőkben vagyok bátor elő
terjeszteni.

Tagadhatlan ugyan, hogy iskolai gyermekévekben 
nyert értelmes és gondos tanítástól sok függ; mert bebur
kolt észnek iskolák adnak tágabb értelmi kifejlődést; az 
oktatás által nyert értelmiség az észt ugyan felvilágosít
ja , azonban szivbeli tiszta érzelmek nélkül, mit szelíd 
bánásmód ’s jó példák által csepegtethetni a’ hajlékony 
szívbe , rideg növény maradand. Ezen két megkivantatu 
lelkikifejlődés nélkül jó nevelést nem is képzelhetni. Nem 
elég embert irni ’s olvasni tanítani, érzékeny jámborság , 
szíves jó lélek miveli az embert. Zsenge eletszaktol kezd
ve, minden idő ’s minden kor, majd vénségig ezernyi al
kalom ’s körülmény közt képzi vagy sújtja lelki tulajdo- 
ninkat ;’s ugyanazért ezernyi befolyással van értelmi ’s ér
zelmi kifejlődésünkre ; azaz : nevelésünkre nézve, minden 
idő ’s alkalom az élet ösvényén áltál. Polgári tarsas élet
ben a’ status minden osztályainál, főrend- s köznépnél , 
rongyos viskóiul fényes palotáig kell keresnünk a’ neve
lés hijányait. A’ világ nagy iskolája , azaz : a’ minden
napi példák , társalgási ezerféle alkalom , szerencse vagy 
szerencsétlen csillaga a’ növendéknek. Örök mondásom 
az maradand , hogy erényes jó példák , szelíd bánásmód 
által növelhetni csak népet; mit ér a’ szép tudományos 
ész , ha jó szív érzelmei nem párosulnak vele ; rósz e r
kölcsnek gonosz szív a’ nemzője; e’ faj pedig a’ tudomá
nyos észt is képes megvesztegetni. Az ész és szív tökéle
tesedése , vagyis az értelmiség és szelídség kifejlődése 
bölcsőnél kezdődik; azért mindjárt kezdetben a’ gyenge ész

s hajlékony szív kiképzését kezdeni a’szülék , különösen 
édes anyák fő kötelessége ; ’s fokozatonkinttart lelki ki
fejlődésünk, úgyszólván, egész éltünk pályáján á t, fő
kép pedig addig, míg, a’ mint mondani szoktuk: eszünk 
tökéletesen meg érik; de mikor érik az meg, határzot- 
tan nem mondhatni k i ; nemelly húsz évesnél elég érett
nek lenni látszik, másnál még egyszer annyi idő sőt több 
is kívántatik. Valameddig tehát a’ józan értelmiség szelíd 
érzelmekkel párosítva (mert hisz az értelem megfogásai 
érzéki benyomásokból származnak) tökéletesen ki nem fej
lődnek , míg t. i. az ész meg nem érik ’s míg érzékileg dur
vák vagyunk: addig kétes lelki tulajdonunk; azért már 
a’ bölcsőnél kell kezdeni az ész és szív kiképeztetését, m i, 
mint mondám , anyák kötelessége, hogy nemcsak testileg 
táplálják magzataikat, hanem leikökbe szelídséget ’s őszin
teséget csepegtessenek ,bennök sejditett indulatokat, pél
dául a’ mérgeskedést tréfás ingerlés által, nehogy élesz- 
szék, sőt inkább lehető módon elfojtani ’s őket engedel
mességre, alázatosságra, emberbecsülésre, igazságsze— 
retetre, könyörületességre szoktatniügyekezzenek. Váj
jon, mit várhatnak a’ szülék, ha elkényeztetett ’s Önked- 
vökre hagyatott magzataiknak féktelenségöket, majomi 
vak szeretettől ragadtatva, behunyt szemmel nézik el? 
így tartanak a’ szülei kötelességek a’ kicsapongó indula
tok megzabolázásiban, mellyek fokonkint kisebb vagy 
nagyobb mértékben, különféle alakban a’serdülő magzat 
lelkében mutatkozni szoktak, míg az iskolai pályára al
kalmas kor el nem következett, midőn aztán olly kellékü 
tanítók szükségesek,miilyenekről már több érdemes érte
kező tett említést. De még ekkor sem szűnnek meg a’ 
gyermeknevelésre fordítandó szülei figyelmek. A’városi is
kolába adott gyermek házi gondviselője okos meggondo
lással választassák. Példás magaviseletü , erkölcsös éle
tű házi gazda ’s gazdaszszony az ifjú élte ösvényét simáb
bá teheti, lelkét inkább kiképezheti’s erkölcsileg jobban 
gazdagíthatja, mint majd minden iskolai tanulmány ; mert 
iskolában csak tudományok taníttatnak , azon kül finom 
’s erkölcsös házi körben , példás társaságban képződik a’ 
lélek ’s nemesül. Szomorúan tapasztaljuk azonbaa, mi
szerint némelly szüle arról gondoskodik egyedül, hogy 
városi iskolába küldött gyermekének csak ennie ’s innia 
legyen ; a’ házi gondviselő vagy családja erkölcsi jelle
mével mit sem gondolván , a’ szegény fiú magára hagya- 
tik. Valóban szívreható látvány , mikép sok derék atya 
fiai, erkölcstelen példák csalóka élvezetét megkedvel
vén , rósz társaságok által korán elcsábittatnak ’s tanu
lás helyett csavargás közt töltött henye életet folytatván 
végre üres fővel, adóssággal teli hagyják oda az iskolai 
pályát , a’ szülék keserű bánatjára , az atyai házhoz visz- 
szatérnek, ’s honn is a’köznép botrányára kicsapongva 
űzik féktelenkedésöket.

Valamint a’ városi iskolába adott ifjúra felügyelés a’ 
házigazda ’s gazdaszszony , úgy a’ falusi tanitók elibe já
ró gyermekekre gondviselés nagyobb részt a’ szülék —
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édes anyák kötelessége ; mert hisz a’ gyermek iskolában 
naponkint csak négy vagy hat órát, a’ nap többi részét 
pedig azonkül tölti el; mirenézve kívánatos, hogy utczai 
kóborlás helyett szülei szemek előtt, hol trágár , pajkos 
beszédektől, erkölcstelen tettektől megőrizve, példás 
családi élet körében tartassanak.

Úgy látjuk azonban, hogy a’ falusi szülék iskolás 
gyermekeikkel igen keveset gondolván, tulajdon romlott 
viseletök által az erkölcstelenség magvát ideje korán be- 
léjök hintik; vagy ha tán illy lelki veszély a’ szülei ház
nál nem éri őket, akkor az iskolai éveket (habár a’ leg- 
ügyesb tanítói kezek közt is) eltöltött 14— 15 éves, mar
hák után állított falusi fiú, az éltesb fölkentek társasá
gában , ezernyi körülmény szövevényei közt, a’ vét
kek szintanyi fajaiba avatik. Ivó-fonóházi ’s tolvajtársaság
ba kerülvén , bűnök örvényébe sülyed azon fiú , ki külön
ben értelmes és gondos tanítói oktatás és felvigyázat közt 
felserdülvén , mint jámbor ’s tiszta lelkű ifjú lépett ki is
kolából. Ha közéletünk rendszabályosabb volna , ha ki
ki , minden renden levő szüle , tanító , tisztviselő , u r , gaz- 
lag és szegény hivatásának megfelelne : a’ nevelés hijá- 
jiyait okozó baj, az erkölcs ösvényét gátló nehéz akadály 
el volna gördítve. Legyen a’ bíró a’ panaszos kihallgatá
sára kész , feleletben nyájas és szelíd , legyen mint intő 
atya komoly, vigasztalásban kegyes leereszkedő; egyál- 
taljában legyen minden renden levő példás magaviseletű, 
miben urak ’s elöljárók fő kötelessége magukat kitüntet
ni; mert örök igaz mondás maradand ,,regis ad exemplum“ / 
miilyennek urát ’s elöljáróját találja a’jobbágy’s köznép: 
ollyannáalakul ő is. Ha jó ren d ’s igazságszerető , erköl
csös urat ismer a’ köznép maga felett; ha a’ tisztviselő a’ 
törvények pontos megtartása mellett igazságszeretettel ’s 
emberi kímélettel kormányozza a’ rábízott népet: szeren
csés hatással lesz ránézve , mert annak szeretetét ’s bi
zodalmát megnyervén, tekintete növekedni fog; ha ellenben 
vétkek bélyegzik a’ tisztviselőt, — ha a’ népet zsarolni, 
szegényt tehetősb ellen nyújtott folyamodásával igaz ke 
resetétől elmozdítani; ajándékért vagy más kedvező kilá
tásból az egyenes igaz ügyet alávaló módon elgörbíteni 
nem átalja: jaj akkor! szomorú állapot illy törvényható
ságnál , mellynekmunicipalís rendszere elakad ; itt a’ tiszt
viselő erkölcsi jelleme homályba borul, a’ közvélemény 
ellene kiált, illy fő alatt a’ nép elaljasodik ’s a’ zavaros
ban halászni szeretők száma naprul napra szaporodik. — 
Milly káros hatást gyakorol urak, elöljárók és szülék 
vallástalansága tulajdon gyermekeik ’s a’ köznép erköl
csére, azt leírni nem lehet; az urak ’s fölebbvalók jó pél
dája, erénytükre a’ köznépnek , kit vallásosságnál jobb 
philosophiával szellemileg éltetni lehetetlen. Az amerikai 
törvények pénzbeli büntetés alatt rendelik a’ vasárnapok 
megszenteltetését, ’s ugyanazon köztársaság fő dolga , 
hogy minden egyes polgárnak legyen valami vallása , melly 
számtalan hitfelekezetre oszolva, mind a’ keresztyén er
kölcstanon alapszik. Meg kell vallani, hogy a’ vallás az 
erkölcsöket szabályozza, ’s minden okos nemzet szüksé
gesnek hiszi azt a’ köztársasági intézetek fentartására. A’ 
történet tanúsítja, hogy minden időben a’vallás volt min
den nemzet boldogsága ’s virágzása rendithetlen talpkö

ve. Míg az istenség iránti tiszteletet teljesítették: addig 
erős, leronthatlan voltminden császárság — királyság — 
minden köztársaság; ’s csak akkordültenek viszszaaz él
het len semmiségbe, a’ bábeli zavarba, midőn istenről 
megfelejtkeztek. Kibánhatik egy néppel — mond Tocque- 
ville, ha nem hódol istennek?

Továbbá nálunk majd minden rendetlenség többnyi
re a’ házasság körül születik; itt kapnak reá az embe
rek a’ kicsapongás megizlésére ’s tilos vágyakra. Milly 
ellentétben áll ezen világrész Amerikával, mellynek sza
bad statusai — igy beszél a’ fenemlitettiró, a’ világon azon 
tartomány, hol a házassági boldogságról a’ legnagyobb 
fogalom uralkodik; nálunk ellenben napi renden van sok 
házas párnak kénye ’s kedve szerint egymástól külön vált 
életmódja; majd nincs helység országszerte, hol ne talál
tatnék úri vagy közrenden levő, ki hites társát elhagy
ván , minden botrányára folytatja életét. Nem a’ közön
ség szemérmességét sértő tény é ez?— ez nem iskolai 
ferde nevelés következése , hanem emberkori rósz példák 
szüleménye.—  (Vége köv.) Vizei' János.

L o m b a r d i a i  k é p e k .
(Utazási naplórabul.)
VII. QFolytatáf.)

Valamint Velenczekörnyékét, úgy Milánóét is gyö
nyörű villák díszítik. Mainosolygottelőször vidoran Phoe
bus ur Heszperia derült egéről ránk, mióta ezenrónaság 
virányain kalandozunk. Mosolya olly bájló, tekintete 
olly nyájas, aetheri lehellete olly szivolvasztó vala , hogy 
az elszenvedi borús és esős napokért dűsabb ’s kielégítőbb 
kárpótlást nehezen igényelhetendettünk. Alkonyat tájban 
érénk Milanóba. A’ nem örömest távozó égkirály bucsu- 
sugárai a’ száztornyu főtemplom szoborcsucsain töredez
tek ’s mármárfellegfüggönyei megöl kandikálni kezde u- 
tána féltékeny nője, L un  a aszszonyság * mert jól tudá, 
hogy ez időtájban Milano ragyogó hölgyvilágai már föl- 
tünedeznek. A’ porta orinetale-hoz közeigve, a’ városba 
vezető kellemes fasor közt, melly mindkét oldalról séta
térrel forr Öszsze , deli lovagoktól kisért fényes fogatok
kal találkozónk. A’ kocsikban ülő , drága kelmékbe bur
kolt, büszke tartásu hölgyek nem hazudtolák meg azon 
magasztos dicsömlengéseket, miszerint az utazók által a’ 
világ legkecsesb hölgyeinek méltán hirdettetnek. És ezen 
dicséret nem egyedül a’ főrendüek sajátja, osztoznak ab
ban a’ polgári osztály sőt az alrend némberei is. Am Mi
lánón kívül Lombardia egyéb helyein a’ férfiak sokkal 
csinosabbaka’ nőnembelieknél. Legott fölfegyvérzők kan
di szemeinket ’s édelgve legeltetők azokat a’ langyos ég
öv bájvirágain , megpillantni reméllvén ezek füzérében 
egy ide nem rég átültetett pannoniai rózsát is, mellyet 
igéző kecseiért — mint később értesülénk — az öszszes 
dandycsapat csodál; de fürkeszetünket nem koronázhatá 
süker , mert a’ szép ró z  s a tő csak imént gyöngyözött 
bimbaja következtében még gyöngélkedvén, honn ápolta- 
ték. A’ vámháznál a’ ciceronik ostromát kelle kiáltanunk ; 
mindegyike legjobb ’s olcsóbb vendégházba vezetést ígér
ve tolongott felénk, ’s még azon nyilványitásunk sem
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birá őket végkép eltávolitani, hogy van már kijelölt he
lyűnk , hova szállani fogunk. Még ez estén meglátoga
tók a’ szüntelen nyitva álló székesegyházat, ’s ezen láto
gatásunkat ittlétünk alatt többször ismételők. Mindenek 
«lőtt tehát erről.

Ezenroppant épület 1386ban nyeré alapját’s azóta maig- 
lan pöröly és véső alatt vajúdik. Közel öt századot nyelt 
el a’ múlandóság örvénye’s a’ dicsőült Ga l eazzo V i s 
c on t i  müve még sincs tökély esen bevégezve. A’templom 
görög stylű homlokzata goth talapzatra van helyezve , 
illy fölirással: M a r i a e  n a s c e n t i. Ezen fehér már
ványból alkotott remekmű legnagyobb sajátságát főleg szá
mos szobortornyai teszik, mellyek az egésznek némi 
ábrándos tekintetet adnak. Sokan e’ tornyok számáttöbb 
százra, sőt ezerre teszik , mi— ha számításunkban nem 
tévedtünk — csak 12Oat olvastunk. A’ templom beljét 52 
óriási márványoszlop, képes ablakok , ’s az előtérben 
legott a’ pompás főoltár mellett létező érdekdűs Károly- 
kápolna becsesitik. Hoszsza 250,  szélessége 80 lépés, 
a’ kúp magassága 238 láb. Alzata kavicsokkal van mo- 
zaiklag kitáblázva. Az egyház három rendes járdából álló 
sik tetejére 500 lépcső megmászása után juthatni. A’ fő
tornyon , mellynek csúcsáig még 150 hágcsót kell tapod- 
nod, Mária arayszobra tündöklik. Falaiba számtalan neve 
van vésve ’s Írva , mellyek közt néhány magyart is olvas
hatni; ’s bátor ezt örömmel szemlélgetém , ’sutitársamat 
nevének hasonlag ideiktatásáról lebeszélni csep kedvem 
sem vala, mind a’ mellett saját nevemet ide bigyeszteni, 
e’ tekintetbeli különös ellenszenvem tartóztatott. ’S e' he
lyütt lehetlen meg nem jegyzenem , hogy noha az álnév 
és névtelenség hő pártolója nem vagyok , ám abbeli ta
pasztalásom , miszerint a’ jóhangzásu név a’ különben nem 
igen jól hangzó czikknek is becset szokott tulajdonitni, el
lenben pedig a’ jól szerkesztett értekezés , ha alatta még 
jó hangra nem vergődött aláírás szemlélhető, értéktelen
nek tartatik , felette ovakodóvá tőn , nevemnek minde
nütt és mindigi kikürtölésében. — A’ torony erkélyéről a 
kilátás ugyan kissé szédítő, de kimondhatlan gyönyörű, 
ki azonban ide felmászni bátortalan , az a’ templom födö- 
zetérőli kinézéssel is beelégedhetik. Innen az egesz va
ro s t, mellynek kellő középé a áll e’ csoda-mű, egy pil- 
lantattal áttekinthetni. A’ távol látkört gyümölcsfákkal ’s 
gabnával behintett róna képezi, mellynek éjszaki szélén 
a’ Monte Rosa , nem különben a’ jegesek (Gletscher) jól 
kivehetők. Ezen magasságról, magasztos érzéslepte keb
lünkből Hunnia áldott földeire is röpiténk néhány mély 
fohászt, általuk üdvözlendők édes mieinket ’s honunk min
den hű keblű magzatit. — A’ harangtorony a’templomte
tő közepére van helyezve, mintegy tisztelethirdető őréül 
az őt környező ajtatos tekintetű kis szobroknak. Midőn 
e’ roppant márványtömeget szemlélgetni kezdők, bámula
tunk felette magasra csigáztaték ; ámde ez annal inkább 
alászállott, minél több és több czifrázat — mellyel ez 
épület tulságig van halmozva — ötlött szemeinkbe.

Ezen úgynevezett „il Duomo“ után említést érdemel 
sz. A m b r o s i u s  basilikaja, Milánó legrégibb temploma, 
melly egyszersmind az építészeti történet museumanak te
kinthető , minthogy rajta Theodosius császár korától ,

ki ez egyház kapui előtt tartabünbánatot, a’ mai napig le
folyt századok különféle munkálatai szemlélhetők. Jeles
ségei közé tartoznak a’ karzat boltját ékítő mozaik dolgo
zatok, a’ drágaságokkal ékesített aranyoltár, egy IV vagy 
Vd. századbeli ravatal ’s egyéb régiségek a’ hajdankor- 
bol. Nevezetes továbbá San  L o r e n z o  temploma, a’ 
közelében levő fenséges oszlopok miatt, mellyek a’ haj
dani romai herkulesfürdok maradványinak mondatnak.— 
S a n t a  M a r i a  d é l l é  Gr a z i e  — egyházhoz tartozott 
kolostor refectoriumábanlátható L e o n a r d o  da V i n 
ci  világhíres úrvacsorája. Jóllehet e’ frescofestvény szí
nei már jóformán kopottak, mind a’ mellett a’ rajta elom
ló fenséges szépség nyomai maiglan felötlők. Nem lehet 
hallgatással mellőznöm a’ különben egyszerű San Car 
lo egyházat, hová a’ déli vagy mint nevezni szokták a’ 
dísz misére tértünk be. Erre, a’templomokban, nincsenek
padok helyezve , csupán az egyházfi szokta az ájtatosko- 
dókat néhány piculi reményében szalmaszékkel megkínál
ni , kik azt nagy részint inkább imakönyvük tartójául, 
mint ülésül használják ; urfelmutatáskor azonban az ülők 
is rendesen térdre hullanak, mi oily buzditólag hat az eh
hez nem szokottra is , hogy mintegy önkénytelenül köve
ti őket e’ vallásos cselekvényben. Igaz azonban , hogy az 
olasz sokkal többet helyez a* vallás küljeleibe és szertar
tásaiban, mint annak fenséges valódi bensőségében. Ő in
kább szokás- és divatból jár templomba, mint valódi val
lásos buzgóság- ’s áhítatból. — Hát minket mi vonzott az 
érintett mise hallgatására? — kérdi szép olvasónőnk. — 
Bizonyosan valami bűlepellel elfödött nőarcz megsejtett 
bájai ? — mert meg kell jegyezni — hogy Milano hölgyei 
nagyrészt kontyukba tűzött fekete, gyérebben fehér, fátyolt 
viselnek kalap helyett. — Minket —  hűségünkre mondjuk 
— nem annyira kandiság, mint a’ füleinket meghatott 
kedves ének ’s mesterikéz varázslotta orgonahangok von- 
zának S. Carlo keblébe , ’s képzelhető bámulatunk, midőn 
a’ fenséges tenorhangokat egy hóhaju aggastyán torká
ból eredni tapasztalok, kinek fürge aggűjai egyszersmind 
a’ legügyesebben futosának orgonája billentyüjin. — Már 
rég odahagyák ez imahelyet az egybesereglett hívek, ’s 
az egyházfi is békétlenül kezdé csörtetni kulcsait, mi
dőn e’ mennyei verseny-szülte andalgásunkból fölébred
tünk. A’ város Ólon a viz mellett T e s s i n o  ’s A d d a  
folyamok közt 2 'A mfnyi rónatért foglal el ’s külrészeit 
malomhajtó csatornák hasítják, mi kereskedése élénksé
gét rendkívül emeli. Könnyen megfogható, miért borúié
nak arczra e’ rónát először rögtön megpillantó longobar— 
dók,  ’s i má d á k  b á m u l v a  a’ föld f e n s é g e s  szel
lemét. —

Milano épületei többnyire díszesek, azonban ószerük 
sem hiányzanak , nagyrészt 3 — 4,helylyel közel pedig öt 
emeletesek ’s kivétel nélkül gömbölyű cserépzsindely- 
lyelfödetvék. Utczái elég szabályosak ’s kavicscsal kövez- 
tet vék;ámde a’ járdák ’s kerékvágások simára faragott szé
les gránitlapokkal rakatvák , ’s ezeken a’ kocsik kevés 
robajjal, minden zökkenés nélkül haladnak, mi termé
szetesen fölötte kellemesen hat a’ kocsikázóra. Fényes 
kirakásu boltjai, nagyszerű raktárai ’s utczatőzsérek szü
netlen kiáltozása, a’ tolongó nép élénk zsibongása , a’ ha-
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rangok gyakor kongatása — mi egyébiránt Olaszhonban 
mindenfelé d iv a to s—a’lovaglók és kocsizók sokasága, 
megannyi tanujelei Milano nagyszerűsége ’s népességé
nek, nemkülönben terjedt és viruló kereskedésének. La
kosai száma 160 ezer. Különféle gyárai a’ kereskedés 
majd minden ágainak szolgáltatnak készitvényeket, mi 
azonban mindenek fölött dús fényben ragyog, az világhí
rű selyemszövete. Milano közel és távol vidékein ezren 
meg ezren foglalkoznak selyemtenyésztéssel, ’s egész é- 
pületeket láthatsz csupán selyembogarakkal tömötten, fej
lődésük különféle fokozatain. A’ milánóiak sétahelye a’ 
C o r s o ,  melly a’ főtemplomnál kezdődvén, a’ p o r t a  
o r i e n t  á l é i g  vonul; az ennek közelében levő nyilvá- 
nyos kertek (giardini publici) , hol ittlétünkkor a’ hires 
Guillaume lovagmüvész társasága adá jeles , de nyaktörő 
mutatványait. Élne mulaszszaaz utas meglátogatni a’ leg- 
fényesb boltokkal diszlő párizsi utczát — melly valamivel 
nagyobb ’s ékesebb a’ miénknél — úgy a’ hoszszu Con- 
trada sz.Michaelet, mellyet majdmajd egyedül arany , e- 
züst és drágakőmüvesek foglalnak el. Folytonos kolom- 
polásuk azonban — minthogy boltjok egyszersmind műhe- 
lyök is — nem igen kellemes zene a’ vizsgáló füleinek , 
’s kétségkül az leend oka , hogy ékszereikkel jóformán 
a’ város végére szorittattak.

E’ városban van Lombardia fölebbviteli törvényszé
ke , nemkülönben az alkirályi ’s érseki-lak, megannyi 
pompás épületek. Milanóban három literariai társulat lé
tezik, u. m. a’ tudományok és művészetek intézete , vagy 
is a’ tudós társaság, szinte mint nálunk, rendes, tiszte
letbeli ’s levelező tagokból álló, a’ buzditó-társaság (so- 
cieta d’ incoraggiamento), olvasó-egylet és a’ philodram* 
maticai (societa filodrammatica), ez utóbbi egy énekis
kolát és magányszinházat kezel, hol fiatal műkedvelők 
szoktak hetenkint egyszer szerepelni. Yan továbbá két 
lyceuma , három gymnasiuma, több nyilványos és magá
nyos nevelőintézete fiuk és lyánykák számára , techni
kai elemi iskolája, pap- és katonanövendék háza, több ko
lostora és monostora , jeles conservatoriuma , táncztano- 
dája , siketnémák intézete, baromorvos- és bábaiskolá
ja , árvaháza, kisdedovó-intézete, három kór- ’s egy 
szegényháza’s egyéb közhasznú intézetei. A’ közkórház 
(1’ ospedale grande), mellyben az ágyak száma kétezerét 
meghalad , méltán nevezhető a’ világ legnagyobb ’s legdú- 
sabb kórházai egyikének.

A’ B r e r a “ tudományok és művészetek királyi pa
lotája, mind építési módja, mind pedig a’ benne találtató 
jeles intézetek tekintetéből rendkívül érdekes. Nyilvá
nyos könyvtára a’ hozzá tartozó ’s ugyanez épületben le
vő három mellékkönyvtárral együtt 200 ezernél több kö
tettel bir , egyike tehát a’ világ legnagyobb könyvtárai
nak. Brera kiegészítő részei: a’ fenséges és gazdagpénz- 
gyűjtemény, a’ nagyszerű füvészkert ’s jeles csillagvizs
gáló-torony, melly Európa legelőbbkelőjei közé tarto
zik ’s egész Olaszországban első helyet foglal. Továb
bá a’ szépmüvészetek akadémiája , melly Európa e’ nem
beli első rangú intézetei közé sorozandó. Főleg képcsar
noka és gypszöntvény-gyüjteménye igényli minden műba
rát figyelmét. Ott a’ legrégibb olasz művészek remekei di- 
szelgnek. Különösen szép és hatásteljes „Hagar“ Barbie-

ri da Cento, (máskép Guercinótól) „az eljegyzés“ Ra- 
phaeltól ,,a’ végvacsora“ Da Pontétól, „Krisztus kereszt
vitele“ , Crespitől ’stb. A’ márvány és gypszalakok ha- 
sonlag fenségesek. Itt látható a’ többi közt Appiani lovag 
emlekszobra Thorwaldsen-től. Ezen épületben szokott é- 
venkint a’ mű- ’s minden másod évben az iparműkiállitás 
tartatni. (Folyt, köv.) N o v á k K á ro ly .

T á r c z a.
(Egy liatalnő eltűnése). Egy londoni gazdag ’s neveze

tes kereskedő Weld, ki már 50 év körül lehetett, mintán 
15 évig özvegy volt, hamarjában egy szép lyányt vett nő
ül. Házasságuk boldog volt, ’s Weld utazásaiból, miket 
tennie kellett, mindig vágyakodva tért ifjú nőjéhez. Még 
foróbban, mint valaha, sóvárgott haza , egy hoszszu utjá- 
ból; de megjővén, kedvelt nőjét honn nem találta. A’ cselé
dek mondták, hogy alig két órája távozott, de nem tudatá: 
hova. Kedvetlenül vetkezett le Weid ’s alig várta. Elmúlt 
két óra, örökkévalóság egy várónak,’s türelme, szorongá- 
salegfőbb pontra hágtak. Anyjához küldött, de ott nem lát
ták ’s lehet, mint mondák,hogy S*barátnéjáhozment. Ez 
hihetőnek látszott Weld előtt is ,és oda sietett; a’ háznál tár
saság volt, de nőjét nem lelte, ki mint egy férfi állitá,a’ Dru- 
ly-Lane színházban és szokott páholyában van. Weld arra 
té rt, de nője ép azelőtt hagyá el a’ színházat. E’ szerint honn 
gondolta nőjét lenni; haza ment, nője azonban még nem 
jött meg. Le sem szállván , kocsisának parancsolja , hogy 
Darnly orvoshoz hajtson, kit kérni akart: lenne segé
lyére a’ keresésben. Az orvos, ki fiatal létére szaktu
dományát szenvedélyesen szerette, épen bonczolással fog
lalkozott , midőn Weld hozzá berohant ’s e’ szavakkal 
„Annám eltűnt“ egy zsellyeszékreájultanrogyott. Az or
vos csilapitni törekvők barátját, mi azonban csak kissé 
sikerült. — Mig beszélgettek, az alatt kétszer kopogtattak 
az o r v o s  ajtaján ’s a’ kereskedő észrevevé , hogy az or
vos zavarba jött. Ez mellékszobába erőteté W e i d e t ,  de ő 
nem tágított. E’közben két nagy köpenyes ember jelent meg, 
vállaikon ne héz terhet czipelve, mit az orvos olvasó-szobá- 
jabeli nagy asztalra tőnek le. Az orvos néhány guineetadott 
nekik’s távoztak. Hogy Weld előtt e’ szokatlan esemény 
tisztán álljon , az orvos tudtára adta, hogy ő , ottan ottan , 
holt tetemeket szokott venni, miket nem ritkán, fájdalom 
sirjokbul lopnak e l, de mit tegyen ő ? ha egyszer tudásvá
gyát ki akarja elégíteni. Weld e’ nyilatkozatot kielégítő
nek találta ’s a’ mellékszobába vonult, mig barátja a’ szük
séges előkészületet megtevő, miután hazulról távozandó y 
hogy a’ bánatos Weldnek nője keresésében segítsen. Az or
vos szobájába távozván, mint a’holtat fedező leplet félre- 
hajtá,rettenest kiáltott. Weld oda sietett, ’s megpillantván a’ 
tetemet ,Anna‘ kiáltással földre rogyott. Az orvosnak sike
rült barátját eszméletre hozni; mi megtörténvén, a’ legkö
zelebb rendőrfőnökhez mentek,a’dolgot feljelentők. Az or
vos nyilván megvallotta, hogy két ismerős embertől holt 
tetemet szokott vásárolni. A’tetteseket elfogták , kik meg
váltották, hogy ők azon vészes burkoló-czimboraság tag
jai , melly most kezdő gyalázatos mesterségét Londonban ’s 
környékéin gyakorolni. Két hónap múlva a’ két bűnöst ki
végezték , Weidet pedig szerencsétlen nője mellé temetők.



F e l s z ó l í t  ás.

Noha országgyűlésünk, mellynek sikeres eljárásán 
annyi hű kedély reményteljesen csiigg, együttül, és ek- 
kép minden tehetségek annak előmozdítására lennének ösz- 
szepontosítandók; azért még is bátor vagyok a’ magyar 
közönség figyelmét és nyájas hozzájárulását, olly tárgyat 
illetőleg felkérni, melly jóllehet nem keletkezett ország- 
gyűlésen és közvetlen nem is tartozik annak működési so
rába, még is hatalmas tényezője, hazánk egykori felvirág
zásának.

Tizenhárom éve lesz jövő octoberben, mikor sikerrel 
legelőszer hasitá Dunánkat gőzös. Száma ezeknek azóta hu
szonhatnál többre növekedett. Hajózásunk Lincztül kezdve, a’ 
magyar hont keresztül evezve, egész Konstantinápolyig,Trape- 
zuntig, Salonichig és Srayrnáig terjed. ’S ha itt ott számos hát
ramaradások történtek is, és neraegy utazó vala kitéve vaj-] 
mi terhes alkalmatlanságnak sőt fájdalom, az ügy még némelly 
emberélet vesztével is járt; azért a' nagy isteneknek hálát 
adván, még is el szabad valamellyes megelégedéssel mon-‘ 
dánunk: hogy a’ vállalat tennivalóinak legsulyosb részét 
már kiküzdötte; hogy az nemcsak fenáll,de virágzást is igér; 
’s hogy annyi sikert, annyi nehézségek közt. aránylag 
olly kevés gyászesettül kisérve mint a mennyi minket ért, 
eddigelé de tán egyetlen egy társulat sem tudott aratni.

Meg van nyerve a’ csata. Örülhet is ennélfogva min
den magyar, ki magasb felfogású, mintsem hogy egyes 
korcsmárosok és fuvarosok monopóliuma elibe ne tenné, 
a’ nagy közönségnek egy új közlekedés általi feleleveníté
sét, egy olly közlekedésnek, menynek eszköze létezett 
ugyan már rég azelőtt, mikor vérünk ázsiai törzsökéiül 
szakadva, a’ hármas hegy és négy folyó közt, üté fel új hazá
ját, melly eszköz azonban jóllehet Európának legnagyobb 
’s leggyümölcsözőbbé válható csatornája, eddigelé haszta
lan höinpölygeté vizeit a’ tengerbe, sőt belföldi hasznát te
kintve, még itt is áltálján véve alkalmasint több átok- mint 
áldásnak volt forrása.

Örülhet pedig kivált az , ki Budapestnek, mint Ma
gyarország szivének, felvirágzását tartja azon főkellékek 
egyikének, mellyeknek újjásziiletési ügyünkben liibázniok 
nem szabad; mert kérdek minden elfogulatlant, ugyan ha
tott-e közelebbi időkben valami az érintett két város felvi- 
dítására, mellyhez képest ez úgy szólván egészen más képet 
öltött magára, erősebben és csak távulrul is annyit, mint 
a’ dunai gőzhajózás? Valóban semmi; miliezképest mint 
mondám, a’ dunai gőzhajózásnak eddigi sikerén, minden 
messzebb tekintő gyakorlati magyarnak csak örvendenie 
lehet.

Ámde azért, mert ki van küzdve az ügynek legsu
lyosb része, és már már elmondhatni: miénk a diadal; 
azért még korántsem szabad az eddig nyert babérokkal be
elégednünk. Valóban nem ; mert nyert diadal csak akkor válik 
hasznossá, ha annak gyümölcsei biztosíttatnak. Ezek azon
ban , munka, fáradság és meg nem szűnő előre-törekedés 
nélkül, magoktul nem igen szoktak megérni, midőn vajmi 
könnyen ismét el is vesznek, ha az érintett tulajdonok 
helyébe hanyagság és azon szerencsétlen megelégedési 
hangulat á ll, mellyet legtöbb ember olly hajlandó, legki
sebb bármiliy ephemer siker után is érezni. Mihezképest, 
ha ez ügy körül is, mint sok egyébben, önámitásokkal és 
legfeljebb egy kis „ f é l i g  m e d d í g i v e l “ be nem elég
szünk , de valóban elősegítni és pártolni akarjuk a’ dunai 
gőz- és áltálján véve a’ czélszerübb hajózást, úgy hogy 
az derekasan meghonosodjék, és hazánk többi folyóit, mint 
nemkülönben felséges Balaton és Fertő tavait is valaliára 
új élettel ékesítni, melly két kis magyar tengert többek 
közt a’Dunával hajózható csatornákkal össze nem kapcsol
ni, valóban megbocsáthatlan vétek, mellybül liovaliama- 
rább kigázolni volna kötelesség: akkor semmit sem sza

bad szembúi bocsátnunk, mi illy üdvös czél elérésére ha
tással lehetne.

Illy czélnak elérésére azonban, sok más tényező mel-1 
lett, mindenek előtt szükséges Pesten biztos kikötőt lé
tesítői.

Ha most gőzös érkezik Pestre , nem egy , mintha e- 
lectricitas által volna érintve, a’ parthoz fut, vére sebe
sebben forog, némelly pedig örömteljes bámultában a’ szo
kottnál még száját is tágasbra tárja; ámde ez okbul az e- 
gésznek mind élénkebb felvirulliatására egy kis fácskát 
hordani, az viszont nem jut minden ember fiának eszébe. 
Jóllehet egynél sokkal több budapesti ’s máshonnani em
ber fia mert hiszen ez sem pénzbe sem munkába nem 
telik, sem jobb eszközlésre nem kötelez — elég gáncsot tud 
feltalálni a’ létező ellen, mint például: olly igen életbevá
gó dolgot, hogy több hajó neve nem magyar; és vajmi ke
serves képet mutatna, ha kikeletkor az ó-budai kikötőbiil 
gőzösök helyett azon hír lepné meg drágalátos és úgy 
szólván kötelességileg mások által olly igen örömest szol
gáltatni szerető személyét: hogy biz a’ telelésre bekötött 
gőzösök jobb része hamuvá lett.

Mennyi lárma volna akkor, milly indignatio ’s milly 
iszonyú szemrehányás érné azokat, kik a’ vállalat kifej
tését kezelik, hogy nem volt több előre-látásuk, nem ta
láltak fel biztosb helyet, vagy nem oszták legalább meg, 
egy második kikötőnek kieszközlése által a’bal sors csapá
sait , valamint a’ gondos gazda sem szokta egy kazalba hal
mozni mezejének minden gyümölcsét sat

Múlt télen tizennyolcz gőzös telelt, a’ társaságnak 
számban mindig növekedő egyéb hajóival, az ó-budai ki
kötő kisebb ágában. A’ hely meglehetősen szűk, és ekkép 
csak egy kissé nagyobb számú hajónak nem szolgálhat 
biztos menedékül; mert ha hajót szorosan hajó mellé kell 
kötni, és ezek téli időben jó befagyva nem mozdulhatnak 
lielybül, természetes, hogy illy körülmények közt, tűzve
szély, kivált éjjel és nagyobbacska széltől erőre kapva, olly 
rémitő állapot, melly a’ legvirágzóbb, legszilárdabb válla
latot is néhány óra alatt semmivé teheti, és ekkép annál 
borzasztóbb olly intézetre nézve, melly mint dunai gőz
hajózásunk , jóllehet fenáll már, de azért korántsem szi
lárdult még meg, és a’ virágzás túl is — olly virágzóstul 
t. i. mellyben díszleni én szeretném látni azt — még vajmi 
távul van.

Egy második kikötőrüli előre gondoskodás tehát a’leg
sürgetőbbek napi rendén van, feltéve, ha a’ puszta vélet
lennek és egyedül a’ jó szerencsének nem akarjuk ez ügyet 
i s , dologtalan, áldozatlan és hozzájárulatlan áthagyni úgy , 
mint áthagyjuk nem egy gyakorlati életkérdéseink kifejlé- 
sét a’ vak fatumnak, resten.

Igaz ugyan , hogy még most éppen olly nagyra nem 
nőtt gőzöseink és egyéb ezekhez tartozó hajóink szama, 
hogy azok az ó-budai kikötőben teljességgel el nem férnének, 
vagy azokat igen szorosan volnánk kénytelenek egybesa- 
ráglyázni; e’ mellett gőzöseink szinte egész sora, mint- 
nemkülönben több szállító hajóink vasbul készítvék, és e’ 
fölött olly rend és felvigyázat van az ó-budai kikötőben, 
mirül kiki meggyőződést szerezhet magának, ki azt meg
tekinti,mikép mind ezt összevéve, mostanság még nincs okunk 
azon nagyon rettegnünk, hogy tűzveszély tül meg nem tud
nék valami mód óvni gyermekkorában levő honi flotillán- 
kat, melly egyébiránt assecurálva is van; csakhogy, ha 
ki is pótolnák annak vesztét, még is nagy csorbát szen
vedne az egész, mert ugyan kifizethetné meg azon időt, 
melly új gőzösök építésére és a’ fenálló liajóJánezolat kiegészí
tésére kivóntatnék meg? Ezt nem szabad szembúi felejteni.

Mi okbul a’ vállalatnak nem is jelen fejletlen állapot- 
ját kell szemügyre vennünk, ha azt előremozdítni kíván
juk , hanem természetes progressiójához kell ^ennivalóin
kat1 szabnunk, sőt e’ progressiót előrelátólag még minden 
kitelhető módon pártolnunk is.

Legutolsó években három négy gőzös is épült éven



ként. ’S azt liiszszük, elértük már teljes számát? Koránt
sem. Pest, Bécs és Lincz közt ugyan némileg már megvan 
a’ kellő szára. De rendes reserve-liajó nincs, úgy hogy ha 
egynek bármi kis baja: és legott zavarba vagy akadásba 
jő a’ közönség rendes szolgálata. ’S aztán, poggyász és utas 
mindig keverten járjon? Ez kezdetkor tűrhető, de lépten
ként okszerinti elkülönözés által czélszerüebben eszközlen- 
dő. Az éjjeli utasok kényelme vagy tán jobban mondva 
,sorsa1 pedig, kivált ha esik és teli utassal a’ hajó, való
ban éppen nem irigylésre méltó, úgy hogy még Pest, Bécs 
és Lincz közt is nem egy hajóépítésnek van helyesőt szük
sége. Tekintsünk azonban lefelé, ’s ugyan hány hajóra lesz 
szükségünk, hogy Dunánk Pestiül Orsováig, Drávánk, Szá
vánk és Tiszánk csak egy kissé is el legyenek látva gőzö
sökkel? Az alsó Dunát Orsovátul Galaczig pedig csak két 
gőzössel használni, mint teszsziik jelenleg, valóban böl
csői állapot. Budapestnek környékeit végre — mellyek a’ 
Duna mentiben bájteliek, és csak az ember kezére várnak, 
hogy a’ legkellemesb nyári lakházak mezejivé váljanak — 
soha nem fogjuk használni, és soha úgy szólván igazi 
,hivatásukhoz' közelébb hozni? Ez kiraondhatlan kár, sőt, 
honunk szivének kifejtését tekintve, valódi bűn volna.

Budapestnek mostanság egyik legnagyobb hiánya az, 
hogy nincs környezve kellemes és számos nyári lakházakkal. 
Felette sok ember kénytelen városban lakni. Ámde a’ me
zei lak kellemei olly nagyok és családos emberre nézve 
olly szükségesek, hogy most, ki csak teheti szerét, vá
ros közepette éldelt a’ falusi lak elsőségeit, vagy ha ezt 
nem teheti, közel a’városhoz üti fel nyári lakát. Budapest 
mind egyben mind másban valóban nyomorultan ál l , mert 
alig létezik nagy város, mellyben olly kevés alkalmas kert
tel ellátott ház volna, mint Buda és Pest, és mellyet olly 
kevés nyári lak környezne, úgy hogy Budapest felvirágzá
sának egy legfőbb kelléke hibázik. Érzi is ezt a’ közönség 
naprul napra mind inkább, a’ mennyire t. i. jobban és job
ban megismerkedik más városok elsőségeivel, mellyek kö
rében vagy tőszomszédságában az ott lakó a’ városi kelte
inek mellett a’ falusiakat is fellelni képes. Mihezképest é- 
pül is a’ budai hegyekben itt ott egy egy lak, valamint a’ 
pesti téreken is. És ez helyes, mert egyedül így lesz Bu- 
dapestbiil virágzó város; csakhogy a’ budai hegyek távún
ak ’s meredekek, mikép felette alkalmatlan, hosszas és 
drága az odajuthatás; a’ pesti térek viszont a’mellett hogy 
lomb és minden szebb vegetatio nélküliek, néha annyi por által 
vannak elszakítva a’városoktul, mikép azok áltálján véve 
csak felette sok gond és lioszadalmasb idő után lehetnek 
valódilag élvezhetők.

Városhoz kapcsolt falusi lak áltálján véve csak akkor 
helyes és czélirányos, ha kies és egészséges fekvése mel
lett az odajuthatás is kényelmes és olcsó, mert csak így 
lakhatja várost és falut egyszerre a’ nagyobb szám, mi fő
dolog. Az t. i. hogy a’ szegényebb sorsú naponta kényelme
sen és olcsón mehessen munkájára a’ városba, és viszont 
naponta térhessen kényelmesen és olcsón családjához visz- 
sza. És illyest Budapest ne keressen egyebütt, mint felsé
ges folyamának partjain , Ó-Budátul kezdve régi Acincum 
romhelyein keresztül egész Visegrádig, s lefelé Promon- 
torig, Tétényig, és a’ pesti részen fel és lefelé aránylag. 
Kényelmesen és olcsón azonban mikép jussunk az érintett 
’s aránylag olly könnyen , leggyönyöriiebben elrendezhető 
dunapartoklioz, ha gőzösök által nem?

E’ dolog olly fontos, mondhatni, olly életbevágó, 
hogy az régóta csüggedni nem tudó ,előremunkálásomnak‘ 
tárgya. Segítség nélkül, magamra hagyatva, nem mentem 
ugyan még annyira, mennyire menni szomjazom. De igen 
érik a’ dolog, ’s ha én többé nem is érem el, lesz idő, ’s 
tán szaporábban mint gondolnék, ’s fogadom vajmi szapo
rán, ha nem állnék isolálva, mikor húsz harmincz gőzös 
is fog járni — és ez sem lesz elégséges — a’ városok és az a- 
zokat környező mezei lakok közt, és gazdag mint sziikol- 
kedő egyiránt fog néhány garasért, ’s mi több, minden bu

dapesti beporoztatás nélkül — mintha bizony mindnyájan 
téntafoltosok volnánk! — jó kedvvel napi munkájához evez
hetni, és a’ bevégzett munka után naponta visszatérhetni, 
családi karoktul fogadva, csendes elvonultságába kelleme
sen és olcsón.

Mindehhez azonban — mikrül majd más alkalommal, 
mikor több ,gyakorlat és kézfogás lesz napi renden1, és ke- 
vesb izgatás és egymásra puskázás, és ekkép szavamnak 
is tán egy kissé több hatása — mindenek előtt egynél több 
kikötő kell, raillyest egyébiránt — és ezt nem szabad fe
lejteni— nem lehet tüstént mint zsemlét péknél megvásár- 
lani, de végbehajtására sok élőmunka és idő kell.

A’ czél tehát korántsem: az ó-budai hajógyárt és ki
kötőt megszüntetni és Pestre vinni á t; hanem az volna az 
elérendő: hogy az ó-budai telepvény mellett Pest is ellát- 
tassék iltyessel — t. i. itt is ott is — mert máskép ugyan 
hol teleltethet jük biztossággal mind azon hajót,mellyre előadá
som szerint okvetlen szükségünk lesz, és mellynek építé
sét nem nehezílni, de könnyitni volna kötelességünk.

E fölött itt van ideje már, okkal móddal az ügynek 
meggyökereztetésérül, honosításárul is tettleg gondoskod
ni. E’ czélra nézve mindenek előtt szükséges ,előkészítési 
intézet1, mellyben a’ hajósiiép legklsebbikétül kezdve fel a’ 
gyámokig, a’ kapitányig, mindenki egyiránt nyerhetné 
előleges theoriai kiképzését, melly kiképzés nélkül soha 
nem vergődhetni ki az empiria korlátolt határábul.

Már illyes intézetre, úgy hogy az az ügynek hono
sítására is hasson, Ó-Buda alig alkalmas, ’s ekkép azt o- 
da vinni akarni sem topographiai sem szellemi tekintetben 
nem volna czélirányos; midőn Pest, melly, bár akarjuk bár 
nem , a’ dunai gőzhajózásnak természetes centruma és Ma
gyarország szive, illyesre legalkalmasb.

Nem kevesb is mind ezeknél fogva h é t  évnél, hogy 
már szőnyegre liozám e’ jelen kérdést. Hogy eddig nem 
tudtam legyőzni az ellene gördített akadályokat, nagyon 
bánom, de nem hibám, mert körülte erőm szerint és be
csületesen fáradék. Mi tette egyébiránt a’ legnagyobb aka
dályt, ezennel megvallom. Semmi egyéb, mint egyes izga
tok, kik érdek- vagy hiuság-megsértve, pompás declama- 
tiókkal elszédítni és terveim ellen felbőszítni tudák az ille
tők nagyobb részét. Ez alkalommal nem akarom őket a’nagy 
közönség itélőszéke elibe állítni. De ha most, miután azt 
hiszem, minden méltányos átlátni kénytelen, hogy kár 
volt szavaimra nem hallgatni, az érintettek de nem nevez
tettek ismét felvenni akarnák a’ minden oknélküli „gátlók“ 
és az egészet „egybezavarni akarók“ szerepét, akkor a’ 
nagy közönségnek alkalmasint szolgálni fogok képmásuk
kal és őket rendre bemutatom; mert elhatározott szándo- 
komez úttal, vagy sikerre bírnia’ dolgot, vagy azt minden 
időkre letenni.

S most nem marad egyéb hátra, mint a’ tisztelt olva
sót megkérnem : vegyen az itt J. alatt következő aláírási terv 
értelméhez képest részt az ügyben.

Nem kedvező az idő ugyan uj vállalatok megindításá
ra, mert a’ sok bukást és ebbül eredő panicát egészen ki 
nem aludta még a’ pénzesebb közönség. Tervem azonban 
éppen nem új, de egyedül valami már megkezdettnek és 
annyi hasznossal egybefüggőnek érlelése.

A’ tárgy, igaz, inkább csak anyagi, és ekkép tán 
nem jelenik meg mostani időkben és kivált nálunk olly 
kedvező alakban, mint ha szellemi volna. Mert most csak 
ez az ízletes, vagy inkább ,szédítő.* Ámde kérdem, egy hi
res franczia publicista szerint: ugyan hol van nemzeti ki
fejlődés ügyében kezdete az anyaginak, ’s hol vége; ’s 
hol viszont kezdete és vége a’ szelleminek ? Ennek demar- 
cationalis vonalát senki nem volt még és nem is lesz ké
pes kijelelni; mert mint lélek és test csak egyesülten 
működhetik földileg, úgy jár szellemi az anyagival hazai- 
lagis mindig karöltve. Egyik a’másikba foly, egyik a’másik
ra hat, úgy hogy az, ki szánt és vet vagy törvényt hoz, 
liasonlólag szolgálja a’ hont. . .  ha t. i. barázdái elég mélyek.



Az egyéb tudnivalók az it következő tervben foglal- 
vák. Miliezképest ez úttal búcsút ve vén a’nyájas olvasó
iul , azon kis óhajtással végzem e’ sorokat:

Ne kezdjünk egyszerre igen sokat, de végezzük be a’ 
megkezdettet előbb derekasan ’s minden részleteiben, ’s 
csak azután menjünk valami újra át. ’S aztán:

Adja Isten, hogy a’ magyar vér, az általam sző
nyegre hozott pesti kikötő mellett olly kikötőt is építsen 
magának, menyben borús időkben biztosan fellelhesse me
nedékét két palládiumunk :

„Nemzetiség és alkotmány.“

A’ dolog további fejlődését, valamint azok névsorát, 
kik hozzájárulásuk által elősegitni sziveskedének az ügyet, 
vagy ennek részemrüli tökéletes letételét pedig, okkal 

• móddal bejelentendem a’ tisztelt közönségnek.

Gróf Széchenyi István.

K ö t e l e z ő  a l á í r á s
A pesti kikötőt illetőleg.

I. Gzél:

Az úgy nevezett „Pesti szigetet“ gát által a’ dunai 
bal parttal összekötni, miszerint az ekkép alakult Öböl bár- 
milly hajók számára kikötőül, ’s téli szállásul szolgálhas
son. (Lásd a’ rajzot.)

II. Eszközök a’ czél elérésére.

Aláírás nyittatik 100,000 pengő forintra
Egy részvény 200 pengő forint.
Minden részvényhez egy szavazat van kötve, a’ nél

kül mindazáltal, hogy valaki bár mennyi részvényt bírna , 
tiz szavazati jognál többet gyakorolhasson.

Mihelyest 30,000 pengő forint alá van írva, alakultnak 
tekinti magát az ekkép összeállóit vállalati társulat.

Hogy hanyag befizetés, vagy a’ befizetés teljes el
mulasztása által egy tagtárs se hozhassa a1 vállalatot kétes 
vagy éppen elbomlási állapotba: ezen aláírási ív erejénél 
fogva minden aláíró magát az 1836*-iki 20-ik törvényczikkben 
megirt szóbeli pörnek veti alá.

A’ megalakult társaság tüstént gyűlést tart, meny
nek teendői:

1. Elnök, helyettes elnök, titkár, pénztárnok, és 
bizonyos számú választmányi tagnak ideiglenes kinevezé
se , kik mind addig, mig az egylet végkép el nem liatáro- 
zandja alapszabályait, vagy eziránt máskép nem rendelke
zik , fizetés nélkül csak becsületért szolgálnak.

2. A’ fenséges főherczeg nádornak tiszteletteljes meg
kérése, miszerint jelen ügy pártolását kegyesen elfogadni, 
mint nemkülönben az országos építési igazgatóság ré
széről egy mérnöknek a’ végetti kiküldetését megrendelni 
méltóztatnék, hogy a: vállalat anyagi létesítésére nézve, 
a mennyiben az a’ Duna állaljános szabályozásával lenne 
egyhan&zásba hozandó, időt rabló akadály ne adhassa ma
gát elő.

3 . Általányos útmutatások elhatározása, mellyek szel
leme szerint az ideiglenes küldöttség munkálkodnék :

a) hogy azon alkudozó értekezést, melly a’ már 7 év 
óta ideiglen fenálló kikötői társulat , és sz. kir. Pest váro
sa közt függőben van, végkép sikeres befejezésre hozza.

b) hogy a’ társulati tőkét uj és uj aláírások által 
100,000 pengő forintra nevelje, és végre

c) bogy a’ vállalatot, mellyből nemcsak senki kire
kesztve nincs, de mellyhez mindenki, kit e’ közhasznú

tárgy érdekel, szívesen fogadtatik, sőt megkéretik tagtár
sul , czéljálioz mind közelebbre vigye.

III. Várható haszon.

Miután a’ társulat az említett pesti szigetet az ennek 
átellenében fekvő parttal együtt lefelé egész az úgy neve
zett köszörűs árokig (lásd a; rajzot) mi körülbelül 140 hol
dat tesz, teljes joggal használandó polgári birtokul a’ vá
rostól szabad egyezés utján megszerezni kívánja, ’s erre 
alapítja egész vállalatát; ’s miután e’ tekintetben öt év
vel ezelőtt már meg is érkezett a’ legkegyelmesb fejedelmi 
jóváhagyás, és a’ városi község hihetőleg nem fogja ezen 
legfőkép a’ város hasznára, és felvirágzására czélzó válla
latot, jelenleg nem nagy becsű szigete becsárának mérté
kén túl felemelése által akadályozni akarni, sőt lehetlen- 
né tenni: legelőször is a’ kikötőnek jövedelméből reményű 
a’ társaság kiadásinak némi gyümölcsét nyerhetni, ’s az
tán, hogy a’ 140 lioldnyi ingatlan tulajdont, mint az idő és 
körülmények engedik, legjobb haszonra fordítni iparko- 
dandik.

IV. Előleges alapszabályok.

A* társulat , melly „Pest kikötői Társaság“ czimét vi
seli, egyedül szótöbbség által kormányozza magát.

Addig i s , míg a’ törvények értelmében rendszeres a- 
lakulásra fejlendik ki a’ társulat, csak olly gyűlésnek ha
tározatai érvényesek reá nézve, melly gyűlés határnapja 
legalább is 14 nappal előbb minden magyar ’s minden né
met pest-budai ujságlap által közhírré volt téve.

A’ jelenlévők határoznak. Meg nem jelent tagoknak 
azonban szabadságukban ál l , magukat bárki által képvisel
tetni,

V. Előleges tudnivalók.

A’ kikötőnek elkészítése, úgyhogy az tökéletes hasz
nálatú legyen, eddigi felszámítások szerint, a’ sziget és 
hozzá taxTozó part megvásárlását ide nem értve, mintegy 
20—30.000 pengő forintba fog kerülni. A’ részvényekből 
ennélfogva mindig csak annyi száztóll fog, és pedig soha 
sem kevesb, mint három heti előleges felszólítás után be
fizettetni , a’ mennyi szükséges.



Száz ezer pengő forint alap azért óhajtható a’ vállalat 
alá, nehogy fölfizetésre (arrosirozás) vagy kölcsönvételre 
legyen szükség később, midőn bizonyos pénz léte mellett 
jó haszonnal mind inkább lehetne gyümölcsöztetni a’ kikö
tőt és földbirtokot.

Addig is, míg az egész rendszeresítve lesz, Hradecz- 
ky Gáspár ügyvéd, és váltójegyző úr (lakik Pesten Do

rottya utczában 10. sz. alatt) fog a’ vállalat ügye körül őr
ködni. Ha kinek ennélfogva a’ jelen tárgyat illetőleg bármi 
megjegyzeni, vagy tudakolni valója lenne, szíveskedjék sze
mélyesen vagy bérmentes levél által Hradeczky Gáspár 
úrral érintkezésbe tenni magát.

Pest, juníus 22. 1843.

E d d ig i  a lá ír o k  s o r a .

Pengő for.
Wodianer Sámuel, 10 részv.................. .... . • . • . 2000
Műhr Antal, 1 részv........................................................200
Gr. Szapáry József, 1 részv- • . • . . . . . . .  200
Steindl Ferencz, 2 részv. • . • .  .....................  400
Wieser Ferencz, 5 részv ................................... 1000
Fleisclil D. 5 r é s z v . ................. ..................................... 1000
Drescher János, 1 részv ............................................... .....
Bartl János, 1 részv. ....................................... . . .  200
Heinrich Sámuel, 1 részv ........................................... .... 200
Poliak Leo és fia, 3 részv. ...........................................600
Emerling Káról, 2 r é sz v .................................................... 400
Dr. Müller Gottfried ügyvéd, 1 részv. • . . . • • •  200
Steinhach Ferencz, 1 részv........................  200
Malvieux C. J. 2 részv.......................................................... 400
Heinrich N. János, 1 részv ..........................  . . . .  200
Walthier Antal G. 2 részv.....................................................
Sartory J. G. 2 r é s z v . .............................. .....................400
Szilágyi István, 2 részv. • • • • ..............................400
Kacskovics Lajos, 1 r é s z v - ............................................... 200
B. Forray Iván , 2 részv.................................................. 400
Örményi Ferencz, 2 r é s z v . ...............................................400
Edvi Illés Ádám, 1. részv....................................... .... . 200
Wodianer Rudolf, 2 r é s z v . ....................  400
w eisz Bernát Ferencz, 2 részv..........................................400
Marczibányi Lajos, 5 részv.......................• . . . . 1000

Pengő for.
Gőzhajózási társaság (gr. Széchenyi István által,) •

25. részv................................................    5000
Gr. Széchenyi István. 10 részv. * • • ...................... 2000
Szepessy Ferencz, 1 r é s z v ................................... .... . 200
Perger Ignácz (Szepessy Fér. által) 3 részv. . . . .  600
Gr. Festetics Leo, 10 részv. • • • .......................... 2000
Szekrényesy Endre 1. részv. • .......................... * * 200
Tsukly Pál, 1 részv. • . . • ...................................... 200
Nádosy István, 4 r é s z v . .......................... ....  800
Karczag Benj. 4 rész. . ........................................... 800
Kunig József, 1 r é s z v . ........................................... .... . 200
Bozda Naum, 4 részv. ........................................................800
Vojdisek József, 1 részv....................................................... 200
Alsó-Ruszbachi Mayer Ignácz 1 részv.............................. 200
Bnrgmann Káról, 5 r é s z v . .....................    1000
Hajnik Pál, 1 r é s z v . ............................................................200
Feszi József, 3 r é s z v . ............................................  600
Szekrényesy József, 2 r é s z v . .......................................... 400
Kasselik András, 1 részv......................................................
Zofalil Lőrincz, 1 r é s z v ................................................ .....
Császár Ferencz, 1 részv. 200
A’ „Világ“ pol. hírlap intézete (Császár által) 1. rész. 200
Kasselik Ferencz. 1 részv. . • • • .......................... 200
Neumayer Theodor , 1 részv........................................ .... 200
Klopfinger János, 1 részv..................................................  2001
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Eszmék a' nevelés tárgyában.
C V é  g  e.)

Megbocsáthatlan bűn nemelly szülékben, hogy magza
taik leikébe a gőg s nagyravágyás kórságos magvát idején 
korán beoltják „tartsd rá fiam magad, te , úgymond , ur- 
fi, nemes ember vagy ; ne félj, téged bántani senkisem 
merészel; a’pór jobbágyod — hisz az arra született“ illy 
szédítő szavakat öntenek némelly botor szülék az ifjú sar- 
jadék leikébe. Ide járul ezenkívül: miszerint hasonló szü
lék gyermekeiket pazérlásig terjedő bő költségre szoktat
ván, pénzfecsérlők korhely társaságában , tékozló fiuk
ká válnak. Hlyen gőg szelétől eltelt, szánakodásra mél
tó pöffeszkedő szegények a’ nagyravágyással öszszeütkö- 
ző szükség nyomorai közt semmivé lesznek. Némelly szü
lék gyermekeik iránti fösvénysége ’s azzal párosított rend
kívüli szigorúsága hasonlókép a’ czélirányos nevelés egyik 
gátlója. Hol illy zsarnoki bánásmód mellett a’ szülei fu
karság még a’ megemberedett fiú s o r s á h o z  illő’s házi 
szükségei kielégítésére megkivántató költséget is megta
gadja: ott a’ gyermeki szeretet ’s vérségi hajlandóság ki
halt; ott elfásulnak a’ szív idegei, atyagyülölő támad; 
illy elhagyatott fiú az atyai házat kerüli, mellyet lassan 
lassan alattomos adóssággal terhelni kénytelen. A’ vesze
delmes társaságokból származó bűnök közé sorozandó nem
különben az elkártyásodás. Ezen ragály, melly végre ki- 
irthatatlan szenvedélylyé válik , szint országszerte felta
lálható minden szöglyukban, tehetős u ra k ’s vagyontala
nok közt egyiránt. Népnevelést emlegetünk szüntelen , 
midőn ezek hálóikba ifjainkat bekerítvén, egyre szapo
rítják maguk után a’ sok proselytát. Ezen szenvedélytől 
elragadtatva, egészségüket, vagyonukat ‘s becsületüket 
feláldozva, a’ nyomor ’s ínség legmélyebb örvényébe sü- 
lyednek végre. Hány, a’ bú keserveitől lenyomatott szüle, 
hány szegény nő szűkölködő családéval, könyek közt zo
kogva nyögi háza végpusztulásán az elkeseredett szív si
ralmait; hányán virasztják otthon álmatlanság közt a’ 
megjobbíthatlan felett a’ sötét éjeket ? míg a’ kártyás asz
talnál, füstös mécsek közt elsápadt lények, pénzszűke miatt 
kétségbe esve, gyalázattal végzik minden értelemben vett 
éltöket. Szülék’s uraim! ezek iskolán kül rósz társasá
gokban vesznek el, kik nem csupán önmaguk mindenü
ket, hanem örököseiket is feláldozzák, ’s azok is házi 
pusztulás miatt parlagon növeletleniil maradnak. Ameri
kában 25 dollárra menő ’s feladott nyertes vagy vesztes 
ötször annyi birságra ítéltetik, mi a’ községbeli szegé
nyek számára fordítandó ; nálunk is, de csak Írva vannak 
ezen ragály elleni üdvös törvények; itt végrehajtó nem ta
láltaik  a’ nagy játékosak ellen.

Apróra darabolt közbirtokosság egyet nem értésé , 
elegy népből álló helységek tarka vegyülete, azoknak 
mindannyiféle viselete, szokása, kitünőképen bélyegzi 
erkölcsi jellemét. M agyar,tót, rácz, zsidó, németfajból 
öszszekevert községek szintúgy nincsenek egy értelem
ben , valamint az oktalan állatok országában a’ szárnya

sok a negylabuakkal. Pedig az egyet nem értés, egye
netlen czivódás , buta kevélység, szóval a’balitéletek el- 
számlálhatatlan serege egyik főakadálya az erkölcsi ne
velésnek, melly erkölcsi hijányok több közbirtokos
ságban feltaláltatnak, mert többnyire hol sok az u r , ott 
nincs egyetertes ; ha meg olly hasznost ajánl is egyik, 
csakhogy indítványa ne sikerüljön: a’ másik minden ar
gumentum nélkül lármás szájjal ellenmond. Vagy ha épen 
egyetértőnek mutatkozik, midőn illy képmutató szája a’ 
tervezett közjót színlelt ravaszsággal helyesli: hamis szí
ve fondor ármányt kohol annak ellene. Illy kétszínűre 
Cicerokint elmondhatni: „istos ferre non possum , qui 
durn se pacem velle simulant , acta nefaria defendunt.“ — 
Hát sok megyei tiszt- vagy követválasztási corteskedés- 
ről ne legyen é említés ? sok nem hiszi, milly veszedelmes 
erkölcsi következése van ezen, a’ nemzet méltóságát lea
lacsonyító ármánykodásnak. Sajnálkodva kell látnunk , 
mikep rontják némelly hivatalvadászok az együgyű köz
nemességet. Van, hol börtönök megnyittatnak; van, hol 
nemnemes, de corteskedésre igen alkalmas egyed , a’ne
mesek lajstromába iktattatik. Majd egy évvel már előre 
tobzódás és részegség közt, úgy szólván , tenyerükön hor
dozzák uraink a’ köznemességet, ’s míg otthon az elha
gyatott nemesi csalód legnyomasztóbb szegénységben síny
lődik: addig a’ családatya, drága idejét gazdag laktanyá
kon fecsérli el. — De ez még nem elég ; csak most kez
dődnek kicsapongásainak erkölcsrontó tényei; még most 
látja a’ nemes cortes , hogy illy módon választott tisztvi
selővel tehet, mitakar. A’ garázdaság minden kigondol
ható nemei közé rohanva, sem törvényeknek, sem megyei 
határzatoknak nem hódolván , most már minden betyaris- 
must elkövet, mióta a’ hivatalvadász ölelései közt oszto
gatott csókjai mámoros lelkére kitörölhetetlen benyomást 
okoztak. Már igy a’jámbor köznépre vakmerőbb erőszak
kal tör , czimboráival bátrabban r abo l ,  ’s minden igaz- 
talanságot léleknyugottan követ el. Ezen nem régiben 
divatba jött lélekvásárlórosz szokás ismét egyik akadálya 
a’ nevelésnek , minek oka egyenest urainkban fekszik , kik 
szégyeneljenek olly hivatalt vállalni, medlynek megfelel
ni nem képesek , vagy arra más szempontból épen nem 
érdemesek.

Az észtompitó szeszes italokkali mértékletlen visz- 
szaélés , miszerint ezeknek szédítő nedveitől az ifjú test 
életteljes ereje elgyengülvén, népünk ideje korán elsor
vad, az elerkölcsfelenlüéshez vezető ut. Most, midőn 
más nemzetek mérsékleti társaságokban vetekedve egye
sülnek, épen akkor látunk legjobban az italhoz, a’rop
pant gőzös szeszgépek sokasága most épül; mi szint a’ nép
nevelésnek egyik gá t l ó j a .  Ezen népnevelési akadályok 
mindnyájunkban , minden osztálybeli felekezetbenfeksze
nek. Czimbora társaságok, rósz példák , szülei — taní
tói — ’s elöljárói hanyagságok ’s gondatlanságok , okai 
mindezeknek ; legüdvösb törvényeink daczára űzi min
den osztálybeli kedvencz szenvedélyeit, mert azoknak
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korlátozója ,’s törvényeinknek végrehajtóji igen gyéren ta
láltatnak: „Corruptissima republica , plurimae leges“ úgy 
mond Tacitus ; Schwartner pedig m. statistikájában illy 
formán: „hol alacsony gondolkozásu , haszonleső , lélek* 
télén tisztviselők hivataloskodnak : ott még a’legbölcsebb 
’s legüdvösb alkotvány sem ér a’ föld k e r e k s é g é n  
valamit.“ —

Yolna még elég nevelést hátráló ’s erkölcs-elfojtó 
bűn elszámlálandó, mit e’ lapok köre nem enged. Szol
gáljon azonban megjegyzésül a’ szüléknek, kik a’ lelki ki
képzés alapját tagadhatlanul ’s legszilárdabban megvet
hetik , hogy ennyi erénytelenség serege elháritására , e- 
gyik leghasznosb ovószer ’s eszköz a’ munkásság. Szoktas • 
sák minden renden levő szülék, gazdagok úgy, minta’ 
szegények, gyermekeiket ideje korán munkás foglalkozás
ra ; oszszák fel a’ nap minden részeit a’ növendék által 
végzendő műtétéire; urli tanuljon , rajzoljon, lovagol
jo n , fegyvert forgasson ’stb., a’ köznép gyermeke tanu
lás idején kül, fúrjon faragjon, ásson véssen ’s a’ szü
lei körben házi vagy mezei munkák gyakorlásával, mely- 
lyekre idővel úgy is rászorul, vagy legalább katonásdi 
játékkal töltse idejét, csak hogy szüntelen elfoglalva le
gyen ; akkor mint gyermek már megkedvelvén a’ munkás
ságot, emberkorban is mint jól nevelt polgár, sorsához 
képest a’ haza javára munkálkodandik. Ennyi sok rosz- 
nak, a’ polgári társas életből — szóval a’ nemzet minden 
osztályábóli kiirtására még egy sükeres mód volna aján
landó, u.m.erkölcsjavitó intézetekmegyénkinti felállítá
sa. Némelly jeles intézet alapult már hazánkban , melly 
életadó sugárai által megannyi jóllétet, miveltséget ’s 
haladást terjeszt a’ hon földjére; mit várhatnánk mégja- 
vitó-házak létrehozatása után, az erkölcstelen neveletlen
ségben sínylődő nemzet- ’s néposztályainkra ? Honunk 
egyik igen tisztelt nagy lija illy formán szól a’haza iránti 
polgári kötelességről: „minél nagyobb az u r’s magasbállá- 
su , minél előbbkelő’s tehetősb valaki: annál nagyobbak 
’s terhesebbek a’haza irántikötelességei.“ Yaló ezen állí
tás , mert hiszen kitől is várhatnék inkább a’ hon java 
előmozdítását, mint hatalmas férfíainktól ; kitől erkölcsi 
példát, mint hazánk jó nevelésű polgáraitól; hát az er
kölcsjavitó intézetek létrehozását ? mint roppant terjedel
mű uradalmakkal biró nagy urainktól ’s gazdag egyházi 
férfíainktól! —

Ha tehát szülék , tanítók , elöljárók , urak , ’s gaz
dagok szellemi ’s anyagi tehetségűkhez képest, a’ neve
lés dolgában , a’ haza iránti kötelességöket teljesítenék : 
akkor lelket adnánk törvényeinkbe, fölelevenednék a’ 
m orál, a’ nevelésre nézve czélt érnénk ’s ohajtásink sü- 
kert érnének. —

Yalóban a’ népnevelés előmozdításában legfenségesb 
czél van kitűzve , ’s ha ezen életboldogitó ’s nemzet dicső
ségét emelő tény kivíható: akkor e’ föld kerekségén a’ 
magyar neve minden nemzeté felett állni fog, ’s ö r ö k  
i d ő k r e  h a l h a t a t l a n  maradand. —

Víser János.

Lombardiai  képek.
(Utazási naplómbul.)
VII. ( Folytatás.)

Itt létünkkor (184-lben) mind a’ mű- mi nd az  
i p a r e g y l e t i  k i á 11 i t á s n a k szemtanuji valánk. Ez 
i d e i  mű k i á l l í t á s  t ö b b  m ű é r t ő  vélekedésekint 
legfényesb ’s gazdagabbak közétartozik, mellyet Milano 
valaha birt. Számos eredeti’s másolt darabjain kéjelegve 
mulat minden műbarát szeme. Iparmükiállitása néhány da
rabját megemlíteni úgy hiszem nem leend fölösleg. Hlyé
nek: Luigi Bernasco zongorái, Giovani Lambert selyemszö
vetei saját gyárából, Giov. Grossoni szalmapapirosa, Carlo 
Oggion papirszőnyegei, Carlo Cinelli amerikai ekéje ;Lui- 
giFrasini gyönyörű festésű spanyolfala; Giuseppe Fischer 
papir-vára, Carlo Maria Columbo remek pisztolyai ’stb. Mi
lano pompás közlevéltárában 2,500 ezernél több okirat , 
ezek közt több ritka becsű őriztetik ; a’ legrégibb 1290» 
bői veszi eredetét.

A’ brerabeli nyilványos könyvtáron kívül van még 
Milánónak egy igen nevezetes könyv- és kéziratgyiijtemé- 
nye, u. m. a’ Bibliotheca Ambrosiana, közel 100 ezer 
kötete ’s 1 5 ezer kézirata van. Itt őriztetik Petrarcha hi
res Virgiliusa , Flavius kézirata Kuf i nus  által fordít
va, ’s Leonardo de Vinci 10 ivkötetből álló kézirata. — 
Ugyanezen intézetben van egy szép képcsarnok , legelső 
mesterek müveiből, eredeti kézirajzok gyűjteménye Leo
nardo da Vinci, Michael Angelo ’s egyebektől; divatsze- 
rü bronz dolgozatok terme, kis de becses pénzgyüjte 
mény is léteznek. Az 1801ben alapított katonai-geogra- 
phiaintézet, melly szépmathematikai műszerekkel, válo
gatott geographiai munkákkal ’s jól rendezett rézmetsző
intézettel bir , már több jeles földabroszt bocsátott’s bo
csát közre. Megemlítendő még a’ De Cr i s tofor i s- fél e 
museum természettörténeti dús gyűjteménye miatt. Mila
no nevezetesb épületei: a’ királyi palota, a’ tanácsház, 
az érseki la k , a’ della Mcala és della Canobiana színhá
zak , a’ közkórház, nemkülönben a’ Trivulci, Arese, 
Litta, Belgiojoso, JSerbelloni, Archiuto, Clericiés Mel- 
lezio-féle paloták ’s az u.n. Villa Bonaparte. A’ hajdani 
rómaiak önalkotta bálványaiknak oltárára ihlett buzgalom
mal hordák áldozataikat,’s úgy látszik ezen bálványozás 
eredeti bűnként háramlóit késő ivadékaikra is. Igen, az 
olasz bálványozó nép! bálványi pedig a’ dal, z e n e  és 
táncz, mellyek hiánya sorvasztólag hat életereire. Es 
minthogy e’ háromságnak egységben akar tömjénezni , 
egyszerre ’s együtt szereti mind a’ hármat élvezni; miért 
is nevezetesb színpadain vagyis főbálványtemplomaiban, 
ezek papjaitól egyszerre három áldozatot, az az ugyan
azon este dalzenét és balletet óhajt ’s igényel. Ezt legin
kább Milano főtemploma a’ T e a t r o  d e l l a  Sea l  a ta
núsítja , mellyben itt létünkkor ismételve adaték Placido 
Mandarici „II Boutempone di porta Ticinese“ czimű vig 
dalzenéje, Filippo Taglioni „La Gitana“ hallétje kísére
tében. Abban Lutzer k. a. a’ bécsi karinthi kapu melletti 
színház primadonnája, ebben a’ kellemdús Cer i t o t án-  
ezosnő valának az est királynéi. Lutzer k. a. csengő tril- 
láji nem valának képesek az elkényeztetett milánói közön
ségmindegyikét elbájolni; mert jóllehet egy része hatal-
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nvas tapsokkal törekedek az elégületlen párt sziszegését 
elfojtani, ez elég érthetőleg nyilványitá, miként egy ál
talában nem hajló annak tapsdiadalában osztozni. Uly de
monstratio Milanóban — megvallom — meglepőleg hatott 
reám. Az operában működő többi egyed, mind másod
rendű tagjai valának e’ színpadnak , minthogy az első ren
dűek Bécsbena’ karinthi kapu melletti színházban adák ez 
időben jeles mutatványaikat. Ezek közt ragyognak a’ vi
lághíres tenor Moriani, kinek haldokló jelenete Gennaro 
szerepében (Donizetti ,,Lucretia Borgia“ czimü operájá
ban) örökké elfelejthetlen marad előttem ; továbbá C o- 
l e t t i  bassista, Poggi-Frezzolini és Tadolini énekesnők. 
A’ némajátékban Cerito k. a — on kívül Rosina Gasman , 
Matilda Bertuzzi tánczosnők ’s Mengoli-Masini és Moran- 
te tánczosok működének kittinőleg. Csak egypár nap előtt 
távozék innen e’szinházjeles balletmesterének még jelesb 
lyánya: Taglioni tánczosnő , ki egyszeri föllépteért 600 
pftot, utolsó fölléptekor pedig számos koszorút’s az al- 
király fiától egy tekercs-aranynyal ékített virágfüzért ara
tott. A’ színház, bemenetár kétszeresitése daczára mindig 
tömve volt. Ezen roppant épület, noha legszebb ’s legna
gyobb színházának, a’ nápolyi Teatro SanCarlo-nakve- 
télytársa, kívülről mitsem mutat, annál meglepőbb azon
ban belsejének nagyszerűsége, pompája ’s gazdagsága. 
Ot sor páholya ’s karzata ékes festésű és dús aranyozatu. 
Páholyai száma 500at niegközelit. Derék hangászkara 
80 tagból áll. Az előadás esti 9 órakor kezdődik ’s vége 
éjfélkor vagy ezután. A’ della Scala után a’ Teatro Re 
említendő , holdaljáték’s drama fölváltva szerepelnek; to
vábbá a’ Teatro della Conobiana, della Stadera és Garga- 
no. Yan Milánónak arénája (amphitheatruma) is , hol ló
futtatás , kocsi- és csolnak-versenyzés szokott leginkább 
tartatni. Gyepfödte közepét csatorna környezi, mellyen 
csolnakozás alkalmikor a’ viz be-’s ismét kibocsáttatik. — 
Kőkorlátai mögött van az öt soros pázsitkarzat, mintegy 
30 ezer nézőszámára. A’ pályatér hoszsza 300, széles
sége 150 lépés. Főbejárásánál két teremből álló csinos 
épület á l l , öszszeforrva az egészet övező , erős kőfallal. 
Ennek közelében van a’jelenkor legnevezetesb illynemü 
műve : a’ békeiv (A r c o del la pace)melly a’ derék sim- 
plon-ut kapujául szolgál. E’ négyszögü épület négy osz
lopon nyugszik , egy fő’s két mellékboltozattal. Tetőszög
letei mindegyikén koszorút lebegtető lovag, közepén pe
dig római kólya előtt hat féktelen ló — mind bronz önt
vény — tündöklik. A’ kólyában álló férfialak jobbjában 
pálczát tartva, baljával pálmaágat — békjelt — nyújt. A’ 
márvány talapzatot különféle alakzat ’s csoportozat disze- 
siti. A’ simplon-uti részen ezen fölirás olvasható :

Imp. et Regis Francisei I. Augusti auspiciisfaustis- 
simis arcus pads, a solo exstructus anno 1807. dedica- 
tas a. 1822. patefactus a. 1838. Rainerio Archid.Austr.
V. S. Regente Comes Franc. Hartig Praes. Prov. March. 
Alois Cognola Architect.

A’ városi részen pedig:
Imp. et Regi Francisco I. Augusto adsertoriperp. fausti- 
tatis Parenti pub. pace populispartaLongobardiafelix. D.D.

A’ békeiv mindkét oldalát roppant oszlopzatu épület 
(casini) ékiti, hasonlag a’ derék C a g n o 1 a építész mü

vei. Előtte a’ hajdani C a s t e 11 o —-  most katonatanya — 
szerénykedik , köröskörül pedig kellemes sétány terül el. 
Megemlitendők végül a’ porta Ticinese melletti emlékkő- 
tar Cagnolatól, a’porta nuova Zanojá-tól, porta vercel— 
lina Canonica-tól és a’ porta orientale Yantini-tól, meg
annyi érdekes munkálatok. N o vá kK á ro ty .

CVege következik.)

Az orosz uralkodók hajdankori házasodása.
(Kútfő: Constitutionnel.)

Ha a’ czár házasuló szándékot nyilványitá, az ud
vari urak beutazák az egész birodalmat, a’ legelőbbkelő 
családok legszebb fiatal lyányait fölkeresendők. Ezek 
száma rendesen 60 — lOOra ment ’s nagy becsületökre vált 
mindazoknak, ki ke’ számba tudva valának. Yalameny- 
nyien Moszkába , a’ Kremlbe, hozattak, hol azon ünne
pélyes napig , midőn a’ fejdelem öszszegyült nagyainakki
jelenté , mellyik legyen legfőbb akaratánál fogyást a’ lyá
nyok közül arra hivatva, hogy megoszsza vele a’ koro
nát, az udvari felügyelőnő felvigyázata alatt maradának. 
Addig, kivevén a’ czárt ’s az általa felhatalmazottakat, 
kisem közelíthete hozzájok. A’ fejdelem udvari bolondja 
sokszor kapott parancsot magára venni a’ királyi jeleket 
’s magát a’ szépeknél uralkodónak bemutatni, mi a’ lyá
nyokat , ha csak nagyravágyásból i s , sokszor arra birá, 
hogy egész figyelműket az áluralkodóraforditák , az iga
zit pedig elhanyagolák. — Alexis , Mihály fia ’s nagy Pé
ter atyja, egyike éjszak legdicsőbb fejdelmeinek , a’na
gyok várait, a’ polgárok házait, a' pórok kunyhóit pri
vat emberré átöltözködve szerette meglátogatni, ’s ha ud
vari emberei reá ismértek is, incognitoját kénytelenek 
valának tisztelni ’s csak rangja és állása szerint, mit é- 
pen akkor fölvenni jónak vélt, szabad volt vele bánniok. 
így mindent önszemeivel néze meg ’s dolgokról értesüle , 
mellyeket udvari emberei aligha megmondandának vala. 
Kegyenczeihez néha bejelentetlenül jőve, velők lakomá- 
zott, néhány vig órát köztük tölte, minden illemet mint 
uralkodó félretéve. Öröme telt kivált Matweef bojár, ke- 
gyencze’s a’ k o r o n a  el ső tanácsosai egyike, meglé
pésében. —

Bizonyos napon Alexis testőrkapitánynak öltözve 
olly perczben jelent meg Matweef mezei lakán, midőn ez 
legkevesbbé várá. Mindketten szemet meresztének: Mat
weef, mivel a’ fővárostól távol mulatozonak vele az ural
kodót, imez, mivel az asztalnál ritka szépségű fiatal lyányt 
pillanta meg. A’ czár rendeletéihez képest Matweef mint 
rendes tisztet fogadá vendégét, kenyszerite ot asztalhoz 
ülni, mit az legott mégis tőn. A’ beszélgetés elejénte ha
nyag vala, de a’ czár bevonván abba a’ szép isméretlen- 
nőt is, feleletei által el vala ragadtatva’s igen sajnálá, mi
dőn lakoma után a’ lyány eltávozék.— ,Kicsodaaz a’fia
tal lyányka V kérdé. — ,,Narischkin kisaszszony, lyánya 
egy szegény nemesnek, k i, hogy magát táplálhassa , egy 
távol faluban kénytelen élni’s kért: gondoskodnám egyet
len magzata neveléséről“ , válaszolt Matweef ,azutan foly
tató : „azt gondosan mégis tevém ’s meg kell vallanom , 
hogy a’mag nem szárazföldbe esett: a’fiatal lyánykata-
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nulékony, szelíd, értelmes’s mindenki szereti, én pe
dig úgy tekintem őt, mintha saját lyányom volna.“ — ,Azt 
ön jól teszi, válaszolt a’ czár , legyen rá gondja ezentúl 
is ; én pedig kiházasittatásáról fogok gondoskodni ’s rajta 
leszek, hogy jó férjet szerezzek neki. Tudja ő, k i va 
gyok?1— Nem, Sire; ő szobájából soha sem jő k i ’s föl- 
ségedet még soha sem látá.“ — ,Ugy ne is tudassa vele.4

Látogatása ismétlésekor a’ szép Natáliát Alexis még 
kecsesbnek találó mint első ízben , ’s látogatásait gyak
rabban tévé, végtére egy napot sem tölthetett a’ nélkül, 
hogy őt ne lássa.Testőrkapitányi egyenruháját mindig meg
tartó , e’ miatt Natalia vele csak mint katonával ’s gyámja 
barátjával bánt, mi társalgását annál fesztelenebbé ’s ez 
által szabadabb- és szendébbé tévé. — Matweefnek az alatt 
igen súlyos állása vala ; az Alexis és Natalia közt napon
kint növekedett meghittséget nem meré félben szakitani ’s 
azt is átlátó, hogy kötelessége barátja lyányát biztosíta
ni a’ csábháló ellen, mit ő nem is sejthetett. Aggodalma 
annál nagyobb lön, midőn Alexis házasodás pontján álla 
’s Matweef képzelhető , hogy a’ leendő czárnő nem épen 
egykedvűen veendi, ha megtudja, a’ fejdelem mi hévvel 
csapta a’ levet gyámlyányának.

Az uralkodó araválasztási napja már elérkezék. A’ 
birodalom nagyai utaikból viszszatértek ’s Kreml-palota 
falai már hatvan legszebb virágot rejtőnek egész Orosz
országból. A’ moszkvai előkelő hölgyek gazdag, gyé- 
mántok-’s más drágakövekkel ékitettpiperéiket rendezők. 
A’ bojárok is a’ fővárosba özönlőnek , legott megtudan- 
dók nevét a’ családnak , mellyet trónra emelt a’fejdelem 
akarata. Egész Moszkva sürge: az őrsereg parádéban 
állott a’ palota körül, valamennyi harang meghuzaték’s a’ 
nép örömzajonga.— A’ Kreml nagyteremé pompás lát
ványt nyujta; a’ nagyok leggazdagabb mezeikben, a’höl
gyek legfényesebben felcsicsomázva ’s pompa- és kellem
ben csillogva; valamennyien álarczban, hogy, minta’ 
czár meghagyá, az illem minden kényszerén tulemelve 
legyenek ’s mindenfelől szabadon mozoghassanak. — Va
lamennyi szem az Alexis koronájára vágyó fiatal lyány- 
kák serege felé fordul. Mindnyájan olly szépek, hogy 
nehéz köztük a’ választás ! Mellyik lehet az , ki a’ többi 
fölé emelkedendik ? Azt közülök egy sem tudja , de rá 
mindnyájan számitnak. Legtöbb figyelmet Barbarykin Er
zsébet hgnő ébreszt. Vetélytársnőit felülhaladni látszik : 
ámbár magas származatu , azt mégis, hogy uralkodó
nő legyen, inkább szépségétől várja. —  Végre egy álar- 
czos , valamennyinél fényesebben öltözve ’s nagy kíséret
től környezteivé , lép a’ terembe. Az egész világ czárnak 
tartja őt ’s Barbarykin hgnő magán kívül van benső örö
me miatt, midőn általa megszólittatik; reszket, midőn 
tőle elfordul; de több í z b e n  térvén hozzá az álarczos, 
szellemében a’ koronát már is fején, vetélytársnőit pedig 
lábainál látja.

Azalatt Narischkin Natalia egészen egyszerű öltö
zetben, arany’s drágakövek nélkül, mint szemlélője az 
öreg Matweef mellett a’ terem egy zugában üle. Nemso
kára gyámja barátja, a’ kapitány is , félálarczczal befödött 
ábrázattal megjelent. Natalia szokott szendén kérdő tőle , 
választott é már a’ czár. — Még nem, válaszolt Alexis ,

de ha szeretné őt látni, hozzá vezetem kegyedet.4 — „O 
nem, viszonzáNatalia, e’helylyelmeg vagyok elégedve.“ 
— ,Ki tudja, újra kezdő Alexis, nem kegyedre esnék 
é a’ fejdelem választása, ha látná kegyedet.4 — ,,Én ko
ronára nem vágyom ’s azt Barberykin hgnőnek kétessé ten - 
ni nem akarom.“ —- ,Ez már szerénység ! Gondolja meg 
kegyed, hogy tón uralkodóját, honát szerencsésnek te
hetné.* — E rábeszéléssel Natalia sértettnek érezé ma
gát: melyen felsohajtott és szemébe köny tolult. Ekkor 
világos lön Alexis előtt, hogy Natalia őt forróan szere
ti ’s benne a’ kapitányt eleibe teszi a’ hatalmas uralkodó
nak. Felkiálta tehát, le az álarczokkal!4

Az ünnepzajt magasztos csend követé. Valamennyi 
szem Alexis felé fordult, valamennyi szív erősebben do
bogott ; a’ fiatal lyánykák nem titkolhaták feszültségö- 
ket ’s a’ bojárok kandián várók a’ nyilatkozatot, melly 
nekik megmutatandja, kinek kell hódolniok a’ lyányok 
közül. — Képzeljük Barbarykin hgnő boszankodását, mi
dőn a’ leálarezozat után látá, hogy az, ki neki olly sok 
kellemest monda, senki más, mint — Alexis udvari bo
londja vala,’s ismét képzeljük csodálkozását, midőn a’ 
koronát Narischkin Natalia homlokán látva, e’ felkiáltást 
hallá: , ime czá r nő  t ö k ,  moszkvai bojárok!4

Ipolytáji.

T á r c z a.

(Franczia családélet). Múlt században vasárnapon 
öszszegyültek a’ polgárcsaládok önkörükben, ’s az este
bédhez mindegyik vidám kedélyt, jó étvágyat hozott; 
most ezeket zajos gyönyörök-estélyekkel’stánczczal vált
ják fel. Azon családi vacsorák igen jótékony gondosko
dás valónak a’ szép lelkekre és szegény Írókra nézve. Már 
ma Francziaországban a’ családélet mindinkább mecse- 
vészj a’ házi körök puszták ’s a’ kávészürcsölés oda von- 
za öregeinket, hol politikai szószátyárság uralkodik , if- 
jainkat pedig hol kéjenczekre, ha tolvajokra nem, talál
nak ’s magokat mindenféle galádságra el hagyják csábit- 
tatni. — —

Csalatkoznék azonban , ki hinné, hogy egyetlen egy 
része sincs Párizsnak , hol a’ népszerű nevet igénylő szo
kás zsarnokságától nem menekülhetni. Párizs elég gaz
dag, elég nagy ’s tarkább mintsem menhelyet ne szolgál
tatna , hol a’ naparszlánait ’s arszlánnőit kikerülhetni, s 
ezek fényes ünnepélyekre csak ottan ottan, és hivatalos 
tekintetből hivatalosak. Sőt olly zárkozott s szabálysze
rű társaságok is vannak , hogy a’ velők érintkezést is e- 
gészen kerülhetni. Az idegen körök, például, az angol
amerikai családok újra egészen különös társasagot képez
nek, mint néhány nagy orosz és diplomata család. Apo- 
nyi grnénak kis és nagy köre van; amaz szabályszerűbb , 
imez inkább vegyes fajta. A’grné vendégeit inkább meg
válogatja , az angol követ ellenben kiterjeszkedőbb; a’ 
hangulat mindkét helyen ugyanazon viszonyú. Elvették 
ugyan a’ főrendek előjogait, de a’ velők született ’s ne- 
veltetésökkel mind inkább elsajátított finomságot kivált 
Francziaországban nem vehették el tőlük.
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Megyei  t i s z t vá l a sz t á s .
Megyei tisztek választásában erőre kaptak a’ pár

toskodások. Ha ezen viszszaéléseket nem gátoljuk , el kell 
vesztenünk e’ nemzeti szabadságot, melly eddig polgári 
alkotványunkát védte. Tudjuk, hogy a’ fejedelem, végre
hajtói hatalmát egyedül megyék által gyakorolhatja; ’s 
igy szükséges, hogy a’ megyei tisztek választásában ne 
minérdekünkre ügyeljünk,hanem olly férfiakat válasszunk, 
kiket érdem , törvényes és polgári tudományok ’s köz
bizalom ajánlanak. A’ pártoskodást kiirtani nehéz; de 
okait elhárítván , ha végkép meg nem szűnnek is, még
sem jőnek olly nagy gyakorlatba. Egyik főbb okát ennek 
abban találom , hogy a’ megyei tisztségek, értvén azal- 
ispáni ’s bírói hivatalokat, kenyérhivatalokká kezdenek 
válni , ’s azokat hoszszabb időkre foglalják le , mintsem 
alkotványos elvek engednék,’s igy a’ nyomatott párt szü
net nélküli izgatásban tartatván , szavazókat szerez, hogy 
ellenfeleitől menekülhessen, vagy alkalmasbakat, vagy 
felei közülieket ültetendő megyei hivatalokba. Úgy hi
szem , ez egyik főoka a’ megyei pártoskodásnak , ennek 
elhárításával megkevesednének a’pártoskodási esetek.— 
A’ megyei alispánok ’s bírák gyakori változtatását fontos 
okok javasolják. Ugyanis: Egy alkotványos ország sincs 
’s nem is volt soha, melly állandó tisztviselőket, bírákat 
tartott volna. A’ görögök évenkint változtattáktisztvise- 
lőjiket, biráikat; tartván attól, nehogy ezek a’ nép fölé 
emelkedjenek, azt vagy elnyomják, vagy zsolduk alá von
ják. — A’ rómaiak minél nagyobb hatalmat adtak elöljá
róiknak, annál rövidebb időre szabták tisztviselésök ide
jét ; azt vélvén, hogy állandó tisztségek ellenségei a’ nem
zeti szabadságnak. Az angolok békebiráikat évenkintsza- 
badon választották mindaddig, míg pártoskodás e’ nem
zeti jogot a’ kormány kezébe nem adta ; azonban még je
lenleg is , kevés kivétellel, évenkint változtatva nevez a’ 
kormány is érdemes és közbizalommal biró férfiakat az 
érintett hivatalokra. — \ern is tanácsos az efféle tisztsé
geket akár hoszszabb időre biztosítani , akár örökíteni. 
— Isten tudja, mi lélek szállja meg ezen testületek leg
több tagjait, ritkán szabják működéseiket a’ közjóhoz, több
nyire arra törekesznek , hogy hatalmuknak nagyobb tért 
adjanak. Legjelesb eszü férfiakban is megvan az önszere
tet, haszonkeresés, dicsvágy; tartóztatni kell tehát őket, 
hogy gyarlóságuk erőre ne kapjon. Már Quintilian vádolt 
némelly tisztviselőket hogy hivatalokra vágytak,mások ká
rosításával fűztek magoknak koszorúkat. Bentham, ama 
híres angol tudós és törvénytervező mindezekre figyel- 
mezvén azt állítja, hogy a’ tisztviselők s birák gyakori 
változtatása a’ viszszaélések , pártoskodások leghatalmasb 
zabolája. Inti a’ szabad nemzeteket, hogy állandó tisztvi
selőket, bírákat ne tartsanak , mert pártosokat keresnek 
hatóságuk kiterjesztésére, elnémitják a’ népet, melly 
cselekedeteik legigazabb itélőbirája. — Ugyde azt mond
ják némellyek, hogy a’ tisztek gyakori változtatásával 
nem kapunk alkalmatos férfiakat a’ hivatalokra , és hogy

gyakorlás kell azok viselésére. — Ha ez állana, mi
vel senki alispánnak, bírónak nem születik, vájjon mit 
mondjunk azokról, kik még illy megyei tisztségeket nem 
viseltek , s mégis egyszerre alispáni ’s bírói székekbe 
ülnek ? Nincsenek é a’ megyékben altisztviselők , kik ma
gokat ugyanazon hivatalokra tökéletesítik? Nincsenek é 
alkalmas növendékink, kik várva várják az alkalmat, 
hogy trónnak ’s hazának ők is szolgálhassanak ? Nem szen
ved é a’ közjó , ha lángeszű , munkára termett ifjaink el
csüggednek , míg némelly tisztviselő csak azért ül több 
évig tiszti székében, hogy száraz hivatalos dolgain kívül 
keveset tegyen; a’hazának kétes dolgaiban hallgat, v.a’ köz
jó megdöntésére segédkezeket nyújt,az igazság kiszolgálta
tásában sem nem szerény sem nem szigorú, a’hatalmasabb 
pártnak fejhajtó szolgája. Vannak, kiket a’közszeretet, bi
zalom tartóztat megyei alispáni’s bírói székekben; ezek 
köztiszteletben maradnak kiléptökkel is ; de nagyobb jó
ért ereszszük viszssa a’ tiszteletre méltó férfiakat nyu
galmas polgári életbe ; ők pedig nyugottan hagyják el he
lyűket, hogy újabb érdemekkel tetézve , évek telte után 
ismét fölléphessenek vagy felsőbb hivatalokra emelkedhes
senek. —

Ha az első alispán , a’ birák bizonyos száma, min
den hatodik évben lelépnek székeikről, a’ második alis
pánnak, érdemes és a’ megyében szolgált táblabiráknak 
és eskütteknek ut nyittatik , hogy lelki ’s testi tehetsé
geiket a’ haza javára fordíthassák; ’s ha ezeket az érdem 
ültette tiszti székeikbe, kiállíthatja, hogy azokból az ér
deklett hivatalok betölthetők nem volnának? Ne válasz- 
szunk a’ fényűzésért, vendégségért olly férfiakat a’ me
gyei főtisztségekre , kik törvénytudományuk és hasznos 
munkálatjok jeleit még nem adták. Ha más alkotványos 
nemzetek évenkint betölthetik tiszti székeiket, vájjon mi 
okból nem tehetnék mi is azt minden 6dik évben? Ezen 
joggyakorlását Angliában már Alfred 875ben behozta. 
A’ Magna charta az alispánok és békebirák iránt azt kí
vánta, hogy törvénytudók ’s közbizalommal biró férfiak 
legyenek. Ild. Eduárd magához vonta ugyan ezen tisztek 
kinevezését, nem tudván választásaikban megszüntetni a’ 
pártoskodásokat; de szakadatlanul változtatta a’kormány 
is ezen tiszteket. Ha tehát Angliában a’közjó fentartása 
mellett lehetett már az előidőkben a’tisztviselőket évenkint 
változtatni, ’s a’tisztségeket törvénytudókkal, közbizalmat 
biró férfiakkal betölteni, miért ne lehetne országunkban is 
ugyanezt 1843ban eszközleni? tudván, milly számos if
jaink hallgatják évenkint a’ törvényeket, kiket ha hasz
nos polgárokká akarunk tenni, arra törekedjünk , hogy 
őket a’ haza szolgálatára elfoglaljuk, nehogy henye 
életre szokván haza és családjaik kárára éljenek. Ha az 
első alispán szolgálatjának 6dik éve után kilépni köteles , 
’s őt sem a’ közakarat sem a’ pártoskodás viszsza nem tar
tóztathatja ’s a’ második alispán elsőnek nem választatván 
székét elhagyja, a’ birák csendes polgári életbe visz-
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szatérnek , megszűnnek azonnal a’ pártoskodások , mert 
elenyészik ama hiú vágyódás, melly fényűzésért, vagy 
inás elrejtett okból, a’ hatalom hoszszabb időre megtartá
sára készteté többek keblét; megszűnik az igazság kiszol
gáltatásának azon okból származó hanyagsága , mellyek 
következtében a’választók ellen némellyek azért nem haj
tották végre szigorúan a’ törvények rendeletét, mivel hi - 
vataljaikhan megmaradásukat azoktól várják ! Nem ke
vesebb figyelmet érdemel az is , hogy a’ tisztviselők, tud
ván hogy viszszalépniök kell polgártársaik sorába, azok
nak közbizalmát, szeretetét megérdemlcni ügyekeznek , 
mig hivatalaikban vannak, hogy magoknak kilépt ök után 
is köztiszteletet szerezzenek.

Fontoljuk meg e’ tárgynak második oldalát is. Nem t örté- 
nik é, ha ritkán is, hogy indulatit, csapodárságát elrejtő fér
fiú, haza,király, törvények hív szolgájául nemzeti szabadsá
gunk éber őrjeül mutatja magát, mig fel nem léphet a’ 
polczra ; mint azonban hatalomra kap,  üldözőbe veszi a’ 
közbizodalmu férfiakat, zavarja, erőteti a’ köztanácsko- 
násokat, sérti a’ törvényeket, oldala mellé olly férfiakat 
vesz, kik törvénytelenségét ápolják. — Vájjon nem ká
ros é illy férfiakat még csak három évig is hivatalaikban 
megtartani? Ha pedig még lelépte is bizonytalan, mely- 
lyik az közülünk, ki maga ’s gyermekei kárával föllép
ne ellene? Vagy lehet é pártoskodás nélkül illyesektől 
megmenekedni ? De ha a’ hat év lefolyta lelépteti széké
ből a’ hatalmaskodót, csapodért, megmenekszünk olly hy- 
drától, mellynek feje annyiszor nő hányszor rnegtámad- 
tatik. — Nyer a’ kormány is, ha a’ fondorló lelép tiszt
jé rő l; mert megelégületlenséget, bizodalmatlanságot sze
rez a’ főbb hatalom ellen , csonkitja az irántai köztiszte
letet, hajlandóságot; a’ nép szeretete pedig azon győz
hetetlen bástya, mellyről a’ fejedelem bátran néz ellensé
geire. Második része javaslatomnak az, hogy a’ főispá
nok hatósága világosan és kötelezőleg határoztassék meg ; 
és hogy ők állandóul kormányzásuk alatt a’ megyékben 
lakjanak.— A’ római senatus az év lefolytéval számot vett 
a’ tisztviselők sáfárságáról; ’s ha meg nem feleltek hiva
tásuknak, tisztségekre többé nem jelöltettek ki. E’ fő
tanácshoz kelle beadnia folyamodását, ki hivatalt kere
sett ; a’ senatus pedig megítélte testi ’s lelki tulajdonait. 
— Mig ezen ősi szokás fenállott Rómában , erkölcsös fér
fiak ültek a’tiszti székeken. Nálunk is törvényes gyakor
latba kellene venni ezen hasznos szokást. Hat év lefoly
téval a’ közgyűlésben számot kellene venni tisztviselőink
től, mikép teljesítették a’ reájok bízott közdolgokat; hány 
pert ítéltek el, mikép ügyeltek a’ nevelésre, árvákra, 
özvegyekre, ügyefogyottakra; minő előmenetelt tettek 
az adó beszedésében , a’ belső rend teljesítésében ? Azo
kat, kik meg nem feleltek a’ várakozásnak, ki kellene 
hagyni a’ kijelölésből. Itt kellene tanácskozás alá venni, 
kik akarnak szolgálni ’s kiket lehet szabad választásra 
kitűzni ? E’ nélkül hogy ismerheti meg a’főispán — kivált 
az ujonan kinevezett— az alkalmatos férfiakat; mikép 
jelölhet ki tisztségekre ollyanokat, kikben U l á s z l ó  5 
leer: 2 .1559: 52 .1647: 76. 1723 : 56. t.cz. értelme 
izerint a’ közbizalom pontosul? — Ha önkénye szerint je 
leli ki a’ főispán tisztségekre kedvenczeit, azok mellé

ollyanokat fog kijelölni, kik vagy szolgálni nem akar
nak , vagy arra teljesen elégtelenek, hogy igy szükség
kép kedvenczeire essék a’ szavazatok többsége. így ki
játszhatni a’választási szabadságot, melly esetekben a’főis
pánok ellen az 1647 : 76. és 1548: 66. büntetést ren
delnek. —

Tisztelet legyen azon főispánoknak, kik magas hi
vatalaikat pártokon felül emelik, ’s egyedül a’ közjóra 
ügyelvén azon férfiakat tűzik ki megyei hivatalokra, ki
ket feddhetetlen erkölcs , tudomány, értelmesség’s kész
ség a’ közönség , vagy nagyobb rész bizalmára érdemesí
te tt: de mivel a’törvényhozó testneka’ történhetőönkény, 
viszszaélések meggátlására is figyelmet kell fordítani: az 
volna javasolható, hogy a’ főispántiszt- ’s követválasztáso
kat megelőző gyűlésben a’ táblabirákkal tanácskozzék ,’s 
azoknak gyülekezetében adja be mindegyik nyilatkozatát 
ki hivatalt kiván viselni.— Olvastassanak fel neveik, ’s 
szabad legyen akár kinek is ellenük felszólalnia’ nélkül, 
hogy határzó szavazattal bírjon.— A’tanácskozást titkos 
szavazat kövesse , ’s mindegyik hivatalra olly érdemes 
férfiak javasoltassanak , kik tisztöknek megfelelhessenek. 
Ugyancsak titkos szavazat által három érdemes tag vá
lasztassák , kik a’ főispánnal a’ javasoltak számát egybe
szedjék , ’s azok közül hat tűzessék k i , kiknek szava
zattöbbsége lesz. A’ titkos szavazatirások tűzbe dobas
sanak : mindegyik hivatalra följegyzett férfiak közhírré 
tétessenek , de azok közül a’ főispán ne legyen köteles 
négynél többet egyes hivatalokra kitűzni, és igy kettőt 
mellőzhetvén, a’választók egyedül azokra adhassák szavu
kat. Igaz, hogy ekép korlátozva lesznek az eddig gyakor
lott főispáni jogok, de lehet é főispánoknak kívánato
sabb annál , minthogy ők megyék atyjai lévén, a’ me
gyebeliekkel magyar nemes egyenességgel, nyílt szívvel, 
közértelemmel bánjanak ? — A’ titkolózás csak ahoz illik, 
ki vagy önkénye szerint, vagy roszat akar cselekedni! 
Ha tudni fogja a’ szavazó , kikben pontosul közbizalom , 
ha meggyőződik, hogy a’ megyének értelmes, és hit a- 
latt lekötelezett férfiai részrehajlatlanul, a’ választásban 
csak törvénytudományt, érdemet, szilárdságot és közbi
zodalmát kerestek , megnyugszik akkor mindenki a’ hiva
talokra lett kitűzésben , és ha bár olly férfiú lép is tiszt
ségbe, kit e g y i k ,  vagy másik rósz akarójának vél , 
mindenki bevárja nyugton a’ 6 évet, addig pedig kikerül 
minden alkalmat, mellyet hatalomra jutott ellenfele hasz
nálhatna. —

A’ főispán titokban tartván a’hat kitűzött férfi közül 
általa kijelölendő négy férfi neveit, tisztválasztás napján te
gye közre határzatát, ereszsze szavazásra a’ választást, 
melly felkiáltásokkal soha sem eszközöltessék, hanem tit
kos szavazatok által amaz hasznosan gyakorlott mód sze
rint történjék. Azonban szükséges , hogy a választók ön
kénye, pártoskodása is hozandó értelmes és betű szerint 
végrehajtandó törvények áltál korlátoltassanak. — Ez 
ekép történhetnék. 1) Választást előző gyűlésben a’ főis
pán elnöklete alatt egybeült táblabirák titkos szavazattal 
válaszszanak 12 táblabirót, kik a’ viszszaéléseket, pár
toskodásokat, megvesztegetéseket rögtön megítéljék ’s 
itéletöket végre is hajtsák. —• Ki ezen bírák közül magát
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a’ pártosok, megvesztegetők, ingerlők közé adná, hi
vatalát , becsületét veszítse. — Megítélésére a’ főispán 
által kijelölendő 24 biróbnl ötöt maga választhasson. Ha 
$zek között ollyanok volnának, kik ellen a’ vádlott tör
vényes kifogást tehet, a’ főispán másokkal pótolja e’ szá
mot ,‘s ha birőkivántatnék,annak is megítélésére a’ főispán 
egyet, a’ vádlott kettőt választhassanak. 2) A’ pártosko- 
dókat, megvesztegetőket a’ tisztviselők és rendőrök hiva- 
taljok ’s becsületök elvesztése alatt feladni kötelez- 
tessenek. Megitéltetésökrül a’ most tett javaslat ide is ér
tetvén. 3) A’ megvesztegetés minden ágai törvényben vi
lágosan kitétessenek ’s betű szerinti értelemben. 4) Tör
vényszegők ellen a’ megye ügyészei adják be a’ vádleve
let oklevelekkel támogatva. — A’ vádlott kihallgattatása 
nyilván történjék, rögtön következzék az Ítélet a’ vádlott 
választott birái által kimondandó.

Mi a’ szavazók számát illeti, óhajtandó lenne , hogy 
mindazoknak szavazata legyen , kik 16 évesek’s megyei 
bíróság alattállanak. Elméjükben fogyalkozattak , czégé- 
res vétekért elitéltek , rabok e’joggal ne bírjanak , mig 
büntetésöket ki nem állották, veszítsék szavazásukat a’ pár- 
toskodók. A’ közbátorság eszközlésére rendőröket kelle
ne felállítani , mint Angliában, hol ezeknek mindenki 
engedelmeskedik, ha az ország, vagy király czimerével 
bélyegzett botját előmutalja. Életét koczkáztatja, ki ellent 
áll. A’ városi polgárok tisztelkednek ünnepjeiken, őrt ál
lanak a’ belbékességért, mi adhat tehát okot arra, hogy 
a’nemesség hasonló szolgálatiul mellőztessék. Nem adta é 
elég jeleit a’ haza ’s trón iránti tántorithatatlan hűségének 
a’ lefolyt veszedelmes franczia háború alatt ? Vagy nem 
lehet é olly foganatos rendeléseket tenni, hogy a’ nemes
ségből rendőrök választathassanak. Valamint Angliában a’ 
rendőrök bátorságára használtatik csak katonai erő, ha 
t. i. öszszetódult forrongó nép a’törvényeknek engedelmes
kedni nem akarna, úgy nekünk is a’ katonai kart legna
gyobb kíméléssel’s kikerülhetlen szükség esetében kel
lene használnunk, nehogy lealacsonyittassék azon ne
messég, melly vérének ’s vagyona feláldozásával védette 
királyát, hazáját, polgári alkotványát.

Törvény által azt is kötelességükké kellene tenni a 
főispánoknak, hogy ősi intézetek szerint a’ megyékben 
lakjanak, több megyére ne ügyeljenek , a’ király s haza 
iránt hűségre, a’ fejdelem’s ország érdekeinek előmoz
dítására , törvényeink szoros megtartására a’ törvényho
zó test által újabban megállapitandó eskü szerint hitöket 
letegyék, közgyűlésekben jelen legyenek , a’ megyei tisz
tekkel együtt munkálkodjanak , a’ közjót előmozdítsák. 
Vegyük csak emlékezetünkbe azon sokszoros kötelessé
geket, mellyeket törvényeink a’ főispánok vallaira tet
tek, azoknak bizonyára meg nem felelhetnek, ha ritkán 
jelenvén megmegyéjökben ’s ezek gyűléseikben csak hallo- 
másbul, gyakran pedig nem igaz kutfőbül meritett ma
gány-jelentésekből értik , mikép teljesítetik mind az , mit 
megyei főispánokéul ’stisztviselőktül kívánnak törvényeink. 
Nemde megeshetik, hogy azon méltóságok, hizelkedők 
és hamis hirek hordóji által körülvetetve , elidegenítetnek 
jólelkü férfiaktul, kik az igazat meg is tudják, meg is 
merik mondani. Nem csoda aztán , ha illy helyzetben az

igazságnak közjóra vezető ösvényén meg nem állhatván , 
olly balfogásokat tesznek, mellyektül mentesek volnának, 
ha önszemeikkel látnák , füleikkel hallanák, munkás köz
bejöttükkel tapasztalnák mind azokat, mik a’megyékben 
történnék. Mennyi jót mivelhetnének atyai közbejöttükkel 
az igazság kiszolgáltatásában, a’ közjó előmozdításában; 
mennyi roszat megfojthatnának keletkezésében,hány téved- 
tet visszavezethetnének az erkölcs ösvényére, milly haszon
nal ügyelhetnének népnövelésre , iskolákra, mennyi mun
kást gyüjthetnének oldalaik mellé a’király ’s haza javá
ra. Nem vagyok képes ezen tárgyat eléggé kifejteni, de 
lelkemben érzem , hogy ezen főispáni hivatal az , melly a’ 
haza ’s trón javát leginkább előmozdíthatná , melly a’ nem
zet jóllétet, iparát, egyetértését, munkásságát öregbíthet
né , a’ megyében ’s annak gyűléseiben a’ jó rendet fentart- 
hatná. —

Független a’ főispán a’megyebeli birtokosoktul, egy
házi ’s világi méltóságoktul. Ősi törvényink szerint nagy 
e’ tekintete, személyét ’s tisztjét őrzi az alkotvány. E’ 
méltóságos férfiak ügyelhetnek legbiztosabban királyi ’s 
nemzeti jogokra , ők tarthatják fen azon kapcsolatot, melly 
a’éfejdelem érdekét a’nemzetével egybeköti; tekintetűk , 
ügyességük rontaná le a’ köztanácskozásokba fészkelő
dön viszszaéléseket; ők lennének azon menhelyek, ho
vá az üldözött ártatlan biztosan vonulna, hol az özve
gyek, árvák, ügyefogyottak irt kereshetnének sebeik
re; az ő vizsga szemeik elől elvonulnának , kik roszat 
forralnak sziveikben. Azonban javaslatomat nemértem olly 
szigorúan, mintha el akarnék távozni ősi szokásainktul, 
mellyek szerint hazánk főbb hivataljaiban tündöklő fér
fiak kivetetnek e’ kötelesség alól, midőn tudom, hogy 
fenséges nádorunk, országunk birája , tárnokunk, örö
kös főispánaink, fejedelmünknek fő tanácsosai a’ me
gyék főispánságaival diszesittetnek , de e’megyékben na
gyobb szolgalatjaik miatt nern lakhatnak. Csak azt óhaj
tanám, hogy ezen fő méltóságok helyettesei a’ megyék fő- 
birtokosaibul, tanult ’s közbizodalmuférfiakbul választas
sanak , kik a’ megye kormányát vigyék , de a’ főispá
nokkal egyetértve a’ közjót előmozdítsák. Előterjesztet
tem meggyőződésemből eredett vélekedésemet; de mivel 
minden emberi munka tökéletlen , annak hódoljunk, mi 
forrón szeretett hazánk javát, boldogságát, alkotványos 
trónunk dicsőségét, nemzeti szabadságunk fentartásával 
egybekapcsolt ősi intézeteink állandóságát eszközli. Van
nak feleink közt mások is, kik a’ választási jogot képvi
selőkre kívánnák bízni; mások, mind azokat ki akarnak 
e’jogbul zárni, kika’függetlenek soraba akár jövedelmeik
re , akár szolgálataikra nézve nem számíthatók. Tiszte
lem mindegyiknek közjóra intézett velemenyet, de sza
bad legyen a’ lehető rövidséggel v é l e k e d é s e m e t  
előadni. —

Mi a' képviseleti javaslatot illeti. Tagadhatla- 
nul igaz marad az , hogy valamint törvényhozási jogun
kat képviselőink által gyakorolhatjuk, úgy választási jo
gunk is a’ szerint eszközölhető J de ha megfontoljuk, milly 
viszszaélések történnek a’ képviselők választásakor, mely- 
lyeknek orvoslására írt olly nehezen találunk, minden 
választási intézettül retteghetünk; a’javaslott választastul
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pedig annál inkább , mivel ősi alkotványunkat ismét meg- 
reszketteti, a’ nemességet felizgatja ’s a’ rendtartást , 
melly ezen jog gyakorlatára kivántatnék, majd lehetlenné 
teszi; melly állításomat következendő okokkal támoga
tom. —  1) Bizonyos, hogy a’ nemesek egymáshoz hason
lók, egyiknek sincs több joga , mint a’ másiknak. P. 1. 
t. 2. 2) Ha ezek közösen a’ megyei gyülekezetben válasz
tanák képviselőiket, még inkább növekednék a’ pártos
kodás. Ha pedig 3) a’ közbirtokosságokban lenne a’ vá
lasztás, a’féktelenség leírhatatlan erőre kapna. Ki lenne 
itt a’ gyülekezetnek rendtartója , elnöke ? milly hatalom , 
’s véd-kar adatnék ezeknek a’ jó rend és csendesség fen- 
tartására? a’ pártoskodások megszüntetésére ? Nemde 
a’ hatalmasabbnak ’s pártoskodóknak uj alkalom adatnék, 
hogy érdekeik szerint eszközöljék a’ képviselők válasz
tatását úgy annyira, hogy Machiavellnek ama jeles mon
dása teljes figyelemre méltó: in omni civitate diversum est 
semper plebis etoptimatumingenium, et quae leges ad con- 
servandam libertatém conduntur, eae originem habent ex 
eorum discordia.4) Vannak, kik egész urodalmakat, pusz
tákat , helységeket bírnak , de egyúttal a’ közbirtokosi 
helységekben is részesek , vájjon ezeknek fejenkint len
ne é választási joguk , vagy többen ’s hányán öszszeáll- 
va nevezhetnének képviselőt? 5) Megeshetik, hogy egy 
közbirtokosságban egy vagy két főbirtokos van, kik 
egyúttal törvénytudók és köztiszteletben levő férfiak is ; 
a’ többi vagy igen kevéssel bírna, vagy az említett érde
mes férfiak telekjeinlakhatnak; ha a’ többség választaná 
a’ képviselőt, megtörténhetik, hogy a’ szegényebb érde- 
metlenebb nemesre esnék többség akaratja szerint a’ kép
viselés ’s több illy eset legnagyobb rendetlenségek, viszsza- 
élések forrása lenne , mellyekbül még nagyobb zavarok 
támadnának.

A’ mi azok vélekedését illeti, kik a’ választási jog
hoz önállást és igy függetlenséget kívánnak , ezek mél
tán a’ szabadabb nemzetek intézeteire hivatkozhatnak.— 
Panaszolták a’rómaiak , hogy midőn a’ vezérek katonáik
ra , urak szolgáikra, hitelezők adósaikra a’ választási 
joggyakorlatában rájok parancsoltak, akkor ásatott sir a’ 
nemzeti szabadságnak, mint mondja C i c e r o :  Mércédé 
corrupta plebs non modo non ire obviam injuriae, séd 
propriam suam licentiam maile, quam omnium libertatém. 
Ezek viszszaélései tanították a’ szabad nemzeteket ar
ra , hogy addig, mig a’polgárnak bizonyos jövedelme’s 
igy önállása nincs, ezen jogát ne gyakorolhassa ; feláldoz
ván az egyesek jogát a’ közhaszonért, a’ szabad nem
zet nélkülözhetetlen javáért. — Illy függetlenséget kell 
szerezni azon férfiaknak, kik a’ megy ei tanácskozásban 
részt vesznek, mert vérző szívvel látom, midőn hatal- 
masb pártosok a’ pénzen vásárlott nemességét a’ tanács- 
házba állítják ’s indítványaikat zsoldosok kiáltása által 
tétetik végzéssé. K. M.

T á r c z a.
Aristokrata időkben, minden ember, mindig némi 

szoros öszszeköttetésben van többekkel polgártársai kö

zül , úgy hogy őt meg nem lehetne támadni a’ nélkül , 
hogy a’többiek segítségére siessenek. Az egyenlőség szá
zadaiban minden egyed természettel elszigetelt; semmi 
örökségszerinti barátai, kiknek gyámolitásátigényelhet
né , nincsenek, semmi osztályt, mellynek rokonszenvé- 
re számíthatna, nem talál; őt különválasztani ’s büntet
lenül lábbal tapodni könnyű. Azért is korunkban az el
nyomatott polgárnak csak egy módja van önvédelmére; mi 
is abban áll, hogy az egész nemzetre hivatkozik, vagy 
ha az meg nem hallgatja, az emberi nemre ; ’s e’ végre 
csupán egy eszköze van , és ez a’ sajtó. E’ szerint a’ saj
tó szabadsága végetlenül becsesb demokrata nemzeteknél, 
mintsem másutt: egyedül az orvosolja nagy részét azon 
bajoknak, mellyeket az egyenlőség szülhet. Az egyenlő
ség elkülöníti ’s erőtlenítiaz embereket;de a’sajtó mind
egyik mellé egy hatalmas fegyvert helyez ,mellyeta’ leg
gyengébb ’s legelszigeteltebb is hasznára fordíthat. Azé- 
gyenlőség minden egyedet megfoszt rokonai gyámolitá- 
sától ; de a’ sajtó megengedi, hogy minden embertársát 
segítségére szólíthassa. A’ nyomtatóműhely siettette az 
egyenlőség előlépéseit ’s az neki egyik legjobb mérséklő 
eszköze is.

A’ bírói hatalomnak lényegében áll magányos ér
dekekkel foglalkozni, ’s megvizsgálni legott minden sze
me elibe terjesztett apró tárgyat; lényegében álle’ha
talomnak még az is , nem menni önként segítségére azok
nak , a’ kik nyomatnak , hanem készen állni folyvást szol
gálatára a’ legalábbvalónak is közülök. Ez , bár még olly 
erőtlennek gondoljuk is , mindig kényszerítheti a’ bírót 
arra, hogy panaszát kihallgassa és reá feleljen : mi is ma
gából a’ bírói hatalom alkatából foly.

Demokrata századokban élő emberek a’ formák hasz
nát nem könnyen látják által; irántuk némi ösztönszerü 
megvetést érzenek. Nálok a’ formák utálatot ’s gyakran 
gyűlöletet gerjesztenek. Miután ők rendszerint csak a’ 
könnyű’s jelen élvezeteket óhajtják , egész dühhel rohan
nak vágyaik mindegyikének tárgya után: a’ legkisebb 
haladék kétségbe-ejti őket; a’ véralkat, mellyetmagok
kal a’ politikai életbe átvisznek, idegenekké teszi őket a’ 
formák iránt, mint a’ mellyek által mindennap hátráltat
nak , v. megakasztatnak némelly terveikben.

Az emberek valamelly jog iránt közönségesen an
nak fontosságához s hoszszas gyakorlatához k é p e s t ,  
szoktak mutatni ragaszkodást ’s tiszteletet. A’ demokra
ta népeknél találtató egyedi jogok rendszerint nem nagy 
fontosságúak , igen újak és felette változók ; innét azok 
gyakran minden vonakodás nélkül feláldoztatnak ’s majd 
mindig nyugodt lélekismérettel áthágatnak.

Természetes hinnünk, hogy az emberek teremtő
jének ’s megtartójának szemeit nem néhányak külön bol
dogsága, hanem mindenek legnagyobb jólléte gyönyör
ködteti inkább; mi tehát előttem hanyatlónak tetszik, az 
ő szemében haladás; mi engem sért, az őt örvendezteti. 
Meglehet az egyenlőség nem olly fenséges; hanem igaz- 
ságosb és nagyságát és szépségét igazságos léte teszi.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K á r o ly  i uri-utcza 453.
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Az esztergom-hévvizi angol-amerikai műmalom.
Mintegy hét éve, hogy a’ honi ipar egyik lelkesb 

előmozdítója, m. K á r o l y i  L a j o s  gr. ur költségin, 
nyitramegyei N a g y - S u r á n y b a n  fölállittatottaz ausztr. 
birodalonibeli legelső angol-amerikai műmalom. — Ezen 
nagyszerű ’s a’ mélt. gróf tiszta hazafiui kebléből eredett 
költséges vállalatnak , melly ezen üdvös őrlési módot, a’ 
külföldrül honunkba átszármaztatá, köszönjük mi is : hogy 
jelenleg Esztergomban hasonló műmalom jött létre, mely- 
lyel a’ tisztelt olvasó közönséget megismértetni szándé
kom. Ugyanis az illy vállalatokbani ügyes eljárásáról or
szágszerte isméretes G r ä m l i n g  I g n á c z  pritnási ács
mester ’s lángeszű erőmüvészünk, ezen általa jó siker
rel létesített vállalattól ösztönöztetve, szerződésre lépett 
az esztergomi főkáptalannal, miszerint mind az engedvé- 
nyező uradalom , mind pedig a’ vállalkozó figyelme oda 
Ion irányozva , hogy a’ hé wizen építendő malom úgy ké
szíttetnék , mikép okszerű őrlésmód által, a’ tisztelt kö
zönség nemcsak jó minemüségü száraz és tartós lisztnek 
juthasson birtokába, hanem általa egyszersmind a’ honi 
műipar előmozdittassék. Ezen czélra leginkább megfele
lőnek találtatott az angol-amerikai őrlési modor ; és pedig 
mivel az 183 6 ban, ugyan az említett G r ä m l i n g  Ignácz 
erőmüvész által épített nagysurányi műmalom idő közben 
tűzveszély áldozatja le tt, nehogy az illy páratlan áldozat 
csirájában elfojtassék , hanem inkább gyarapítása által 
közönségessé tétessék, illyennek építtetése határoztatott 
el. Ezen föladat itt nehézségekkel volt egybekötve, mert 
a’ régi kétgaradu malom 81 átmérőjű kerekeinek egyszer
re forgatása által sem lehetett több gabnát őrleni , mint
ha az egész vizerő egy kerék forgatására fordittatott vol
na ; következőleg , hogy ezen igen csekély vizerő által 
egy czélszerűbb malmot lehessen forgásba hozni, főkép 
illy helyzetben , hol a’ Duna vizének dagályai gyakran az 
őrlést is akadályozzák— mindenek elő tt— minta’ mal
mok építésinél közönségesen szokásban van , szigorúan 
kellett az egész vizerőt számba venni ; és ámbár Gram-  
l i ng  ur ezen számítás -  tételre elég elméleti tudomány
nyal bir ’s 30 év óta Magyarországban mint gyakorla- 
tos malomépitő ismeretes , még sem mulaszta el e’ tárgy
ban, a’ számtudományosságárul nagy hirü m. K o l l á r  
I s t vá n  püspök és esztergomi nagy prépost úrral érte
kezni. Most tisztelt püspök ur Gr am l i ng  hoz intézett 
következő sorait, mellyeket eredetiben olvasnom lehe
tett, a’ megkisérlett számítási eredvény tanúságául legyen 
szabad fölhoznom: „Szeretett Grämling ur! Azon föla
datnak pontos kiszámítása után : milly vizmennyiség öm
lik egy másodpercz alatt a’ káptalan malmára? és milly 
gyorsasággal? úgy találtam: hogy a’ fölülről nyílt 4^ ma
gas, és 32,/széles nyíláson , nem több , mint 2.18. köb
láb víztömeg; közép gyorsasággal 3. 03. láb ömlik egy 
másodpercz alatt; következőleg annak erőműi hathatósá
ga 2.18X3. 03.—6.6. és 56 fontjával számítván köblá
bát 6. 6X 56= 369  font vizet, azaz 8 mázsa 69 font vi

zet ad. — Esztergomban február 16kán 1839. Kollár püs
pök m.k.‘* Tudván ezen igen csekély vizerőt, meglepet
tem a műmalomban leiemkor, hol há r om pá r  követ, 
mellyek ketteje nehéz schweizi V és egyike magyarhoni 
3 3 átmérőjű — a többi részletes gépen kívül, tökéle
tesen működni láttam ; s minthogy a’ közvélemény már' 
előlegesen oda nyilatkozott: hogy ezen vizerő, egy mű
malom forgatására elégtelen, őszintén megvallom , a’ lát
vány igen érdeklett, ’s nem tagadhatom, hogy a’ müvet 
tökéletes szerkezetűnek találtam; azért mennyire az egé
szet, az ottaniak magyarázata szerint, felfognom lehe
tett , ime közlöm:

Mindenek előtt említenem kell: hogy a’kerékre fo
lyó viz esése , midőn a’ Duna által nem akadályoztatik 7y; 
minthogy azonban a’Duna vizének dagálya gyakrabban tar
tóztatja a’ kerék forgását, Gr äml i ng  ur készített egy 
magosabban álló kereket is , melly a’dagály esetében ha- 
sonlag az első kerék köveit hozza forgásba , és ezen kö
rülmény az egész műmalomra nézve befolyással van, ’s 
azt nevezetesen költségessé tévé , mert ha ezen nehézség 
elő nem gördül, az egész mű minden gépei ’s négy pár kö
vei forgatására elégséges egy vizfogás — és homlokke
rék, mintáz Nagy-Surányban látható volt, itt azonban 
ezek párosán fordulnak elő; innét van tehát az is , hogy 
azok, kik e’ malmot megtekintik, és a’ dolog belsejébe 
nem avatottak , azon ferde fölfogással hagyják e l: hogy 
az angol-amerikai modorú műmalmok igen bonyolultak, mi 
valóban nem áll, mert Amerikában, Angol, Francziaor- 
szágban , Schweizban sőt van néhány Németországban is , 
mellyek egyetlen vizkerek által 4 — 6 — 8 pár malomkö
vet hoznak illőforgásba , és pedig nem 3/ átmérőjüket mint 
molnáraink használnak, hanem Francziaországban 5/ Qu 
— 51 10^— egész 61 átmérőjüeket. Mi a’ többi alkat
részt illeti, G r ä m l i n g  ur a’ gabnatisztitásra egy saját- 
szerű gépet alkalmazott, melly mint mondatik, ezelőtt 
sem a’surányiban, de másutt sem létezett, ezen gép igen 
czélszerüen kitisztítja a’ gabnát, általa a’ szemek mintegy 
lekeféltetnek , minden por, üszög, konkoly, kőésmás 
földrésztől v. tisztátlanságoktól elkülönöztetvén ; midőn 
ekkint az őrlésre szánt gabna kitisztittatott, a’ vizerő által 
a’ padlásra :s onnét a’ garadra,melly d a r á l ó n a k  nevez
tetik szállíttatván, két schweizi kövön bocsattatik at; ezen 
első műtéten keresztül esvena' gabna, egy hoszszu szek
rénybe téve (melly egy több szögű — szita szövettel be
vont— hengerrel van ellátva) általa öt részre, az akkint 
létrehozott dara pedig egy daratisztitó gépbe tétetvén , 
szelelő által három részre osztályoztatik; ezen már egé
szen kitisztított dara olly minemüségben mint az a’ ma
lomban kapható , ismét a’ vizerő által a’ padlásra szállít
tatván , egy másik pár schweizi kővel ellátott fehér őrlő 
nevű garadra foly, és miután keresztülment, ismét viz
erő által a’ padlásra szállíttatva, egy másik igen finom 
szita-szövettel bevont tambor (doboló) nevű hengerbe té
tetik, innét keletkezik az első osztályú finom liszt; és
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Így tovább a’ 2dik 3dik osztályú egy másik tambor által. 
A' korpa egy pár magyar 3' 3" átmérőjű kövön még egy
szer bocsáttatik át, és ez adja a’ 4dik osztályú lisztet.

(Vége következik.)

L o m b a r d i a i  k é p e k .
(Utazási naplómbul.)
Vili. ( . Vég  e.)

Mármár bevégzendő valék előbbi fejzetemmel ké
peimet, midőn ezen gonosz mondat: „heten vannak mint 
a’ gonoszok!“ jutott eszembe ’s ez önkénytelenülunszo- 
la folytatni vázlatimat. Nem hinnéd , édes olvasó, milly 
gonosz érzéssel önté el egész lényemet e’ néhány, de bi
zonyomra mondom nagyon is gonosz szócska: heten van
nak mint a’ gonoszok ! Az Írónak mint írónak jókora adag 
hiúság szokott lenni sajátja, ’s e’ tekintetben — állitni 
merném —• még a’ hölgynél is finnyásb, érzékenyebb. In
kább eltűri a’ legmocskosbgúnyneveket, semmint iratá
nak ócsárlását. Könnyen megfogható tehát, miért lőnráin- 
nézve is olly marczangló , olly fájdalmas hatása a’fenidé- 
zett mondatnak. — Ugyanazért kisértsük meg az olasz jel
lemének néhány vonalmit ecsetelni.Lombardialakóji kivé
tel nélkül kedvelőji a’ vigalmaknak’s kényelmeknek. Az 
alnép csapszékekben mulatoz ; olly dal és zene mellett, 
millyet maga képes alkotni magának. Legkedvesb időtöl
téseik közé tartozik a’ teke-hajitás ; t.i. egy irányul ki
tett nagyobb teke felé hajigálják ólommal nehezített fate- 
kéjöket ’s kinek tekéje leginkább megközelíti a’ czélt, 
az nyertes. Ezen játék annyira divatos , hogy nyilványos 
utczákon is gyakoroltatik. Az előkelők színházak, hang
versenyek- és tánczvigalmakban keresik gyönyörélveiket. 
Az idegen iránt főleg ha saját érdekök forog fen — mert 
nyervágyuk korlátlan — rendkívül nyájasak ; annak, kit 
barátságukra érdemesitnek, minden módon bebizonyitni 
ügyekszenek , milly őszinte, milly benső vonzalommal vi
seltetnek iránta. Bizalmatlansága azonban óriási, ha ön
érdeke a’ tiéddel jő ütközésbe , ’s ekkor lehetlen eléggé 
szemesnek lenned, hogy rá ne szedjen. A’ ravaszság min
den eszközeit legügyesebben tudja hasznára fordítani. — 
Gyávaság ugyan némileg sajátja, óvakodjál mind a’ mellett 
ingerlékenységének tápot nyújtani , mert gyúlékony vér
alkata könnyen vérboszura híja föl. Felette ájtatos , de 
nem annyira a’ hit szellemének, mint inkább a’ vallás kül- 
jelei-, ünnepélyei- és szertartásinak szokott hódolni. Jó
szívűségét ’s könyórületességét számos kórház és szegény 
intézetek fönen hirdetik. A’ tudomány és művészet hű 
pártolója ’s gyakorlója , a’ magyar iránt különös hason- 
szenvet tanúsít, nem úgy a’ német iránt. Rendkívüli jó 
étvágygyalbírván , az étel-ital jósága ’s bősége legaggasz- 
tóbb gondjai egyike: miért is a’ szomszéd olaszoktól lom
bardiai farkasoknak kereszteltetnek. Az előkelők ’s vagyo
nosak is különös barátai a’ dús lakomának ’s társas ven- 
déglési vigadozásnak. A’ délebéd kezdete rendesen négy 
óra. Milanóban A—y nyugalmazott őrnagynál, ki az em
lítettem pannóniai rózsát bírja nőül, vala alkalmunk a’ lom
bardiai előkelők vendéglési szenvedélyével némileg meg
ismerkedni. Illy vendéglés alkalmakor minden rokont, 
barátot ’s ismerőst mindkét nemből meg szoktak híni, ’s fő

leg fesztelen társalgásuk az, mi a’ felhordott étkeket fű
szerezi. Az ebéd rendesen a’ kedvencz rizslevessel kez
dődik , vagy maccaronival, mit a’ becsináltak és sültek kü
lönféle rendben követnek , ’s ezek közt főszerepet játszik 
a’ borjúhús. A’ marhahúsnak legkevesbbé kedvelőji. A’ 
sütemények kizárólag czukrász boltjából hozatnak. Végül 
sajt és gyümölcs hordatnak föl. A’ férfiak épen nem utál
ják a’ szőlőnedvet ’s boraik közt a’ magyar nem utolsó 
helyen áll. A’ nekünk nyújtott somlyai áldásdús hazánk 
édes emlékét ujitá meg hálás kebleinkben. Az ebéd végé
vel előbb liqueur-rel kissé későbben pedig fekete kávéval 
kinálgatnak. Nem szabad itt mellőznöm , milly mondhat - 
lan kéjérzetek áraszták el árva lelkünket, midőn a’kecs- 
teljes őrnagyné, honunk hű lyánya majdmajd kirekesztő- 
leg édes hazánk áldott virányiról beszélgetve, szivömlen- 
gésivel a’ honszeretet dicső tanujeleit nyilványitá. ’S 
midőn bucsuzásunk alkalmakor a’ hon ’s honosai bájemlé
ke könnyüket csala ki azúr szemeiből, boritá vala bár 
vastag jéghártya kebledet, hő érzelmében osztoznod kel- 
lendett. A’ hölgyek , kiknek kitűnő kecseiről már fönebb 
vala szó ,’s kik jóllehet a’kaczérság’s kéjvadászat szenve
délyes hősnéji, szerelmükben (’s eztjól megjegyezzétek) 
férfias állhatatosságot tanúsítnak, e’ hölgyek (mondom) a‘ 
divat ellenállhatlan hatalmának itt is megadják igényelt 
adóját. De fődiszöka’ gyöngy, drágakő ’s aranyéksze
rek , még pedig az alsóbb osztályú hölgyeknél is. A’ fér
fiak hasonlag divatszabta minta szerint öltözködnek. A’ 
szövetek közt a’ selyem és bársony, a’ színek közt a’ fe
kete, mind a’ két nem kedvencze. A’ szobák bútorai ’s 
ékitvényei ízletesek és dúsak . alzata kavics- ’s márvány
nyal kirakva , részint a’ férgek eltávolítása, részint a’ hő
ség mérséklése tekintetéből.

A’ c i c i s b e  ok  maiglan sem jöttek ki végkép a' 
divatból. Illy cicisbeo tiszte abból á llt. hogy az urhölgyet 
— férjének beléegyeztével— mint annak tisztelő árnyé
ka reggeli pipereasztalnál kezdve késő estig szünet nél
kül kisérje , társaságok, vigalmakba vagy sétányokra ve
zesse , sőt ha kívántatik , az imádó szerepét a’ maga va
lódiságában játsza. Ellenben a’ férjnek is megengedtetik 
kárpótlásául más hölgy körül cicisbeoskodni. Hála a* kor 
haladó szellemének! a’ mostani cicisbeok nem űzik már 
sehol féktelenül elavult kiváltságuk undok jogait. Ha a- 
zonban a’ férj elég gyáva, neje körül máig is megszen
vedni az illy vészmadarakat, szánom ezt, *s mosolygom 
annak homlokdíszeit. Milanóbul Monzáig vaspálya van, 
melly az utast kevés perez alatt szállítja, ezen csinos ’s 
becses régiségekkel kérkedő városkába. Fölötte érdekes 
látvány itt a’ királyi nyárilak roppant parkjával, melly 
csinos kőfallal övezve, két mfnyi tért foglal el. Kernek 
festésű főegyházában egyéb kincs közt a’ vas-korona is 
őriztetik, melly ezen nevezetét »’belsejében foglalt’s ál
lítólag Krisztus keresztjének egyik szögéből készített vas 
karikától nyeri, noha egyébiránt az egész arany-’s drá
gakőből van alkotva. Us ma t e  faluba érve, itt és szom
széd vidékén a’ csupa vörös öltözetű pór hölgyek sajátsá
gos látványa igen mulattata bennünket, kik egyébiránt er
re mindinkább csinosb és csinosbak, a’ férfiak pedig iz
mosabbak. Usmatet hátrahagyva, legott a’ rhaetiai hava
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sok ‘s a’ hires Como-tó tűnnek elő, közöttük a’ Tiro- 
lis- és Schweizba vezető remek ut terül, melly több he
lyen 2 — 300 lépésnyi sziklaboltozatokon visz keresztül. 
Ezen útépítését Car l o  D o n e g a n i  terve szerint 1824- 
ben kezdették ’s már 1831 ben tökéletesen be Ion fejezve. 
Az ittott látható „fontana publica“ k — nyilványos kutak 
— többnyire 1834 éviek. A’ Como-tó ádriai tenger ki
csinyben ; valamint ezen az óriási Velencze vihar—dúlta 
épületei, úgy úszkálnak azon az ízletes és pompás villák 
raellyek parthoszant isdiszelgnek. Nyugati részénfekszik 
a'hasonnevű csinos és élénk kereskedésü város. Főtemp
loma I első - Olaszország legszebbjei közé számítandó. 
„Aedes Joviae“ czimü uj színháza, főleg számos fölirata 
tekintetéből, igen érdekes. Itt született az ifjabb Pl i n i -  
u s ’s itt látható a’ derék Marchesi műtermében alkotott ’s 
V o l t a  emlékének szentelt colossalis szobor is. A’ haj
dan Como árjai fölött tündökölt Plinius Comoediaés Tra- 
goedia nevű villáinak jelenleg már semmi nyoma , mutat
nak azonban maiglan is némelly romokat, miket ők „Pli- 
niana“ czimmel tisztelnek meg.

C o l i c o  falun túl vége szakad a’ híres Como-tó- 
nak ’s az ut borzasztó hegyek közt folytatja futását. Son- 
drio csinos városkát a’ sebes Mallero folyam hasítja ke
resztül, mellynek 1834beni áradása tetemes károkat o- 
kozván, gátlásául dicsőségesen országló fejdelmünk ma
gas és erős kőgátakat épittete. Ezen dicső tettet Sondrio 
hálás polgárai örökíteni óhajtván , a’ folyamparti sétányon 
ő felségének pompás gúlát emelének. El ne mulaszsza az 
utas T i r a n o  város kivül-belül felette díszes templomát 
megtekinteni, niellyben főleg a’ szószéken és orgonán fel
tűnő remek fametszetek igényelnek méltó figyelmet. — 
Ezen tájak magas hegyein szerteszórt házikók és nem kis 
számú templomok láthatók. A’ papok erre nagyon silá
nyul dijaztatnak , mi tekintve a’ vidék néptelenségét ’s az 
egyházak sokaságát, legkevesbbé sem felötlő. Ezek ugyan 
Lombardiában mindenfelé, de leginkább erre nem gyéren 
mutatkoznak, azon csekély különbséggel, hogy egyebütt 
kólyájokban kényelmesen ülve, itt pedig csupán gyalog 
haladnak. Ok reverendát nem viselnek, hanem e’ helyett 
hoszszu, majdmajd bokáig érő fekete kabátot, a'térdfej
nél harizsnyájokkal egybeolvadó nadrágot ’s ezüst vagy 
pakfong csattal ellátott czipéket; fejükön tripitsch — há- 
romszegletü kalap — ül. A’ hófedett hegyek oldalain buja 
vetések , aljain pedig izmos szőlőtők virulnak. Ezen tá
jakon jobbadán teheneket látsz járombafogva. Véghelye 
Lombardiának a’ tyroli és schweizi széleknél B o r m i o  
(Worms), hol a’ tiszta, smaragdszinü I s o l l a n i a  a’ 
zavaros Ad d a  folyammal egyesül. Mögötte kezdődik a’ 
remek katona-ut, melly az óriási Monte Stelvion keresz
tül Tyrolisba vezet. Ez a’ legmagasb fekvésű ut egész Eu
rópában, a’ hegycsúcsig 38 , innem a’ tyroli lapályig 48 
kanyarulata van. Mindjárt a’ hegy kezdetén vannak a’je
les San Martini kénfürdők, a’ legmagasb ponton pedig 
védház van az utasok számára építve, hová a’ holavinak 
’s esőzuhatagok ellen menekülhetnek: ugyanezen vég
ből több helyt hoszszu boltozatokkal van ez ut ellátva. E’ 
bámulatos munka , mellynek létesítése millió pftba ke
rült , szinte Donegani mérnök terve szerint született. Mi

nél folebb es fólebb maszank e’ jobbadán kopár hegyszörny 
szikla hátán, annál kiesb és kielégítőbb kilátással jutal- 
maztatánk. A’ csillámló , ezüst szalagoknak látszó szám
talan vízesés, kibontakozva a’ borzasztó szirtek karjai 
közül, mogorva morajjal zuhannak alá a’ tátongó mély
ségbe. Az elszórt juhnyáj és tehéncsorda kolompjai saját- 
szerű hangversenynyel viditják a’ hegyi kalandort. Hóha
gyott lapályait mosolygó virágszőnyegek borítják , mely- 
lyeken a szende emlenykek ’s a’ pirosló rhododendron 
legledérebben hintvék el. Majdmajd teljes nyolcz órai gya
loglás után — fölváltva izzadás és didergés közt_azöl-
nyi magas hóval födött tetőn, a’ határ-oszlopnál valánk. 
Homlokán: Conf i ne  1828, oldalain „ T e r r i t o r i o  
L o m b a r d o “ és „ T e r r i t o r i o  T i r o 1 e s e“ fölirato
kat visel. Jó ideig legeltetők kéjittas szemeinket a’ h a v a s  
hegykoszorún , migvégre Isten veled-et mondva Lombar
dia bevándorlott vidékeinek,önkénytelenül futónk a’ hegy
ről lefelé. Tyrol bérczeit minélelőbb üdvözlendők.

Novák Károly.
Mazar i n  herczegnő.

(Franczia beszély.)
I.

1653. tavaszán egy genuai gálya érkezék a’ marseil- 
lei kikötőbe. A’ rajta jött utazók közt három fiatal lyány
ka is vala , kik közül a’ legidősb mintegy 12 vagy 13 , a’ 
legifjabb pedig alig 7 éves lehetett. Bizonyos családhason
latosságról, melly arczaikon fekvék , bennök könnyen 
testvérekre lehete ismerni. Bár mindhárman szegény ru
hában valának , úgy látszék mégis , hogy az egész hajó
nép különös figyelemmel bánt ve l ők ,  azt nem említve , 
hogy mindhárman szépekké leendést ígértek. Arczuknak, 
melly legtisztább profilú ’s naptól könnyedén megbámult 
vala , vonalmi máris ama kecses és büszke jellemet muta
tók , mellyet Olaszország nagy részében, jelesül Róma 
vidékén , hölgyekben tapasztalni. E’ gyermekarczok kö
zül különösen egyik , a’ legifjabb , mindnyájok szemeit 
lebilincsezé. E’ fiatal lyánykának mindene mutató ugyan , 
hogy testvéreivel egy törzsrül szakadt} egész személyé
ben mégis természeti gondtalanság ’s csintalanság bizo
nyos kifejezése fekvék, melly inkább Franczia-, mint 
Olaszországra emlékeztetett. A’ pajzánság- ’s kellemtől 
szikrázó szemek, azon szemek, mellyek később annyi 
sok szivet nyugtalanitandók valának, és szája, melly kö
rűi a’ legkecsesb mosoly lebege, felötlő ellentétet képe- 
zének testvérei barna, ábrándos arczaival, kik a’ legifjabb 
testvérhez tolakodónak ’s könnyektől még nedves pillái
kat lesüték. — Midőn a’ gálya horgonyt vete ’s a’ három 
fiatal lyányka csolnakba, melly őket partra viendő vala , 
szállá, a’ parton egyszerre nagy zsibongás keletkezett. 
Minden , a’ révvel határos utczából kocsik , gyaloghin- 
tókon ’s Ma r s e i l l e  valamennyi előkelő ’s tekintélyes 
személyei ’s hatóságai jövének. Mindenütt e’ kiáltás vala 
hallható : ,itt vannak ! itt vannak!‘ ’S mindnyájan olly mo
hón sietének a’ révhez , mint ha az oda leghamarabb meg
érkező valami nagy jutalmat várhatna. Kevés híja volt, 
hogy a’ püspök ’s a’ tartományi kormányzó emberei közt 
vérontásra nem került a’dolog, mert e’ két ur közül min-
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deRik előbb akart megérkezni a’ patraszállás helyére. 
Mivel azonban a’ kocsik épen odáig nem mehetének, a’ 
püspök , hogy előbb juthasson czélhoz , különös fortély
hoz nyúlt. Midőn legkevesbbévárták, kocsijából kiszállt 
’s négy izmos szolga által gyors léptekkel tovaviteté ma
gát. Az igyen kitiíratott kormányzó erős szitkot monda, 
mert a’ csolnak, mellyben a’ fiatal lyánykák valának, 
csak mintegy 20 ölnyire volta’ parttól ’s a’ püspök máris 
ott várakozott az érkezőkre.

A’ csolnak végre kikötött. E’ pillanatban megdör
dültek a’ várálgyuji ’s a’kormányzó, ki az alatt a’püspök- 
höz lépett, boszankodással, de a’ mellybe bizonyos ön- 
megelégülés is vegyült, szóla: , ön, püspök ur, szolgái 
segedelmével gyorsabban futhat ugyan nálamnál, én még
is mindig leghangosabban ’s legnyomadékosabban beszé- 
lendek. Hallja ön?4 — A’ vár álgyuji újra megdördültek. 
A’ püspök ajkait harapta , azután emberei egyikével sut
togva beszélt, végre nyugottan felele : ,,Ki tudja? Szol
gáinak néha segél az isten.44 Alig mondá ki e’ szavakat, 
a’ város valamennyi harangja egyszerre megkondult. A’ 
kormányzó lesüté fejét ’s magában mormolá: ,a’ püspök bi- 
bornok akar lenni.4

E’ pillanatban a’ három fiatal lyányka, kik a’csol
nak hátrészében ü l t e k ,  előre menendők, fölkelt. A’ 
legifjabb, kinek arcza örömtől sugárzék, egyazon idő
ben kiálta : ^fogadok , hogy én , a’ legifjabb , első lépek 
Francziaország szép földére , hol nekünk ollysok szeren
csét ígértek.4 — A’ szó tetté lön. Alig mondá ki e’ szava
kat , a’ partra ugrék , de olly csintalan- ’s vigyázatlanul, 
hogy lábát kőhöz ütvén , elesék. A’ körülállók egyetem
ben aggodalmasan felkiáltának ’s a’ kormányzó unakaöcse, 
mintegy 13 — 14 éves, igen érdekes arczu fiú , ki nagy
bátyja mellett álla , nyomban oda siete , őt felemelendő ; 
de mielőtt segélyét nyujthatá, a’ lyányka ismét lábain ál
la ’s nevete. Homloka vérzett ugyan, de azzal o nem gon
dolt ’s testvéreinek kiálta: ,nyertem!4 — A’ másik két 
fiatal lyányka szinte partra szállá ’s mindnyájan segitsé- 
gökre sietének. Azután mindketten ifjabb testvérökhöz 
léptek ’s a’ legidősb szomorú tekintettel e’ szavakat sugá 
füleibe: „C r epa , Crepa, ne nevess úgy, mert félek , 
szerencsétlenség ér ezen országban , hol éléséi, midőn 
földére léptél.44 — A’ kormányzó tovább nem várt; zse
béből beirt lapokat vön elő , elolvasá azokat ’s a’ mellett 
gyakran és mélyen hajtá meg magát a’három fiatal lyány
ka előtt. Ezek csupán nagy szemeket meresztének, mert 
francziául szót sem értettek. Kormányzó után püspöktar- 
ta beszédet, azután egy harmadik ’s igy tovább elannyi- 
ra hogy a’ szegény lyánykák estig fogtak volna kénytele
nek lenni állani ’s érthetlen beszédeket hallgatni, ha a’ 
legifjabb jelekkel nem adja értésére a’kormányzó unoka- 
öcsécsnek , hogy nyugalomra van szükségük.

A’ fiú nyomban öltönyuján huzá meg nagybátyját ’s 
valamit súgott neki. Alig szólt néhány szót, a’ kormány
zó felpattana, az épen beszélt szónokot félbenszakitá ’s es- 
küvék , miszerint csak egy szót is mondani többé meg nem 
engedend. — A’ három idegen lyányka gyaloghintóba e- 
melteték, az egész gyülekezet egyházi járdalatként kí

sérő őket a’ székesegyházig, hol ünnepélyes ,Téged is
ten4 énekelteték. Este Marseille városa a’ kormányzó pa
rancsára kivilágittaték’s a’ városház teremében tánczmu- 
latság tartaték. — A’ három fiatal, olly egyszerűen öl
tözött lyányka, kiknek megérkezte olly mozgásba hozá 
egyiket Francziaország legelső városainak, egy szegény 
romai nemes, Mancini Mihály Lőrincz ’s neje, Mazari- 
ni Laura , — kinek testvére bibornok ’s Francziaország 
első ministere volt — lyányai valának. — A’ kormányzó 
unokaöcscse Armand Charles de la Porte, marquis de la 
Meilleraye-nek hivaték ’s atyja franczia hg ’s marsai va- 
la .— E’ fiatal ember még azon este, midőn kérdő tőle a’ 
kormányzó , a’ bibornok unokahugai közül mellyiknek ad 
elsőséget, válaszoló : .kedves nagybátya , én csak az e- 
gyikre , a’ kis Crepára néztem.4

II.
1660ki mindszent napján és igy mintegy hét év múl

va azon események után , mellyek e’ történet előzvényét 
képezik, Mazarin bibornok , ki máris érző első rohamait 
azon nyavalyának, melly őt néhány hónap múlva sírba 
vivé , reggel franczia Henriette , angol királynővel, hosz- 
szasan beszélgetett. Miről volta’ beszéd, akkor kisem 
tudá , de midőn mad. de Yenelle, a’ bibornok unokahu
gai nevelőnője, nagy mise után Hortense Mancini kis- 
aszszonynyal ő eminentiája előtt megjelent, a’ bibornok 
ámbár köszvényben iszonyúan szenvedett, legnyájasab
ban mosolygott a’ fiatal lyánykára ’s magához intő azt. —
,Hortense kisaszszony , szigorú hangon szólalt közbe de 
Yenelle aszszony, eminentiádtól olly sok jóságot nem ér
demel.4—  ,,Mi történt? mit vétett? kérdő a’ bibornok. 
J e r , Crepa , mondd meg , mit tevéi ?44 Crepa azon név volt, 
mellyet gyermekségében Hortense Mancini kisaszszony 
Olaszországban visele ’s mellyen őt nagybátyja még min
dig szerette szólítani. — Crepa hallgatott. — ,A’ helyett, 
szólt de Venelle aszszony , hogy Hortense kisaszszony 
könyvben kisérné a’misét, mint nagy házbuli fiatal hölgy
höz ’s jelesül eminentiád unokahugáhoa illenék , urfiak- 
ra tekintget szerte minduntalan.4 — „Igaz éaz,  Crepa?44 
— A’ fiatal lyányka kissé nevelőnője mögött ’s majdmajd 
az ajtónál marada, de a’ bibornok ezen kérdésénél eltö- 
kélé magát előlépni’s megtörni a’ hallgatást. Félénken kö
zeliié tehát a’ székhez és szép szemeit, mellyek hatalmát 
jól ismeré már, föl nagybátyjára emelő. — ,„Istenem, nagy 
bátya! kiálta csodálatraméltó szendeséggel, az én hibám 
é , hogy az urfiak örökké rám néznek? Ha viszont én is 
nem tekintenék kissé reájok, azt vélnék , hogy szegény 
szivem nem állhatja ki szemeiket.44 —

(Folyt, következik.)

T á r c z a.
A’ madagaskári királyné egy castellei franczia vállal

kozót, ki czukor-’s égettborfőzésben kitüntető ’s gyárt- 
ványaival ő feketeséget naponkint bőven ellátta, hgi mél
tóságra emelt. E’ mellett jó birtokai is vannak’s monda sze
rint kókuszdió- ’s kávé ültetvényei az egész szigeten leg
szebbek.Ezen franczia 14 év előtt rongyosan vetődött ide.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K á r o ly  i uri-utcza 453.
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Pest, julius 27kén. 1843.59. szám.

A’ rétjavitás ügyében.

A’ rétjavitás (öntözés és szárítás) ügyében országgy. 
hozandó rendszabályokra nézve, m. gazd. egyesületünk idei 
közgyűlésén köv. állapíttattak meg javaslat ’s előmunká
latképen :

A’ m. gazd. egyesületet már több év óta foglalkoztat
ja olly országos rendszabályok tervezése , mellyeknek ha
tározott kijelölése után a’ folyóvizek , a’ földesúri haszon
vételek sértetlen fentartása, vagy ha szükséges , kártala
nítása mellett, a’ közjó , különösen pedig a’mezei gazda
ság érdekében ezentúl czélszerűbben használtathassanak , 
sőt hol a’ földesurak által a’ folyókon gyakorolt magány
haszonvételek , a1 közjó rövidségével , sokkal nagyobb 
fontosságú mezőgazdasági javításokat gátolnak , illy ká
ros állapotnak előadandó esetekben jövendőre eleje is vé
tethessék. — Nem lehet birtokos , ’s bármilly korlátozott 
körű mezőgazda is a’ hazában , ki bennünket olly gyakran 
látogató szárazságnak a’mezőgazdaságra általában, külö
nösen pedig a’ marhatenyésztésre ható rósz következéseit 
át nem látná, ’s igy óhajtania nem kellene , hogy (vala
mint szükségesnek tartá a’ nemzet a’ honi földmivelés e- 
melése végett törvényhozóilag rendelkezni , miszerint a’ 
mocsárok , lápok és posványoklecsapoltatása , kiszárítá
sa, és haszonvehetővé-tétele ne gátoltathassék, — úgy 
hasonlólag) a’ gyakori tartós szárazságok miatt minden 
éltető nedvtől megfosztott rétek , legelők és földek az or
szágot keresztülhasitó vizek és folyók helyes alkalmazá
sa, vagy a’ körülményekhez képest azokból vezetendő 
csatornák által megöntöztethessenek. — Eddigelé is tör
tént ugyan ez egyes nagyobb birtokosoknál és községek
ben, de vajmi kevés helyütt, ’s többnyire ellenmondások 
’s perlekedések között, mert honi törvényeink Dagy hal
mazában nyoma sincs olly rendelkezésnek, melly a’ ha
tárnapot kijelölné , hol a’ magányviztulajdon megszűn
vén , a’ status vizi joga kezdődnék , holott a’ közéletben 
előforduló gyakorlat mutatja , hogy kivéve bizonyos, vagy 
a’ személyhez, vagy a’ földbirtokhoz kötött haszonvéte
leket, az országban a’folyók és patakok számtalan czél- 
ra nyilván, szabadon és ingyen is használtathatnak , 
igy p. o. vizmeregetésre, fürdésre, itatásra, úszásra ’s 
usztatásra, mosásra, csatornákon ’s árkokon lefolyó ned
vességek és vizek beeresztésire, hajózásra, sőt a’ víznek 
lajtokbani elvitelére is; mellyekre a’ közhasználat rende
zése, módosítása, vagy korlátozása nem is m a g á n y j o 
g i  viszonyokon épülő b i r ó i , hanem csupán r e n d ő r i  
intézkedés vagy felügyelés alá tartozik. — Mellyekből ter
mészetesen következik , hogy a’ k i r á l y i  h a s z o n v é 
t e l e k  czíme alatt fenálló használata a’ folyóknak ’s pa
takoknak a’ st a tusj  o gi e s z mé t ,  a’ közhasználat olly 
módjait, mellyek magányjogot nem sértenek, nem zárja 
’s nem zárhatja k i, annál kevesbbé, minthogy a’ társa
ság törvényszerű állásában , még inkább tehát alkotvá- 
nyos országban, a’ ,,statuspolgárok mindennemű magány
joga csak a’ közjog kifolyása lehet“ ; ellenkezőleg, ha

t. í. egyes statuspolgárok magányjogaik a’ status czéljai- 
val ellenkeznének , sőt tán minden közjogi hatást meg- 
semmisitnenek , akkor a’ közérdek is a’ status közczéljai- 
tol eltero s polgári közboldogsággal egyedáruskodó ma- 
ganyerdekeknek aldoztatvan fe l , idővel azon erkölcsi kö
telek is felbomlanek , melly a’ társaságot, a’ statuspol— 
gárok öszszeseget szoros egyesülésre ’s közremunkálás— 
ra bírja. —

Helyesen fogta fel ezen eszmét már az I723d ikévi 
országgyűlés, melly a’ 122dik törvényczikkben követ
kezőkép nyilatkozik : ,,Prout reliqua ad promotionem ho
ni publici et impopulationem regni conducentia, ita etiam 
ut íluvii quoque navigabiles per diversos canales et fos
sas ad varias regni partes pro facilitando commercio de- 
ducantur, Consilium , reg. locumt. curabit, viros hujus- 
modi aquaeductuum gnaros superinde consulet etc.etc. et 
in D i á é t  a r e p o r t a b i t . “ E’ szavakban világosan ki 
van mondva a’ statusjog felsőbbsége a’ folyókon , ’s a’ nél
kül hogy a’ m agány-jogi igények érintetnének, egye
dül a’ k ö z  j ó érdekében jelentetik ki a’ nemzet,a’ sta
tus akaratja csatornák létesítése végett, ’s ha a’ mezőgaz
daság kifejlése százhúsz év előtt is már a’ mai fokon ál
lott volna , őseink bizonyosan nem mulasztandották el a’ 
csatornák szükségét a’ rétöntözés tekintetéből is megem
líteni; de épen e’ határzat mutatja, hogy minden nem
zedéknek meg van a’ maga joga, közügyeiben az idő és 
viszonyokhoz képest rendelkezni, az elődök intézkedései
nek hiányait pótolni, az elavultat eltörölni, ’s annak he
lyébe jobbat, az élő nemzedék érdekével és szükségeivel 
megegyezőt helyeztetni; tanúsítja azonban e’ határzat 
nemzetünk sajnos hanyagságát is , melly még most is ha
lasztja olly intézetek létesítését, mellyeket a’ kereskedés 
és közlekedés virágzása már egy századelőit megkívánt. 
A ’ jelen nemzedék mindazáltal valamint elég felvilágoso- 
dottsággal, úgy, ha akarja elegendő erővel is bir az el
mulasztás helyrehozására ’s eleink nagyszerű tervei lé
tesítésére. ’S miután kifejlődésünk jelen állapotjában a’ 
mezőgazdaság, statusoeconomiánk e’ főoszlopa , szinteuj 
gyámintézeteket igényel, jogszerűen foga’ nemzet őseink 
terveihez újabb korszerű intézkedéseket csatolni annál is 
inkább , minthogy számos helyzetben a’ csatornák által 
mind a’ két czél eszközölhető.

E’ meggyőződéstől vezéreltetve , ’s a’ nagy gazda
közönség rokon gondolkozásában bízva , a’ m. gazd. e- 
gyesület egyik fontos feladatának tekinté , olly rendsza
bályok tervét dolgozni k i , mellyek a’ vizek és folyók 
használhatását r é t ö n t ö z é s r e  lehetségessé teszik , a’ 
jogszerű tulajdont mindazáltal biztosítják ’s okozandó, 
vagy okozhatandó rövidségekért kárpótlásra köteleznek. 
— A ’ vizi jog egyéb ágazatinak , közfolyam-épitési, hajó
zási , szigetek , malmok, révek , halászat és a’ többi körü
li jogok ’s kötelességek rendezésibe ’s vitatásiba azon
ban az egyesület nem bocsátkozott, minthogy mindegyik
nek meg vannak olly sajátszerű oldalai, mellyekhez is
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csak előleges hoszszabb fejtegetések ’s nyomozások után 
szólhatni , e’ gazdasági egyesületnek pedig minden esetre 
jkőrén kivül esnek. Ennélfogvást az egyesület egyedül a’ 
rétöntözés tárgyára szorítkozott, ’s óhajtván, hogy ama 
tömérdek kincs, melíyet a’ természet a’ mezőgazdaság ja
vára a’ vizekbe re jte tt, ’s inellynek czélszerű kezelése 
közgazdaságunk értékét végtelenül többszerezni képes , 
ininden józan értelem gúnyára ’s balul magyarázott jogok 
hálátlan érdekében élvezetlenül ne folyjon le közöttünk 
— csupán azért, hogy az emberi ész és szorgalom jutal
mául szánt kincset a’ telhetetlen óczeán nyelje le örökre , 
—- bátorkodik következő alakba öntött javaslatát a’ haza 
elibe olly édes reménynyel terjeszteni, hogy mind azon 
statuspolgárok , kiket a’ közjóllét érdekel, magokévá te- 
endik ez ügyet, ’s annak sikerülését mind gyámoló,mind 
felvilágosító nyilatkozásaikkal előmozdítani fogják, a’ 
törvényhozást alkotó hatóságok pedig e’ tárgyban küldött
jeik által a’ jelen országgyűlésre azon befolyással le- 
endnek, mellyet az ügy fontossága ’s mezőgazdaságunk 
naponkint nyomasztóbb helyzete , de egyszersmind a’ ben- 
nök vetett közbizodalom igényel.

Vízjogi alapelvek.
i.

1 .  §. Minthogy a’ honi földmivelés és állattenyész
tés felvirágoztatására annyira szükséges és hasznos öntö
zése a’ réteknek, legelőknek és földeknek, ’s e’ czélra 
a’ folyók ’s a’ körülményekhez képest azokból vezeten
dő csatornák alkalmazása , országszerte ’s önkéntes a- 
kadályoztatások nélkül csak úgy foganatosítható, ha a’ 
földesurat a’ vizek és folyók körül illető törvényszerű 
joga i, ’s a’ közállomány igényei között fenforgó viszo
nyok (valamint ez korábban a’ lápok , mocsárok és pos- 
ványok lecsapolására ’s kiszárítására nézve történt) or- 
szággyülésileg világosan ’s félremagyarázhatlanul meg- 
állapittatnak, ezennel nyilványittatik, hogy :

2. §. Az olly folyóvizek felesleg tömegét, mellyet 
a’ határbeli földesur, vagy a’ közbirtokosság akár mal
maira ’s egyéb vízmüveire , akár rétöntözésre fel nem hasz
nál, azok, kiknek földeik a’ folyóra dűlnek, rétjeik, 
szántóföldeik’s legelőik öntözésire szabadon használhat
ják ; sőt ha mind a’ két parton ugyanaz a’ tulajdonos, (’s 
ha a’ viz nem hajózható) az egész v i z e t ,  vagy annak 
egy részét, csatornák segedelmével földeik belsejébe is 
vezethetik, azon kikötéssel mindazáltal, hogy a’ viz 
legalább azon ponton, hol a’ vállalkozók földeit elhagy
ja * szokott medrébe viszszavezettessék. De ha mind a’ 
két parton más a’ föld tulajdonosa ; ’s a’ vizet mind a’ két 
oldalról akarják használni: akkor minden partbeli a’fe
lesleg víztömegben az őt illető parthoszszaság arányában 
részesül. Ezen öntözési jogban osztoznak a’ partra dűlő 
térrel mindazon rétek, földek és legelők, mellyek azzal 
egy testben ’sigy határban feküsznek.

3 . 5 . Ellenben kizárólagos magánytulajdonnak tekin
tendők a’ kutak és források; ’s azokat az, kinek földén 
léteznek, kizárólag használhatja, ha csak egy vagy töb
ben a’ szomszédok közül ezen kút vagy forrás közös és 
folytoitos használatában egy évnél tovább háborittatlanul

nem voltak, melly esetben az illetők abbeli jogaik gya
korlatában azontúl is megmaradnak; ekkor azonban a’kö
zös használatban részesülők a’ kút vagy forrás használ- 
hatasara szükséges készületek költségeit is közösen tar
toznak viselni.

4. §. Hasonlóan magányhasználat ’s magányjogi 
czím alá tartoznak azon apróbb vizek is , mellyek vala- 
melly birtok határában , vagy két szomszéd birtokhatá
ra között támadván, a’ bennök foglaltató vízmennyiségre 
nézve egyébre alig, mint itatásra elegendők. Az illy vi
zek tehát mindaddig, inig azon birtok vagy szomszéd bir
tokok határában folynak , a’ hol eredtek , a’ földesur , 
közbirtokosság , vagy község öszszes tagjaira nézve ma
gányjogi tulajdonnak tekintendők. (Folyt, köv.)

Az esztergom-hévvizi angol-amerikai műmalom.
CV é g e.)

Mi már most az ekép gyártott liszt jó minemüségét 
illeti, nem akarok, mint műértő biró föllépni, hanem 
azoktól, kik vele próbát tevének, igen dicsértetni hallom ; 
különösen magasztalják a’ darát, melly minden kő vagy ho
mok-részt nélkülözvén a’ közönséges malmainkból vett 
daránál sokkal ajánlatosb. Eszmetársulat fonalán említést 
teszek itt azon őrlésmódrul is , mellyet molnáraink gya- 
korlanak , hogy ellentétbe jővén lisztkészitési módjok azo- 
kéval, kik újabb időkben tartós száraz lisztkészitéssel 
foglalkodnak , és némi világot kapjon azon ellenséges in
gerültség, mellyel ezen régi rósz inellett tespedő művé
szeink az újítás ellen viseltetnek. Az amerikai — angol
honban megjavított ő r l é s i  mód kitűnőségei: 1) hogy 
kevesebb idő kívántatik az őrlésre; 2) hogy a’ gabonát föl 
nem hevíti ’s azért minemüségét sem változtatja; 3) hogy 
nagy mennyiségű fejér, ’s minthogy az őrlés szárazon 
megy véghez, táplálékony, tartásra’s tovaszállitásra al
kalmas, dohosulásnak alá nem vetett lisztet nyer az őrlő: 
ellenben a’ régi őrlésmód mellett veszteglő molnáraink őr
lése, noha újabb időkben, a’táplálékony és tartósságra 
fordított minden figyelem nélkül, fejér liszt-nyerhetésre 
nevezetesen megjavittatott: ők azonban csak olly malom
köveket alkalmaztatnak malmaikban , mellyek —> molnár 
nyelven szólva — sok vizet vesznek magukba, ’s közülök 
az tartja magát szerencsésnek , ki olly köveknek van bir
tokában, mellyek a’ búzát jól vizezik. így p. o. egy 16 
pesti mérőbül álló őrlést, mellyet egy dunai malmos mol
nár 24 —26 óra alatt megőrölhet— mennyire a’ gabna 
szárazabb vagy nedvesebb 9 — 12 egész 15 veder vízzel 
öntöz meg; egy molnárnak vallomása szerint 1842ben a’ 
bánsági tiszta búza 15 veder vizet szenvedett e l, mármost 
számítsuk a’ viz medrét 2 0 fontjával: 15X2 0= 3  00 font. 
Ezen rendkívüli nedvesítés mellett, fölhevített gabonájá- 
bul, igéző fejér de erőtelen s táplálékonyságátul meg
fosztott lisztet nyervén a’ molnár , ha másnak őröl, a’tu- 
lajdonos 10/o vizet kap, ha pedig a’ molnár kereskedés vé
gett maga számára készít lisztet — főkép ha azonnal túl 
adhat rajta, '% vizet ad el; ’s minthogy az illy lisztkeres
kedés nagy haszonnal jár , a’ mindent olly szemesen k i
fürkészni tudó zsidók igen kapnak rajta, ’s innét van az 
is ; hogy ók az újabb ’s jobb modorú p. 0. a’ pesti heDger-
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malom készítményeinek nagyobb ellenségei mint maguk a’ 
molnárok.

Megmutatására annak : hogy csakugyan vannak el
lenségeskedések , és hogy a’ régi mellett tespedni szere
tők , a’ jobb újnak még alattomosan , és más lekenyere- 
zettek által is kivannak ártani, el nem hallgathatok egy 
esetet, mellyet minap egy környékünkbeli tisztes hölgy 
mint vele történtet beszélt: a’ kérdéses hölgy, többfélét 
vásárlandó, egy pesti kereskedő-boltba ment és szóközben 
a’ kereskedőt kérdezé: ,,vájjon hol vásárolhatni pesti hen
germalomban készített lisztet?“ erre neki a’ kereskedő 
egész udvarisággal azt tanácsoló: ,,hogy ne venne hen
germalombeli lisztet, mert ez igen rósz minőségű , és azért 
kelete sem lévén, készitvénye nagy mennyiségben hever ; 
hanem N. N. molnárnál vegyen szándéka szerinti lisztet, 
annál sokkal fehérebbet, és jobbat? kap“ mondják meg 
már most t. olvasóim, nem valóságos ellenségeskedés ez ? 
és nem törekvés é az illy hasznos vállalatok megdöntésé
re ? ’s épen igy van Grämling ur is műmalmi készitvényé- 
vel , ki azonban tudván kezelése tisztaságát, és azt: hogy 
a’ részrehajlatlan próbatét után lisztjének elsőségét bizo
nyosan méltányolni fogják, ép olly keveset gondol vele , 
mint a’ pesti József hengermalom t.részvényesei. Én , ki 
ez ügyben legkevesbbé érzem magamat érdeklettnek, az 
illy ellenségeskedések megszüntetésére, minthogy a’ dunai 
malmok tulajdonosai közt jó birtokuak találkoznak,molnár
jaiknak a’f ranezia őrlési modor behozatalát ajánlanám,melly 
ebből áll: 1) szerezzenek czélszerü gabnatisztitó gépet, 
hogy a’ mosást és nedvesítést nélkülözni lehessen. 2) Az 
első műtétre alkalmaztassák malmaikat hengerekre , hogy 
több darát készíthessenek. 3) Vegyenek egy pár jó ke
mény ’s nagy franczia, hollandi, vagy schweizi malom
követ , mellyek a’ vizezést nem szenvedik. 4) Minthogy 
a’ dunai malmok ezen kevés helyet foglaló vállalatok lé
tesítésére ’s alkalmazására elég tágasak , főkép és kivált
képen arra törekedjenek: hogy az elegendő vizerő által 
az eddiginél még egyszer annyi őrlésével, nem pedig má
sok csalásával hozhassák be azon hasznot, mellyet eddig 
vettek malmaikból; szint olly tartós táplálékony és sok
kal olcsóbb hajtó erővel kétannyi száraz lisztet őrölvén 
mint eddig, akkor nem lesznek kényszerítve a’ jó ellen 
panaszokra fakadni, a’ tönkre jutástól félni, akkor föl
lelte a’ h e n g e r m a l o m dunai malmainkban természe
tes vetélytársát! mert az emberi természet tulajdona le
ven: jót utánozni, a’ roszat pedig távoztatni“ való
ban csodálnunk kell, hogy a’ budapesti molnárok egyike 
sem ébredt azon gondolatra, hogy a’jó előbb utóbb min
den ellenségeskedés mellett is talál becsülőkre, ’s még 
sem keletkezett keblökben vágy, malmaik javítása által 
veszélylyel fenyegetett vállalataikon segíteni! Ezt előleges 
ismértetésül a’ honunkban fejleni indult műipar előmozdítá
sa ügyében kívántam közleni; ha a’ tisztelt közönség ezen 
korszerű tárgyat szives figyelmére méltatandja, legköze
lebb , a’ honunkban még igen rósz lábon álló őrlési pofi- 
tiára térendek viszsza *)

Mazar in herczegnö.
(Tranczia beszély.)

II.
CFoly tatás.)

A bibornok öszszehuzá szemöldeit ’s de Venelle asx- 
szonynak távozást parancsolt. Ez alig történt meg, uno- 
kahugat kézen fogá, magához vonó, széke egyik könyöklő
jére ültete , arczatnyajasan megveregeté és szóla : „Cre- 
pa, alig van nap, hogy ellened panaszokat nem hallanék ; 
csakugyan olly leder vagy ? Az urfiakat annyira elszóra
koztatni nagy bűn. Te pedig tudod , hogy neked minden 
más unokahugom fölött elsőséget adok ’s viszszaélsz irán- 
tadi jóságommal.“ — ,Nekem ön, nagybátya, elsőséget 
ad? nyomban ismétlé Hortense; bizonyítsa azt be ? Nem 
hiszed, a’ mit m o n d o k ? “ — ,Nem egészen.* — ,,’S 
mivel győzhetlek meg az iránt ?“ — ,0  , nagybátya, én so
kat nem kívánok ; adjon férjhez !4 — Ha köszvényben nem 
szenved, a’ bibornok felugrott volna. „Férjhez adjalak ! 
kiálta; hiszen alig vagy 14 éves.“ — ,Mi függ attól, ha 
férfit találok, ki engem épen ezen korban akar. Olympe 
testvéremet Soissons grófnak adáön ’s MáriátColonnacon- 
netablenak igéré. Most már csak én leszek kénytelen de 
Venelle aszszony által magamat szidatni.4 — „No csak vi
gasztald magad; titkolni akarám előtted , de nem titkol
hatom. Igen , kis Crepám , szándékom téged férjhez ad
ni.“ — ,Lehetségesé az? kiáltott a’ fiatal lyányka, nya
kába esve a’bibornoknak. Ah , mi jó ön irántam ’s mi sze
rencsés vagyok én! ’S ő is szerencsés leend. O tehátmert 
önnel szólni, öntől kezemet kérni?* — A’ bibornok hom
loka láthatólag elkomorult ’s alig hallhatólag rebegé e’ 
szavakat: „ő ? — kicsoda — ő ?“ — ,Azt ön, nagybátya, 
nem tudja?4

A’ bibornok kétség kívül némi dolgokat fogott vol
na megtudni, de e’ perczben felnyílván a’ szobaajtó egy 
apród lépett be, egy szép ifjú, mintegy 15 —16 éves ’s 
igen érdekes arczu , kinek szőke haja lágy fürtökben hul
lámzott gáncstalan nyaka körül. Neve don Alonso de La
ra y Pennaplor vala, két szép castiliai név, mellyek ne
messége szintolly nagy volt, mint szegénysége annak , ki 
azokat viselé ’s ki a’ fiatal királynővel, XIV.Lajos nejé
vel, Francziaországba jőve, szerencséjét itt keresendő.
— ,Mi baj?4 kérdé rósz kedvvel a’ bibornok’s nem figyel
ve a’ fiatal férfi megzavarodása ’s az egyetértés azon pil
lanataira , miket vele Hortense d e M a n c i n i  váltott. — 
„Marsai u r, de la Meilleraye, kibretagnei kormányától 
jő fiával, a’ marquisval ’s kinek megigéré ön, hogy ma 
reggel elfogadandja. Mindketten bebocsáttatni óhajtanak.44
— ,Bocsásd be őket, Alonso!4 mogorván felelt a’ bibor
nok ’s midőn Hortense távozni akart: hozzátéve: ,ma
radj , parancsolom.4 — Hortense nagybátyja mellé székre 
ült ’s asztalról a’ legelső könyvet, melly kezébe került, 
vévé. —

A’ marsai fiával, nagy, szép, jó termetű, csinosan 
kipödrött bajszu, szolid és nemes, de félénk arczu fiatal 
férfival belépett. — Beszélgetésük nem sokáig tarta, mi
dőn egy testőrtiszt jelenté a’ bibornoknak, hogy óta’ ki
rály meglátogatni szándékozik. Mazarin távozást paran
csolt unokahugának ’s a’ marsai ajánlá magát fiával, ki* ) Örömmel várja a’ szerk. is.
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a’ lépcsőkön megvallá atyjának, miszerint semmit nem 
óhajt annyira , mint HortenseMancinit, kit Marseilleben 
kiszállta óta el nem feledett, nőül birni. — Két személy , 
kik épen e’ pillanatban a’ lépcsőkön jövének, hallák ezen 
utóbbi szavakat. Az egyik mintegy 45 éves urvala mar- 
tialis tekintettel, kinek tüzes szemei szokatlanul vastag 
szemöldök alól villámlának , a’ másik pedig meglehetősen 
fiatal hölgy volt, mikép kiismerni lehetett daczára a’ bar
na köpönyegnek , melly őt takará, ’s a’ fekete bársony- 
álarcznak , melly képét, akkori divat szerint, elfödé.— 
,Az már szerelem, melly megérdemli, hogy meghallgat- 
tassék, szólt a’ vastag szemöldökű férfi , mit vél ön , ma
dame?4 — A’ hölgy, kihez e’ kérdés intézteték, hosz- 
szu pillanatot vetett Armand de la Maillcrayere , azután 
kísérőjéhez fordulván szóla: ,,Ki mondja önnek, hogy 
nem úgy lesz?44— ,En csillag-’s kézjóslathoz nem értek.4
— „Az nem jól van, Saint Evremond ur.44 — ,On tudja 
nevemet? hogyan lehet az ; én ön szavát nem ismerem.4
— „Ki nem ismerné Saint Evremond tábornagyot, a’ leg- 
élvvágyóbb csatászt ’s a’ legharcziasb szép elmét az egész 
országban? Szeretett kedvesét Marion Delormenak, Ni
non de Lenclosnak, kedvesét.. .“  — ,EIég , mert ha töb
bet szóland még múltamról, bizalmatlanná tesz ön jövőm 
iránt.4 — „Talán méltán , mert ha nagyon csalatkozom, 
ön szerencséjének, hadban úgy, mint szerelemben , vé
ge igen közel van.4 — „Hogy megtudjam , miszerint öreg
szem , e’ találkozás szerencséjére nem volt szükség.44 —  
E’ közben a’ palota azon részéhez érkezének, mellyben 
a’ bibornok lakott, ’s az első minister szobái bejárásá
hoz. Az ismeretlennő megálla, Saint Evremond szinte. 
„Nekünk , madame , egy utunk van ’s most már nemcsak 
meglátandom ön arczát, hanem nevét is megtudandom.44
— E’ pillanatban jelenté a’ szolga, hogy ő eminentiája 
azon nap kitsem fogadhat el többé. — ,,’S ha Rómáig kel
lene önt, madame, kisérnem, mégsem hagyom e l, mig 
meg nem tudom, kicsoda ön.44— Az álarczos hölgy nem 
felelt, de félreszólitá a’ bibornok szolgáját’s néhány szót 
súga füleibe. — A’ f é r f i  m é l y e n  hajtá meg magát 
’s válaszolt: , kövessen, bevezetem önt.4— Ezután az is
meretlennő mélyen hajtá meg magát St.Evremondnak, ki 
csodálkozva maradt a’ küszöbön.

III.
A’ király látogatása a’ bibornoknál igen rövid vala 

’s alig távozott el a’ fiatal fejdelem, midőn Mazarin meg
parancsoló senkit hozzá be nem bocsátani ’s Hortense 
unokahugát hivató. — .Beszélgetésünk , kedves Crepa , 
szólt hozzá, félbenszakittaték; úgy látszik, épen meg aka
ród vallani a’ hajlamot, mellyet egy fiatal férfi az udvar
nál ébreszte benned. Szólj, gyermekem ’s mitől sem félj.
,Ki azon fiatal ur ?4 — Hortense az alatt átlátó , mi hibát 
követett el , hogy titkát félig nyilványitá ; e’ miatt leg
nagyobb nyugalommal felelt: „Bocsásson meg, jó nagy
bátya, hogy önt hálóba akarám keríteni; én az egész vi
lágon mást nem szeretek, mint önt, testvéreimet és a’ 
királyt. ’S mivel a’ személyek közül egyhez sem mehetek 
férjhez , ez úttal nagy kedvem van hajadonul maradni.44

— ,En azt hiszem, hogy e’ perczben nagy bűnt követsz 
el.4— „Minőt, kedves nagybátya?44 — ,Te hazudol, 
Crepa, ’s nem bízol bennem, ki annyira szeretlek. Szólj 
nyíltan ’s nevezdmeg azt, ki neked tetszik. Tudod , hogy 
gazdagságra mitsem adok ’s ha ő fiatal, az udvarnál elő
léptethetjük. A’ fiatal ur tehát.. ?4 —• Hortense nem tu- 
dá, a’ bibornok mégis csaknem őszintén beszélt é ; a’ név 
már ajkain lebege , de karjait rögtön a’ minister nyaka 
körül fonó és szóla: „azon ur ön , kedves nagybátya.44 
Az öreg ur öszszehuzá szemöldeit és nevete, de a’lyány
ka könyeit viszsza tovább nem tarthatá. Szobájába ment 
és halkan sirt, midőn az ajtó felnyílt’s testvérei közt a’ 
második, a’ hires és szerencsétlen Mancini Mária, az, 
ki ausztriai Anna ellenmondása nélkül tán franczia király
nő fogott volna lenni, belépett.

Megpillantván őt Hortense , elibe sietett és zokog
va vetvén magát karjaiba szóla: ,Ah, Mária, én is igen 
szerencsétlen vagyok.4 — „Mi bajod ? De V e n e 11 e asz- 
szony megszidott ? Beszélj, hogy vigasztaljalak.44 — Hor
tense megvallá nagybátyja szép apródja iránti szerelmét’s 
hogy általa szerettetik. „Hogyan? viszonzá testvére, te , 
kit a’ bibornok közöttünk legjobban kedvel, kinek kezét 
nemcsak az ország legnagyobb uraitól, hanem a’ savojai 
hgtől is megtagadó, kit Károly angol király, mint mond
ják , szeret? De tán lehet még reményed. Esküdjélmeg, 
hogy semmi élő léleknek meg nem mondod , mit veled 
közleni akarok.44 — Hortense megesküvék. — „Idősb test
vérünk , folytatá Mária, Saissons grnő, egy hölgygyei 
ismertetett meg, ki az udvar ’s város legtitkosb esemé
nyeit tudja, ki a’ jövőben olvasni képes.44 — E’ pillanat
ban de Venelle aszszony érkezék, a’ fiatal hölgyeket zso
lozsmára viendő. Istentisztelet végeztével már esteledni 
kezde. Midőn a’ bibornok unokahúgai elhagyók a’ kápol
nát, Hortense a’ tolongásban bizonyos kéz által az övét 
kerestetni ’s újai közt levélkéhez hasonló valamit éreze. 
Öszszeborzada , mert a’ homályban a’ szép apródra jól rá 
ismert ’s pilláin könyeket vélt észrevenni. Mihelyt egye
dül volt, pedig nevelőnője későn hagyó el, a’ levélben 
imezeket olvasó : ,Ha igaz, hogy ön , kisaszszony, csak 
kissé is tud szánakozni a’ szerencsétlenen , ki ön iránti 
szerelem miatt hal meg , úgy engedjen meg irgalomból 
néhány perczig önnel beszélhetnem. Ez első ’s utolsó do
log, mit öntiil kérni merek. Válaszát várandó , az egész 
éjét balcona alatt töltendem. Reggel már nem lesz időm.4 
Hortense nem tartóztatható viszsza könyeit. Az óra epen 
tizenkettőt ütött. Mit vala teendő? Lámpáját végre elolta, 
ablakhoz sompolyga ’s azt lehetőleg lassan felnyita.

(Vege következik.}

T á r c z a.
A’ 14d. ’s 15d. századokban oktalan állatokat is el

itéltek vétség miatt; igy p. o. 1494. jun. 14d. Laonban 
egy sertést formaszerint kivégeztek; másik pedig szint 
a’ 15d. században, mivel Bailleulben egy gyermeket fel
falt , hóhér keze által múlt ki.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n e r-K a r o ly  i uri-utcza 453.
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60. szám. Pest, julius 30kán.

A’ rétjavitás ügyében.

V ízjogi alapél vek.
I.

[F olyta tús.j

5. §. Mihelyt azonban ezen apróbb vizek a’ forrás 
és kútfő határát elhagyták ,’s más határba ömlenek , meg
szűnvén magányjogi természetük, ugyan a’ 2d.§ban érin
tett természetű vizek osztályába tartoznak; magából ér
tetvén , hogy mihelyt az illy viznek esése ’s tömege azon 
fokra hágott, miszerint vízmüvet mozgásba hozni képes, 
az illető földesur is törvényes jogába lép ’s a’ kérdéses 
vizet akár rétöntözésre fordíthatja , akár annak esését bir
tokához tartozó akármelly ponton vizműépitésre használ
hatja , a’ mennyiben e’ vállalat az i840ki Xdik t. czikk 
lső §. értelme alá nem esnék , vagy a’ partra dűlő föld úr
béri nem volna, mellyet a’ kisajátítás törvényes esetein 
kivül elfoglalni nem szabad. 6. §. Az alsó birtokos kény
telen a’ felső szomszédtól lefolyó vizet a’törvény értelmé
ben földén keresztül ereszteni. 7. §. Azon viz folyását , 
mellyet valamelly szomszéd pusztai’s közbirtokosság vagy 
község eddigelő saját különféle szükségeire háborgattatla- 
nul használt, másfelé vezetni ’s az által imezeket a’szo
kott haszonvételtől megfosztani, a’ tulajdonosnak vagy 
tulajdonosoknak nem szabad. S. §. Ha mégis a’ földesur 
ezen haszonvétel által rövidséget szenvedne, vagy ha a’ 
folyam rétöntözésre lehető alkalmazása a’ helybeli viszo
nyokhoz képest a’ közre nézve hasznosb és fontosabb vol
na , mint mit a’ vízmű tulajdonosának nyújtani képes : 
az alább előadandó mód szerint hozassák e’ tárgyban íté
le t’s határoztassék el: milly kárpótlás illetheti a’malom
birtokost. 9. §. Ha ellenben valamelly malom vagy más 
vízmű , rósz szerkezete következtében, nemcsak kelleti- 
nél több vizet pazarolna el, hanem tán a’ felső partbirtoko
soknak károkat okozna : az illy épitvény az 1840dik Xd. 
törvényczikk 1 .2 .3 . és 4d. §§. rendelkezése alá esik. 10. 
§. Ha valamelly határban lefolyó vizen malom vagy más 
vizmü nem állana, akkor a’ parti határbeli rétbirtokosak 
azon vizet, mennyire azzal a’ földbirtokos saját rétjei ön
tözésére vagy vízmüvek hajtására nem élne, minden aka
dály nélkül fordíthatják öntözésre ; fenhagyatván az ille
tő földesurnak illy esetben bármikor a’ még netán a’ rét
öntözés mellett is fenmaradó felesleg tömegét ’s a’ viz 
esését, valamelly vizmü megindítására használni.

II. A ’ tulajdon átengedéséről, vagy korlátozá
sáról a’ rétjavitás érdekében. 11. §. Ha a’ rétek javítá
sa vagy haszonvehetővé-tétele, akár kiszárítások áltál 
magánytulajdon átengedését vagy megváltoztatását, ’s ál
talában magányjogok korlátozását vagy csonkítását (ha
bár csak bizonyos meghatározott időre is) föltételezné ,’s 
erre nézve a’ réttulajdonos ’s a’ rétek czélbavett javítása 
által magányjogaikra nézve érdeklett személyek között ba
rátságos egyesség létre nem jöhetne: a’ következőkben 
foglaltató rendszabályok értelmében ’s tökéletes kárpótlás 
mellett kényszerítésnek van helye. '

1843.

III. Azon rét javítási tervekről, mellyeknek fö- 
ganatosithatása egyedül bírói utón történhetik. 12. §.
Ha a retjavitas foganatosithatása végettátengedendő vagy 
megvaltoztatando földbirtok nem azon rétekhez tartozik, 
mellyeknek javítása czeloztatik ; ha továbbá épületek, 
vízmüvek, csatornák vagy tavak a’ rétjavitás érdekében 
eltörlendők, megszüntetendők, másitandók vagy korláto- 
zandók lennének; vagy ha a’ kérdéses rétek kebelébe a- 
zokhoz nem tartózó birtokon keresztül kellene vizvetése— 
két létesíteni; ha, egy szóval, rétjavitás végett kétségbe 
nem vonható magányjogok lennének korlátozandók: kö
vetkezendő bírói eljárásnak van helye. 13. §. Ha a’ meg
előző szakaszban előszámlált körülmények esetében a’föl
desur , közbirtokosság, község vagy áltáljában a’ réttulaj
donosaknak a’ birtok arányához képest nagyobb része , 
rétjeiket kiszárítás vagy öntözés által javitni szándékoz
nak: kötelességök mindenek előtt a’czélba vett vállalat 
tökéletes tervezetét elkészíteni ’s a’ rétjavitások ügyé
nek gyorsabb és biztosb sikeresitésére minden megyében 
kinevezendő bíróság elibe terjeszteni. 14.§. E’ bíróságot 
minden hatóság az egyik alispán vagy kapitány elnöksége 
alatt szükséges törvénytudó és szakértő férfiakból állítsa 
fel önkeblében. 1 5. §. A’ bemutatandó tervezet tökéletes
ségéhez kívántatik: a j  Alapos terv, mellyből kitessék 
mind a’ czélzott vállalat, mind annak létesitésmódja. b j  
Az abból várandó hasznok és költségek kimutatása, e j  A’ 
vállalatban akár cselekvőleg akár szenvedőíeg érdeklettek 
elősorolása. d j  A’ vállalkozás következtében adandó és 
szakértők által teljesített hiteles becsűn alapuló kárpót
lás részletes kimutatása, ej A’kulcs , melly szerint a’ vál
lalkozási költségek az egyesekre rétbirtokukhoz képest 
felosztandók. 16. §. Benyújtván a’ vállalkozók az érintett 
bíróságnak a’ tervet, ez mindenek előtt a’ hely színére ki- 
menvén , a’ tárgyat részletesen birálja meg’s ebbeli mun
kálkodását a’ tárgy terjedelméhez képest 30 nap alatt vé
gezze. 17. §. Ha a’ tervezet ellen helyszíni vizsgálat ’s 
öszszeegyeztetések után a’ rendes bíróságnak t e c hn i ka i  
tekintetben kifogásai volnának : a’ tervezet újabb megbi- 
rálása egészen részrehajlatlan műértőkre, vagyis szak- 
férfiakra bizatik , kikhez egyet a’ bíróság , egyet pedig a’ 
vállalkozók neveznek , ’s e’ kettő egy harmadik szakfér
fiút hí meg a’ tervezet újabb megvizsgálására ; melly ha 
ekkor szótöbbséggel csakugyan hiányosnak nyilatkoztat
nék , kiigazítás végett a’ hijányok kijelölése mellett a’ 
vállalkozóknak viszszaadatik azon megjegyzéssel, hogy 
a’ választ erre a’ vállalkozók , vagy magát a’ kiegészített 
tervezetet 45 nap alatt benyújtsák. 18.§. Ha a’ hiányok 
pótlása végettkiadott terv kiegészítése ellen akár az álta
la okozandó nagyobb költségek, akár egyéb tekintetből 
a’ vállalkozók egy része kifogást tenne: a’ dolog uj ha- 
tárzat alá bocsáttatik , mellyben a’ szavazattöbbség nem 
a’ fejenkinti akarat-nyilványitás, hanem a’ kit kit illető 
birtokrész nagyságához képest számittatik. Ha azonban 
az érdeklett réttulajdonosok valamellyike nem helyben
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laknék, vagy maga, vagy képviselője a’ dolog mibenlé
téről az illető járásb. szolgabiró általértesittetik , akarat
ja kijelentésére 30 napi határidő tűzetvén ki, melly idő 
alatt ha nyilatkozását elmulasztaná, hallgatása a’ vállalat- 
bani megegyezés jeléül fog vétetni. Hasonló értelemben 
vétetik azon réttulajdonosok meg nem jelenése is, kik 
helyben lakván, noha meghivattak, mégis sem az e’ tárgy 
feletti tanácskozásban részt nem vesznek, sem szemé
lyes határzatukat a’ vállalkozó társasággal nem tudatják. 
i9.§. Magából értetik ugyan, hogy az illy vállalkozók, 
valamint a’ létesítésre, úgy az előkészületekre szükséges 
költségeket részbirtokuk arányához képest közösen vi
selni tartoznak ; ha mégis egyik vagy másik ehhez sa
ját részéről járulni vonakodnék, az 1840. Xdik t. czikk 
7dik §sa értelmében erre sommás utón kényszeríthető. 20. 
§. Mintán e’ szerint a’vállalkozók által eredetileg benyuj- 
tott tervezet vagy szakértői útmutatás szerint kellően ki
egészíttetett, vagy biróság által módosítás szüksége nél
kül el is fogadtatott, az egy határnapot jelel ki, mellyen 
a’ vállalkozók öszszegyülvén , a’ járásb. szolgabiró jelen
létében egy meghatalmazott képviselőt ’s két helyettest 
magok közül a’ végre választanak , hogy az a’ társaság 
nevében a’ szenvedőleg érdeklett birtokosokkal egyezked
jék. A’ képviselő ’s helyettesek megválasztása fejen- 
kinti szavazás utján, ’s általányos szótöbbséggel történ
jék*) ; mi ha vélemények megoszlása miatt eszközölhető 
nem volna, a’ szolgabiró hatalmaztatik fel a’ képviselőnek 
azok közüli kinevezésére, kiknek a’ választásnál legtöbb 
szavazat jutott. — Ez igy megtörténvén 21. §. A’ biróság 
a’ vállalkozók helybenhagyott tervezetét a’ hozzá-tartozó 
szükséges irományokkal együtt a’ szenvedőleg érdeklett 
birtokosakkal közli, ’s azokat, ha többen vannak, egy 
képviselő választására felszólítja. — A’ 20dik §ban a’tá
vollevőkre vagy meg nem jelenőkre nézve hozott utasítás 
itt is sinórmértékül szolgál. 22. §. E’ választási gyűlés al
kalmakor a’jelenlevő szolgabiró megkísérti , vájjon barát
ságos egyezkedés utján a’ vállalkozók terve ’s kárpótlási 
ajánlása elfogadtatik é vagy sem ; ez utóbbi esetben azon 
szenvedőleg érdeklett birtokosak, kik követeléseikben 
egyetértenek , maguk közül egy képviselőt’s 2 helyettest 
választanak, melly választás hanem sikerülne, a’ szol
gabiró azok közül, kik a’ fenforgó tárgyban leginkább 
vannak érdekelve, nevez ki meghatalmazott képviselőt. 
Azon szenvedőleg érdeklettek, kik a’ nagyobb résztől kö
veteléseikre nézve lényegesen eltérnek, vagy szinte vá
laszthatnak magoknak képviselőt, vagy saját ügyöket sze
mélyesen képviselhetik. 23. §. Megtörténvén a’ képvise
lők választása , ’s ez a’ bíróságnak bejelentetvén , mind 
a’ vállalkozók mind a’szenvedőleg érdeklettek képviselőji, 
sőt azok is , kik szenvedőleg érdeklett társaik véleményé
től eltérőleg személyesen kívánják ügyeiket intézni, e- 
gyenkint egyegy részrehajlatlan szakértőt a’ tárgy megbi- 
rálása végett kijelölni tartoznak , kikhez a’ biróság maga 
részéről szinte egy szakértőt nevez. 24. §. Miután a’biró-

* ) Itt természetesen már nemcsak a’ birtok érdeke , hanem szem é
lyes talajdonok is , közbizodalom, egyezkedési ügyesség, ér
telem ’stb. forognak kérdésben.

ság a’ szakférfiakat a’ hely színére kivezette ; ’s ott velők 
a’ dolog mivoltát az illető képviselők ’s érdeklettek jelen
létében közlötte : a’ szakférfiak körülményesen megvizs
gálván a felek között fenforgó követeléseket, okokkal 
támogatott véleményüket írásban , mégpedig vagy közö
sen, vagy különkülön , legfölebb 30 nap múlva kijelölé
sük után beadjak ’s különösen kijelentsék : vájjon a’vál
lalkozók áltál adandó kárpótlás megfelel é , ’s mennyiben 
a’ szenvedőleg érdeklettek igazságos követelésinek ? azon 
esetben pedig, ha a’ bemutatott tervet elfogadhatónak nem 
tartanák, vagy a’ vállalkozók által ajánlott kárpótlást nem 
eléglenék, adjanak arról is véleményt: vájjon a’ szán- 
déklott vállalat, más módon, mint a’ tervben foglaltatik, 
nem létesíthető é , vagy tán csak aránytalanul nagyobb 
költséggel? vájjon továbbá a’ vállalatból reméllendőha
szon megfelel é a’ reá fordítandó költségnek v. a’ miatta 
tán megszüntetendő egyéb haszonvételeknek ? 25. §.Mind 
a’ vállalkozók, mind a’ szenvedőleg érdeklettek képvise
lőinek , mind az érdekben külön vált feleknek joguk van: 
a j  A’ végvizsgáló szakférfiaknak a’ megelőző szakaszban 
kijelölt eljárásaiknál jelen lenni ’s a’ tárgyalásról tökéle
tes tudomást szerezni, b j  A’ másik fél által megválasztott 
szakférfiú képessége ellen okokkal támogatott kifogást 
tenni, e j  A’ szakférfiakkal mindazon észrevételeket köz
leni, mellyek az áltatok képviselt ügyet érdekelhetik .^  
Szabadságukban áll a’ vizsgáló szakférfiak véleménye ’s 
az eljárás törvényszerűsége felett a’ biróság elibe észre
vételeket tenni, mellyeknek azonban a’ szakférfiak véle
mény-adása napjától kezdve legalább 14 nap alatt be kell 
nyujtatniok, különben többé tekintetbe nem vétethetnek. 
26.§.H a a’képviselők megválasztatásuk után 14 nap alatt 
a’ részökrül vizsgálat végett választandó szakférfiút kinem 
jelölnék, a’ biróság azt belátása szerintnevezendi ki. De 
ha a’ kijelölt férfiú vagy a’ megválasztástelnem fogadná, 
vagy arra alkalmatlannak találtatnék, vagy a’ reá bízott 
dologban a’ törvényes idő alatt el nem járhatna: az illető 
fél 30 nap alatt más alkalmatos szakférfiút kénytelen k i
jelölni. 27. §. Ha a’ szenvedőleg érdeklett fél olly szak
férfiút jelölne ki, ki az eljárás helyétől 15 mérföldnél to
vább laknék: az ez által okozandó költségtöbbség megté
rítésére a’ vállalkozók részéről igénye nincs. 28. §. Vizs
gáló szakférfiaknak nem alkalmatosak: a j  azok , kik a’ 
törvények előtt tanúi érvényességgel ’s hitelességgel nem 
bírnak, és b j  azok , kik a’ tárgyalás alatti vállalatban cse- 
lekvőleg, vagy szenvedőleg, vagy rokoni viszonyok ál
tal érdekelve vannak. 29.§. Miután a’ szakférfiak általa’ 
bíróságnak benyújtott vélemény , mind a’ képviselőkkel, 
mind a’ nem képviselt és szenvedőleg érdekelt egyes fe
lekkel közöltetett, a’ 25d. §ban d j  alatt határzott idő 
pedig lefolyt, a’ biróság öszszes tekintetbe vevén a’ vál
lalkozók terhét, a’ végvizsgáló szakférfiak véleményét ’s 
a’ képviselők vagy egyes felek netaláni észrevételeit, 
kimondja Ítéletét, a’ vállalkozók tervét végképen hely
benhagyja vagy viszszaveti; ’s az előbbi esetben a’ szen
vedőleg érdeklett felet illető kárpótlás mennyiségéta’ szak
férfiak véleménye nyomán kimondja.

Ha azonban a’ vizsgáló szakférfiak véleménye a’ kár
pótlási somma meghatárzásábanegymástól eltérne: akkor
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a’ kárpótlási somma különböző számkifejezések középará
nyában állapittatikmeg. Ezen eljárásról a’ bíróság az il
lető törvényhatóság legközelebb gyűlésén jelentést tesz , 
egyszersmind pedig a1 feleknek az ítéletet okokkal támo
gatva kiadja. 30. $. Ha a’ tervezet helybenhagyása ’s vál
lalat elfogadása esetében a’ szenvedőleg érdeklettek , vagy 
a’ terv bírói végviszszaVetés esetében a’ vállalkozók a’ 
bírói ítélettel meg nem elégednének : e’ végett fölebbvitel 
utján a’ megyei vagy városi törvényszékhez folyamodhat
nak; de a’ folyamodást 30 nap alatt azon naptól kezdve , 
mellyen a’ bírói Ítélet kijelentetett, be kell nyújtani, ’s 
a’ rétöntözési bíróságnak bemutatni, különben későbben 
semmiféle ellenmondásnak helye nincs. Az alispán köte
lessége azon esetre , ha 14 nap alatt köz vagy kis gyűlés 
nem tartatnék, a’ folyamodást elnökileg is tárgyalás alá 
venni, ’s egy más , egészen részrehajlatlan, szakértő fér- 
iiut kinevezni, ki az előbbi vizsgáló szakbiztossághoz ’s 
a’ felek által is tetszés szerint újólag kinevezendő egyes 
szakférlihoz csatlakozván, a’ tárgyat a’ hely színén még 
egyszer megvizsgálja ’s jelentést tesz arról: vájjon a’vég
vizsgálatra kiküldött szakférfiak véleménye helyes volt é 
vagy nem? — Első esetben a’ birói Ítélet megmarad, a’ 
másodikban ellenben a’ terv hiányi részletesen kimutatan- 
dók, ’s ekkor a’ vállalkozóktól függ uj terv mellett indí
tani meg a’ vállalatot. — Azon esetre , ha a’ rétöntözési 
rendes bíróság ítélete helybenhagyatik , a’ fölebbvitel ’s 
az ujabbi szakférfiak kiküldetésének költségeit a’ folya
modók tartoznak viselni. 31. §. Azonnal a’ birói Ítélet ki
jelentése vagy annak fölebbviteli helybenhagyása után a’ 
vállalkozók , letevén a’ szenvedőleg érdeklett felek kép
viselőjének kezéhez a’ kárpótlási sommát, a’bíróság által 
mind azon javak , haszonvételek és tárgyak birtokába té
tetnek, mellyek a’ rétöntözési terv létesítésére szüksége
sek. Ha azonban a’ szenvedőleg érdeklettek akár mind
nyája, akár valamellyike a’ kárpótlási sommát kevesle- 
né, eziránti panaszával az illető hatóság törvényszékéhez 
birtokon kívül folyamodhatik orvoslás végett. — Ez el
lenmondás azonban semmikép sem gátolhatja a’ vállalko
zókat hogy a’ biróilag helybenhagyott terv létesítéséhez 
fogjanak. Egyedüli kötelességük ez esetben , ha a’ szen
vedőleg érdeklettek a’ kárpótlási sommát elfogadni vona
kodnának , a’ pénzöszszeget birói kezekhez letenni, melly 
után a’ vállalkozók a’ bíróság által legfölebb 3 nap alatt 
a’ kisajátítandó tárgyak valóságos birtokába helyeztetnek , 
a’ nélkül, hogy ezen eljárás az illető törvényszéknek a’ 
szenvedőleg érdeklett felek sérelmi panaszára hozandó 
ítéletét legkevesbbé is módosíthatná. 3 2. §. Azon törvény
széknek , mellyhez a’ szenvedőleg érdeklettek kárpótlási 
panaszukat fölebbvitték, hatalmában áll ugyan , ha szük
ségesnek látja, a’ kárpótlási somma alaposb kinyomozá
sára uj becsüt rendelni ’s e’ czélra a’ panaszlók költsé
gin más szakértőket is alkalmazni; de a’ kiknek vélemé
nyéhez magát nem kénytelen kötni , ’s a’ megbecsülés és 
díjazás alapja ekkor is az illető tárgyak valódi, nem pe
dig képzelt ára lehet; ’s ez esetben is az uj becsüsök vé
leményét csak úgy veheti egy részben a’ hatóság tekin
tetbe , ha az előbb nyilványittatott, mintsem a’ vállalko
zók a’ birtokukba vett tárgyak változtatásához fogtak.

33 . $. Mig a’ vállalkozóka’ biróilag megítélt kárpótlási 
sommát egészen le nem tették, addig a’ bíróság a’ kisa
játítandó tárgyak és haszonvételek módosítását vagy hasz- 
nálhatásátmegnem engedheti. Ha pedig a’ kárpótlási som
ma kifizetése ellen egy harmadik személy törvényes kö
veteléssel lépne fel, az illető pénz birói kezekbe tétetik.
— Ugyanez történik, ha a’ kisajátitandó birtok vagy ha
szonvétel holt kezeket illetne. Ha olly föld forogna kér
désben, mellyen kilenczed és dézma fekszik: akkor meg- 
becsültetvén a’ vállalat által elfoglalandó föld és dézma ér
téke , a’ becsérték 9czed vagy az úrbéri viszonyhoz ké
pest 1 Özed része a’ dézma- vagy 9czedtulajdonost illeti.
34. §. Ha a’ birói Ítélet következtében a’ vállalkozók által 
foganatba vett munkálatokat akárki is az ellenfelek közül 
akadályoztatni merészelné: az erőszakoskodó 1840dik 
Xdik törv. czikk 6d. §sa értelmében a’ kárnak és költsé
geknek az illető szolgabiró által rövid utón megveendő két
szeres megtérítésén fölül 100 fttal, vagy egy hónapig 
terjedhető fogsággal büntettessék. (Vége köv.)

Mazar i n  herczegno.
(Franczia beszély.)

IY.
(Foly tatás.)

Ködös ,csillagtalan, sötét novemberi éj vala. A’ vár
ban mindenki alvék ; csak az őrök egyhangú léptei ’s az 
éji szél biískomor zúgása valónak hallhatók. Hortense ki
hajolt az ablakon , melly 8 —10 lábnyira volt a’ föld fö
lött ’s emberalakot, spanyol kedvesét, Alonsot, vön ész
re. Ez mihelyt a’ hölgyre ismert, felkúszott a’ falon ’s 
az erkély vaspóznáihoz erősen csimpeszkedék. ,Mitjelent 
a’ levélke , mellyet kaptam ?4 mohón kérdé Hortense. —• 
„Nem tudja ön, hogy hajnalban elhagyom a’ palotát ’s 
öntül meszsze , meszsze távozom. Ah , öntül távol kell 
meghalnom.41 — ,’S miért távozik ön?4 — „Kérdezzemeg 
a’ bibornok ura t, ki, mig ön zolozsmán volt, engem ma
gához hivatott és mondá , hogy a’királynak szüksége van 
biztos küldöttre, ki fontos levelet viend ő kath. fölségé- 
hez; szemeit reám fordító ’s nyomban kell elutaznom.44
— ,Ez iszonyú elválás , de nem tartand sokáig.4 — „Ele- 
jénte én is úgy hivém , de tekintettel, mellyet soha nem 
feledek e l, hozzá tévé a’ bibornok ur : ,nem kételkedem , 
Alonso , hogy ő kath. fölsége méltóan fog megjutalmaz
ni , születésednek megfelelő rangot adván neked a’ test
őrseregnél. A’ tudósítás , mit neki viszesz, ünnepélye
sen kéri őt a’ végett.4 Erzém, hogy elsápadtam , de két- 
ségbeestemet lehetőleg jól eltitkolva, kérém őeminentiá* 
j á t , hogy követségem elvégeztével hozzá viszszatérhes- 
sek. E k k o r  öszszehuzá szemöldeit ’s látám , hogy ön 
iránti szerelmemről tudósitá őt valaki, mert kegyetlenül 
gúnyoló hangon felelt: ,határzatimat nem örömest változ
tatom; különben mit nem tennék én éretted ? Ha neked 
annyi sok függ Francziaországbaviszszatérésedtől , azt 
szabadon teheted; én gondoskodandom , hogy hivatalra 
juthass valamelly statusbörtönben.4 Azután inte hogy tá
vozzam.44 — ,Ah, istenem! rebegé Hortense, arczátke
zeivel elfödve; ah , isten , légy kegyes irántunk !4 — Ek
kor lehetőleg mélyen hajolt le, Alonso még följebb mert
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kúszni ’s mielőtt a’ szerelmesek magok tudák vala,miként 
történt, ajkaik első csókra érintkezének. Azonban ez é- 
des perczben némi távolságban nesz volt hallható ; Hor- 
tense viszszahuzódék ’s fülele. Ama neszhez még egy más 
is járultaz ő szobájában , de Yenelle aszszony hangja.—  
Hortense gyorsan bezárá az ablakot, Alonso pedig leszállt 
a’ balconról. Leugortakor egy férfihoz ütődvén , ki magát 
nagyon elkáromolvaaz ifjút megragadá, közelebbről meg- 
nézé, azután lassan mondá: ,„Ah, nem csalódom, sen- 
nor Alonso de Lara , a’ legszebb apród.“ 4 — „Saint Ev- 
remond tábornagy ur !44— „, Mi  d o l g a  önnek itt ez 
órában , szép apród?444 — „ ’S önnek , tábornagy ur?44 — 
„,A h , nálam az egészen más; én szivesen járok lesbe, 
kivált ha jó sötét az é j, ön még oily fiatal, máris királyi 
vadat látszik vadászni. Kis hidalgóm , vigyázzon magára. 
Nekem , mint tapasztalt vadásznak , gyakorlott fülem van ; 
a’ testőrök épen jőni fognak.444 — „Tábornagy u r , szaba - 
ditson meg !44 — ,„Nyomja ön szemeire süvegét, arczát ta
karja be köpönyeggel ’s nekem ne mondjon ellen , külön
ben veszve van.444 — Azután folytatá: ,„várj, ficzkó , majd 
megtanitlak szobalyányoknak udvarolni; előre,vagy k i
tagadlak örökségemből.444 — Épen e’ pillanatban jövének 
a’ testőrök , kikhez Evremond szóla: ,„Ne háborittassá- 
tok magatokat; unokaöcsém, a’ kis du Guast, kit egy 
szobalyány balcona alatt magam fülön csíptem. Uraim , 
senkinek sem szóljanak ; jó éjszakát!444 — Alonso hatal
mas védőjével nem sokára a’ st. germaini erdő végére ért. 
Szót sem váltának egymással; most azonban a’ tábornagy 
szólt az apródnak: „,ifju barátom, ha ön nekem hisz, 
úgy perczig se maradjon tovább St. Germain várában ’s 
hogy önt képessé tegyem lehetőleg gyorsan távozni, lova
mat adom önnek, melly innen néhány lépésnyire egy szol
gámmal vár. Lehetőleg gyorsan hagyja ön el Francziaor- 
szágot ’s külföldön is rejtezzék e l , mig istennek kegyel
mesen tetszendik magához szólítani a’bibornok urat ,mi ,  
mint reméllem , nem sokára mégis fog történni. Önnek 
pénzre lesz szüksége; vegye erszényemet; ma este sze
rencsésen játszóm ’s meglehetősen van megtömve. ’S most 
isten vezérelje!444 — „Ennyi jóságot miként fogok meg
hálálhatni !44 szólt a’ fiatal férfi , magát a’ tábornagy kar
jaiba vetve. — Saint Evremond elhárító magától a’ hálál— 
kodást; Alonso nyeregbe ugrók ’s elszágulda.

V.

Nov. 3Oka vala. Az udvar St. Germain várát Louv- 
re-ral váltó fel ’s a’ bibornok a’ pompás palotába szállt, 
mellyet közel a’ királyi lakhoz épittete magának. Esti 6 
óra lehetett ’s a’ bibornok palotája előtt kocsik, gyalog- 
hintók és szolgák tolongának.— Mazarin fölpiperézve , 
kendőzötten ’s fölillatszerezve szokása szerint nem mesz- 
sze a’ kandallóiul kényelmes székben játékasztalnál üle, 
Soissons gróffal unokahugai közül a’ legidősbik férjével 
kártyázva. Széke mögött az ország legnagyobb urai tisz- 
teletes magatartással, a’ kandalló szögleténél pedig Man
cim Mária és Hortense, unokahugai állénak.— Ámbár 
Mazarin a’ játékkal egészen elfoglaltnak látszék, figyel
mét mégis egy sem kerülé ki a’ szavak közül , mik kö
rűié halkan mondva voltak és szükség esetében a’ terem
ben voltakat egytől egyig mind megnevezhető vala. — Min

den érkező a’játékasztalhoz lépett’s magát előbb a’ bibor
nok azután Mancini kisaszszony előtt meghajtó. — Ha a’ 
megérkezett előkelő vala , Mazarin, de a’ nélkül, hogy 
játékában háborittatta volna magát, néhány szót intéze 
hozzá; máskülönben csak fejét kissé meghajtó. Néha a’ 
megérkezett nem elégüle meg a’ bibornok unokahugai üd
vözlésével , hanem beszédbe bocsátkozék velők , mi azon
ban mindig fölötte rövid vala ’s mit a’ lyánykák , úgy 
látszék, magok megrövidíteni akarónak , olly szórako
zottan felelgettek. Szemeiket sokszor ajtó felé forditák , 
mintha nyugtalanul várnának valakit, a’ ki sokáig nem 
jőve. — Az ajtónál állt szolga mindig több meg több nevet 
jelente. ,Még sem jő , sugá testvérének Mancini Mária, 
pedig már 6 az óra.4 — Azonban a’ jelentett nevek közt 
volt egy, melly a’ bibornokra különösen látszék hatni. A’ 
kártyákat akaratlanul ejté ki kezeiből ’s mindenki szemé
be tűnt arczvonalmaimegváltozía,midőn a’terembe St.Ev- 
remond tábornagy lépett. Minden szem legott feléje for
dult ’s ő csakugyan egynél több tekintetben érdemié az ál
talányos figyelmet, mellynek tárgya vala. — St. D e n i s 
Károly, St. Evremond ura, nevezetes eredetiségei közé 
tartozik a’ XVII. századnak, melly mindennemű híres em
berekben gazdag vala. Fiatal korában azon idő legbajno- 
kabb csatárai egyikének bizonyitá be magát ’s a’ ílandriai 
háborúkban több bátorságot, hidegvérüséget ’s katonai ta
lentumot mutatott, mint mennyi szükséges volt, hogy va
laki francziamarsallá lehessen. De minthogy gyorsan nem 
léptetők elő, szépelművé lön’s egy igen szellemdús gúny
óra Longueville hgre, Mazarin bibornok jó akaratát, tete
mes nyugpénzt’s tábornagyi rangot szerze neki. Ekkor St. 
Evremond ur divattá lön. A’leghiresb szépségek kegyeik
kel ajándékozók őt meg ’s a’leggazdagabb urak barátságát 
keresők. Ötletei ’s elmés feleletei mulattaták az udvart.Ám- 
bár 1660b. már 47 éves vala , mégis két barátjával, Olonne 
gr. ’s Crequi hggel ő adá a’ tónt. Színházban a’ darab ’s mű
vészek érdeméről ő határzott; a’ városban ’s udvarnál egy 
hölgy sem tartatik szépnek,haSt.Evremond annak nem nyil- 
ványitá. Legtökéletesb étekismerőnek ő tartaték , szóval , 
fáradság nélkül a’ legkellemesb uralomhoz juta.—Ezen ok
hoz, inellyek máris megmagyarázhatnák a’hatályt, mit St. 
Evremond megjelente szült, mások is járulónak , mellyek 
e’történethez tartoznak. Több volt egy hónapnál, hogyőa’ 
bibornok teremében nem vala. Azon egész idő alatt ő eltűnt 
’s kisem tudá, mit tőn. E’titkot megkell fejtenünk. Miután 
lovát’s erszényéta’ fiatal apródnak adá, Olonne barátjához 
ment, kinek egy üveg bor mellett elbeszélé a’ kalandot, 
melly ben esetleg olly fontos szerepet játszók. Ez nyugtalan
ná tévé barátját, ki úgy vélő, hogy a’ kémeket mindenhol 
tartó ravasz Mazarin bizonyosan értesítve lesz már az apród 
megszöktéről ’s tudja, e’ szökést ki mozdita elő. Meglehet, 
hogy a’ czinkos számára a’ bastilleben lak készen tartatik és 
St. Evremond jobbat nem tehet, mint ha elrejtezik, mig tud
va lesznek a’bibornok czéljai v. boszankodása megengesz- 
teltetik.St.Evremond, ki egy ötlet miatt néhány hónapot töl
tött már a’ bastilleben, eltökélő magában követni barátja ta
nácsát ; de négy hét mai va, midőn rejtekében az unatkozást 
tovább nem tűrhető ’s a’ bibornok haragot ellene nem nyil- 
ványitott, elhagyó menedékhelyét ’s Í660. nov. 30. esti 
6 órakor Mazarin palotájában rögtön megjelent.(Folyt.köv.
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Pestmegyei utaink ügyében.
A’ pesti hírlap f. evi2l7d. szamában egy pesti nagy- 

kereskedő áltál beküldött s múlt vizkereszti debreczeni 
vásárra jártában, az utak roszasága miatt kiállott ínsé
geit előadó levélnek , ’s a" p. hírlap t. ez. szerkesztőségé
től arra * alatt a' pestmegyei utakra nézve tett jegyzék
nek olvasása által mintegy kényszerítve érzem magamat, 
az utak tekintetiben, bár az e’ részben már közrebocsátott 
különbnél különb értekezések kevés mondani valót hagy
tak is fe l, — némelly ’s különösen a’ pestmegyei utakra 
vonatkozólag — tapasztalásból merített észrevételimet elő
terjeszteni.

Sok vitatkozást hallhatni ma a’ felett: kiknek kel
lene ’s nem kellene a’ közutakat csinálni? ’s most, a’ ha
za nagy részének óhajtása már az , hogy más közterhek
kel együtt, az utcsinálási ’s fentartásiban is részesittes- 
senek az azoktól eddig mentes osztályok ,’s nem ok nél
kül reméllhetni, hogy ezen igazságos kívánat következ
tében, a’ törvényhozás az eddigi rendszeren ez országgyű
lés alatt igazitand : mig azonban ez megtörténnék , az or
szágiaknak mostanig fenálló gyakorlatszerinti készitte- 
tésökkel megállani, vagya’ már elkészültek igazítását ab
ban hagyni épen nem lehet; másként, — miután más köz- 
terhekre nézve is úgy volna már ugyanazon nagy rész meg
győződve, hogy azokkal is csak egy osztályt nem terhel
hetni többé — az következnék, hogy azok hordozására 
sem lehetne már azon részt, a’ törvény e’ feletti rendel
kezéséig is szorítani, melly eddig viselte; mi pedig kép
telenség volna ’s minden rendet felbontana: ha mindaz- 
által az utcsinálás terhe eddigi viselés módját, egy vagy 
más törvényhatóság , addig is , mige’ bajon törvény utján 
igazítás történnék , szivén el nem viselhetné , szabadsá
gában van más ’s keze közt levő módokat is venni elő ; 
de a’ közjó , mitől egyesekét, meg egész egyes osztályo
két sem gondolhatni külön , azt kívánván, hogy az utak 
járhatók legyenek , azokat a’ kívánt törvény hozatala ide
jére , melly mikor fog reánk viradni? még úgy is senki 
sem tudhatja, >árva, abban hagyni, ugyanazon közjó ve
szélyeztetése nélkül egy áltáljában nem lehet, — másként 
kétségkívül azon utas dijára jutunk , ki abbeli meggyőző
déssel, hogy az útjában levő— ’s vész nélkül átgázolható, 
folyón hidat kell és bizoyosan fognak építeni, — annak 
partján leült, ’s mig híd után várakozott, meg is éhezett, 
’s a’ vásár is, mellyre indult, régen szétoszlott.

Mi különösen Pestmegy e közutait illeti: ezekre néz
ve az szokott rendesen mondatni s á p .  hírlap idézett száma 
is mondja, hogy az utcsinálás terhe az adózókra nézve el- 
viselhetlen ’s hogy azok a’ megye hat fő utait csinálni 
nem győzik. ■— Hogy az utcsinálás Pestre, mint más me
gyékre nézve is terhes , nem tagadhatni, de hogy e ter
het Pest más megyénél jobban bírhatja is, ha akarja, — 
az is igaz , mert midőn a’ siílyt, melly a’ hat fő ut fentar- 
tásával jár, méregetjük, ne feledjük a’ hasznokat is , mely- 
lyek azokon a’ lakosokra kívülről ’s belőlrül folynak , s

Budapest közelében lakásuk által rájok mindenkép hárul
nak,  mert e’ körülmények által alkalmuk adatik a’ pest- 
megyei adózóknak minden terméköket, minden perezben 
s jó áron eladhatni, s a’ más helyt számba sem jöhető 
s piaczra vinni nem is méltó szalmából is többet pénzelhet
ni, mint más megyék adozóji hasonló mennyiségű selyem 
szénából és sarjuból bevenni képesek : — azok szolgáltat
nak a’pestmegyei adózóknak módot szünet nélküli szeke- 
rezhetesre s ez altali penzgyüjtesre, mit ezek nagyon 
is tudnak használni, úgyhogy bízvást állíthatni, mikép 
némelly tizmás megyében sincsen annyi — télen — nyá
ron egyaránt szekerező ember, mint magában Pestben, 
kik már országszerte isméretesek lévén, nemcsak béna’ 
megyében, hanem a’ legtávolabb vidékeken lakók általis 
vétetnek fel szekeresekül, mert pénzkeresés folytonos al
kalma ’s a’ hat főúton befolyó más hasznok által, ké
pesekké tétetvén jó ló- és szerszámtartásra, általuk por
tékáit ’s termékeit, — miután ők azokat 25 — 30 mázsá
jával, jóféle 5 — 6 lovaikon maguk megyéjén kívül több
nyire mindenütt nyargalva ’s napra órára kívánt helyre 
szállíthatják, kiki örömest viteti, ’s velük más hasonlő 
kedvező körülmények közt nem létező adózók, illy vállala
toknál a’ versenyt ki nem állhatják , — a’ honnan épen 
nem áll, mi a’ pesti hírlap idézett számában mondatik , hogy 
Zemplény csak magának, Borsod csak Zemplénynek , Aba- 
ujnak , Heves csak ezeknek és Borsodnak készitenékutai- 
kat ,  mert a’ mindennapi tapasztalás bizonyítja, hogy va
lamint az ország, sőt külföld különböző részeiből ’s kü
lönböző vidékeiből, úgy különösen, és az év minden sza
kaiban azokon egész csoport pesfinegyei szekereseket is 
találhatni, kik költöző madarakkint, seregestül járnak- 
kelnek , ’s alkalmasint biztosan állíthatni , hogy a’ köze
lebb irt megyék csinált utain éven át több pestmegyei sze
keres fordul meg, — mint azon megyebeliek a’ pesti uta
kon , — ’s már csak azért is , hogy más megyék utaikat 
jókká készítvén , a’ pesti adózók  azokat kényelmükre 
használhatják ’s haszná Iják, és nagy terhekkel is sebes 
nyargalva járván rajtuk, azokat másoknál inkább rongál- a 
ják , az igazság ’s viszonyosság is megkívánja, hogy 
Pestmegye is utait szinte megcsináltassa , mert más csinált 
utait használni, ’s hogy más is hasonló jóban részeltet
hessék, a’ m a g á é t — inellynek különben is maga ven
né legtöbb hasznát, meg nem csináltatni, azon legfőbb 
erkölcsi törvénynyel is : ,,a’ mit akarsz hogy más tegyen 
veled , ugyan azt tedd te is mással44 semmiként sem egyez
tethetni öszsze. — Egyébiránt a’ szent czél, mellyhez a’ 
haza közjaváért törekedni kell, az utak járhatókká téte
le lévén, ha P e s t m e g y e  ezzel adózóját csak magát 
terhelni nem kívánja , szabadságában van , más eszközö
ket is venni elő: Borsod közbirtokossága ’s nemessége 
(de vannak erre példák más megyékben is) az a dózón  
könnyitni akarván , jeles kiterjedésű töltést készített ’s 
érte senki által feleletre nem vonatott,’s ez önkéntes tet
te által a’ külföld azon vádja ellen, mi ugyan már honn
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is elég sűrűn nyilatkozik , hogy hazánkban a’ sok becses 
idő csak a’ sok üres beszéddel és sikereden tervek el- 
szavalásival telik el, magát tettlegesen igazolta is. Azon 
gyakori állításra nézve , hogy a’ pestmegyei adózó, a’ 
megyebeli tömérdek utat csinálni nem győzi , azon ész
revétel fordul még elő, mikép csak arról mondhatni hogy 
nem győz valamit, ki folyvást m u n k á b a n  l e v e n ,  
mégis mindig nagyon sok van hátra,’s míg egyik bajt vég
zi , az alatt más áll elő, — ’s ha felveszszük Pestmegye 
fő ’s legjártabb , de legjárhatlanabb utai egyikét t. i. a’ 
Hatvan felé vezetőt, 12 — 15 éve, mióta ezt a’ hatvani ha
tárnál csinálni elkezdték ’s mind a’ mellett, hogy a’már 
«elkészült részben Hevesmegye 500 ölet, a’ vámjoggal bí
ró hatvani uradalom pedig 50 — 60 ölet töltetett meg (az 
uradalom által épített e’ kis darab elkészüléséig több év 
folyt le ’s az utasok ez alatt ut ’s hid nem léte miatt ki
állott nyomorainak számát ki győzné elsorolni): még sincs 
máig a’ Hatvan és Bag közti, öszszesen is csak két mér- 
földnyi útnak fele , vagy ha ennyi van , de több bizonyo
san nincs elkészítve ; pedig a’ munkát itt hidak építése ba
jai sem késleltették, mert a’ Pestmegye által eddig elké
szített ezen vonalon, mind öszsze sincs több egy 9 — 10 
láb szélességű fa-hidoál , ’s ez is 7—8 év előtt elromol
ván több évig hevert csinálatlan , azonban valami két év 
«lőtt lehető legnagyobb keskenységben és nem igen válo
gatott fákból elkészült ugyan már , de reá fájdalom! sem
mi karfa nem tétetett, melly az utast a’ róla szerfelett kes
keny voltánál fogvást olly könnyen történhető lefordulás 
ellen biztosítaná ; — az alatt pedig mig e’ hid 4 — 5 évig el
pusztulva h e v e r t ;  ’s midőn a’ szántóföldek szélein vitt 
gyeputról sár idején az utas a’ töltést — bár azt száraz idő
ben örömest elkerülte , — felkeresni kényszerittetett, mi
nő kínnal ’s veszélyek közt lehetett’s kelletta’ hid helyét 
kikerülni, — azt látni kellett, hogy róla helyes képzele
te lehessen valakinek. Már tisztelet , becsület, de igazság 
is! hogy lehessen itt nem győzéssel állni elő?* kivált ha 
tekintetbe veszszük, hogy a’ közelebb lefolyt két három 
—— ha nem több év alatt, a’ hatvani vonalon — sőt a’ töb
bin is , — senki egy lábnyi uj utat sem készített, holott 
annyi töltést, mennyi itt 12 — 15 év alatt létre jött, olly 
erőnek, millyet P e s t m e g y e  bármellyik járása kiál
líthat, e g y  k e d v e z ő  őszi  ’s t é l i  e l ő k é s z ü l e t 
t e l ,  egy t a v a s z o n  előállítani, kivált takarékosabb 
utkészitési rendszer mellett, érezhető sem lett volna.— 
Igaz, hogy úgy ezen , mint más útvonalokon , — a’ töltet
len ’s majd homokos, majd agyagos utakon , kerék álta
li kotrásokat , zápor-okozta árkolásokat ’s elmosáso
kat , gyakran kell a’ pestmegyei adózónak toldozni fol
tozni, — de ezen utigazitás csak hóraépités ., ’s néha mire 
az utfoltozó haza ért, munkáját a’ zápor már újra elsep- 
rette, — ’s épen hogy az egyiránt drága időt’s erőt már 
sokáig illy sikeretlen munkával hasztalan vesztegetni ne 
kelljen , egy okkal több van arra , hogy két oldalt vizve- 
zető árkokkal ellátandó töltött utak építtessenek minél 
előbb, mellyek a’ kerékkotrás ’s vízmosás általi károsítá
sokkal daczoljanak.

(Folyt, következik.)

A’ rétjavitás ügyében.
[ Vege .]

IV- Azon rétjavitási tervekről, mellyeknek fo- 
ganatosithatása csupán magoktól «’ felektől függ.

35. §.H aa’ réttulajdonosak, földesurak, községek, 
vagy egyes vállalkozók, az áltatok czélzott ’s tervezett 
javítást foganatosítni képesek a’ nélkül, hogy annak lé
tesítésére idegen vagyon kisajátítása lenne szükséges; v. 
ha a’ felek az adandó kárpótlásra nézve egymással barát
ságosan megegyeztek volna: akkor a’ vállalkozók azon
nal a’ tervbe vett rétjavitás (öntözés vagy szárítás) létesí
téséhez foghatnak ; kötelességül tétetvén mindazáltal ne
kik ez esetben is a’ kérdéses folyóvíz medrében annyi 
vizet meghagyni, mennyi a’ határbeli lakosok szokás
ban levő vajódi közszükségeik födözésire kívántatik.

V. Általányos rendszabályok. 36.§. A’ bíróság 
kötelessége a’ megindított vállalatnak a’ Illdik részben 
taglalt tárgyalása közben mindig azon lenni, hogy a’ fe
lek megegyezése barátságos utón eszközöltessék. 37. §. 
Azon rétöntözések, mellyek a’ rendszabályok kihirdetése 
előtt egy évvel már valóságos gyakorlatban voltak, csak 
annyiban lehetnek uj kérdés tárgyai, mennyiben az álta- 
lok netalán másoknak okozott, tisztán bebizonyítható ’s 
a’ jelen terv Illdik részének értelme alá eső rövidség kár
talanítása végett az illető felek által a’ rétöntözés beho
zatala alkalmakor a’ törvényes intés vagy követelés való
ságosan megtörtént. 38. §. Hahogy a’ rétjavitási vállalat 
létesítésére szolgáló tér több törvényhatóság határaiban fe
küdnék: az ezen hatóságok között a’ létesitésrül támadható 
egyenetlenség esetében ugyanazon eljárás állapittatik meg , 
melly az 1840ki Xdik t. ez. 8dik §sában részletesen fog
laltatik. 39. §. Azon községekben , mellyek határiban 
többek között felosztott rétség van, a’réttulajdonosak kö
zött külön réti elöljáróság alakittatik , melly a’ törvényes 
mezei rendőrségi bíróság ótalma alatt a’réteketillető rend
őri szabályok megtartására ’s a’ rétöntözés czélszerű léte
sítésére ügyel, ’s a’ mennyire szükségesnek találtatnék , 
a* rétcsőszt ’s réttulajdonosakat érdeklő czélszerű hely
beli szabályokat alkothat. 40. §. Mindazon szabályok , 
utasítások és engedvények, mellyek e’javaslatban előa
dattak, a’ réteken kívül mindazon földekre’s legelőkre is 
értessenek, mellyeknek kiszárítása vagy öntözése hasz
nosnak vagy czélszerűnek mutatkozik. 41. §. Magából ér
tetik egyébiránt, hogy miután a’ nagyobb folyamok vizei 
a’ statusra nézve úgy leghasznosabbak , ha azok az ország 
minél több részeibe ipar , kereskedés és mezei gazdaság 
érdekében elvezettetvék , a’ vizek illy nagyobb felosztá
sa érdekében (hol azzal a’ helybeli tulajdonosak ’s birto
kosak nem élnének) az 1840diki Xdik s az itt javaslóit 
törvények értelmében egyes vállalkozókés társaságok is 
bármelly nagyobb folyóbul az o r s z á g bármelly részébe 
rétöntözésre szolgáló csatornákat is húzhassanak ’s azok
kal tökéletes kárpótlás és kisajátitás után mint magány
tulajdonnal élhessenek.

Közgyűlési végzések nyomán jegyzetté

Török J ánOS, egyesületi előadó.
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Mazar i n  herczegnö.
(Franczia beszély.)

Y.
([Folytatás.)

St.Evremond megjelentékor nyomban mély csend álla be; 
ő pedig megzavarodás nélkül a’játékasztalhoz ment. Ele- 
jénte csalatkozottnak látá magát a’ közvárakozás, mert 
Mazarin csak könnyű fejbiczczenéssel üdvözlé a’ táborna
gyot , de rögtön, mintha másra gondolta volna magát, 
gúnyhangon szóla: ,Ah , ön az, St. Evremond ur ! Én önt 
holtnak hivém.“ — ,,Istennek hála, még élők közt va
gyok; de igen beteg valék.44 — .Mit mond ön! De tud
ja é bizonyosan, hogy már túl van minden veszélyen ?4 —- 
,,Reményiem.“ — ,’S minő betegségben szenvedett ön ?4
— „Nagyon meghűtém magamat.“ — ,Éjjel a’ szabadban 
talán ?4 — ,,Meglehet.“ — ,0  bizonyosan. On nem jól cse
lekszik , St. Evremond ur. Éjjel szabadban lenni nagyon 
veszélyes. — Jőjön csak közelebb! urak,  helyet St. Ev- 
rernond urnák! — Meghűtéseknél mi sincs veszélyesb...4
— „Kiváit ha az ember egy álló hónapig nem látta a’ na
pot.44 — Mindnyájan ráismertek a’ hízelgésre , Mazarin is 
mosolyga és szóla: ,elég, szépelmüur, ön tudja, hogy 
a’ hízelgőket nem szeretem.4 Kis idő múlva odavetőleg 
folytató a’ bibornok : ,egy esetet kell önnek elbeszélnem, 
St. Evremond u r, melly távolléte alatt történté igen meg 
fogja önt lepni. Ismeri ön a’ spanyol apródot, kit nekem 
fiatal ’s kegyelmes királynőnk adott.4 — „No’s?44 rebegé 
St.Evremond, kinek szemei önkénytelenül Hortensera 
esének, ez pedig elhalványult. — ,Honvágyat kapott ’s 
mindszent éjén elillant, de nem tudni hova. Máig semmi 
nyomára sem lehete találni. Igen sajnálám, mert igen meg
szoktam őt ’s még el nem tökélhetém magamat, hogy he
lyét mással betöltsem.4— St. Evremond mélyet lélekzett, 
mint ollyan férfi, kiről súlyos teher van levéve ’smosolyg- 
va felelt: „szeretnék 30 évvel ifjabb lenni, hogy maga
mat e’ hivatalra ajánlhatnám.44 — ,’S én azt öntül bizonyo
san meg nem tagadnám , viszonzá a’ bibornok ; de önért 
most is akarok tenni valamit, mertörvendek , hogy önt, 
St. Evremond u r , újra láthatom ; ama hivatal tehát — ön 
unokaöcscsének van szánva.4 — Legőszintébben köszönöm 
eminentiádnak , de néhány évig helyettest kell adnia, 
minthogy még csecsemő.“ — A’ jelenvoltak mindnyájan 
nevettek , maga a’ bibornok is , St. Evremond pedig lá
tá , mihelyt a’ szavak ajkairól lezendültek, hogy nagy hi
bát követett el. — ,Mit jelent az? folytatá Mazarin ; ál- 
modám é , midőn vélém , hogy önnek unokaöcscse van, ki 
önt bizonyos éjjel épen gond- és zavarba hozó , amaz éj
jel, midőn ön alkalmasint meghűté magát; unokaöcscse , 
ki nagyságra Alonsohoz hasonlit. De hogyan is jöttem én 
e’ gondolatra ? Sajnáljon , St. Evremond u r , én öregszem 
’s elmém gyöngül.4 —  A’vén róka,  mormogó fogai közt 
Evremond, mindent tud.44

Mazarin, ki zsákmányát nem szokta elszalasztani , 
folytatni akaró csipdezéseit, midőn St. Evremond szeren
cséjére a’ bibornok’s jelenvoltak figyelme egy előkelő sze
mély t. i. Soissons grnő , Mancini Olympe megjelentével 
másfelé lön fordítva. A’ keletkezett félbenszakitást St.E v- 
remond távozásra vélé használandónak. — Midőn a’ pal o-

ta körtornáczában, hordozóira várva,lassú léptekkeljár- 
kala ’s magától kérdé: nem volna é jobb Párizst lehető
leg gyorsan elhagyni ’s rejthelyére viszszatérni, közelé
ben rögtön nagy zaj támada; apródok ’s futnokok gyer
tyákkal sietének előre , helyet csinálandók három hölgy
nek, kik a’lépcsőkön lejövének ’s kiket mindenki meg- 
süvegelt, magat előttük meghajtva. St.Evremond nem so
kára a’ bibornok három unokahúga előtt álla. A’ legif
jabb , Hortense, megpillantván őt elpirula, tűzteljes fe
kete szemeit feléje forditaés szóla: ,jó estét, St. Évre— 
mond ur.4 Azután halkan hozzá tévé : ,köszönöm önnek 
mind ennevemben, mind az öveben.4 — St.Evremond aka
ratlanul is leveve tollas süveget ’s a’ három testvért maga 
előtt elhaladni látá a’ nélkül, hogy felelhetett volna. A’ 
hölgyek négy gazdagon fölszerelt szürkelovas kocsibaülé- 
nek ’s egy szózat színházhoz menni parancsolt a’ kocsis
nak. — ,Szerencsés Alonso !4 mély sóhajjal mormoga ma
gában St. Evremond. Azután hordozóinak meghagyó , hogy 
őt a’ szinházba vigyék. Egy kocsiból épentávoztakor fia
tal férfi lépett ki ; St. Evremond megistnéré őt’s magában 
gondolá : .szegény laMailleraye!4

YI.

A’ színházban , hol la Mailleraye is nem sokára hoz
zá társula, amaz csodálva vévé észre , hogy a’ bibornok 
unokahúgai páholya üres vala. St. Evremond is nem kissé 
csodálkozék ’s la Mailleraye elszomorodott elannyira, hogy 
az figyelmét amannak el nem kerülé. Kérdé tehát a’ fia
tal férfit, mi szomoritja szivét ’s la Mailleraye, ki rég
óta keresett alkalmat szivét kitárni, megvallá neki, hogy 
hét év óta szereti a’ bibornok legifjabb unokahugát ’s el 
kell fájdalom miatt vesznie, ha övé nem leend. St. Evre
mond , mennyire lehete, vigasztald ő t, végre pedig ja- 
vaslá neki , hogy sorsát egy kedvelt jósnő által jövendöl- 
tesse meg.Némi vonakodás után eltökélé magát a’ fiatal fér
fi ’s mindketten megegyezének szerencséjöket nyomban 
megkísérteni.

E’ végett elindulának és St. Evremond nem sokára 
egy szegény háznak , melly előtt egy bérkocsi álla már , 
ajtaján kopogott. Eső esett ’s a' szél búskomoran üvölte 
a’ sötét utczákon át. — Jó sokáig tarta , miga’ kopogás
ra feleltek a’ házban. Yégre belőlről kérdé egy hang:
,mit akar ön?4— „Mi előkelő férfiak vagyunk, viszon
zá St. Evremond , kik kártyát akarnak magoknak vettet
ni.“ —- ,Ideje már múlt, válaszolt a’ hang. — „Az hazud- 
ság; hiszen most is kocsi áll itt. Nyissa ki az ajtót, kü
lönben betörjük.44 — St. Evremond azután egész erejéből 
újra kezde kopogni az ajtón, úgy hogy St. Antoine egész 
külvárosa hangzék bele. Nem sokára benn női szózat volt 
hallható , melly a’ két urnák felnyitni parancsolá az ajtót. 
Ez megtörtént; St.Evremond bátran lépett be , de la Mail
leraye félénken , szepegve , ’s magára keresztet vetve kö
veté. — Egy érett korú nő előtt állának , ki durván va
la öltözve’s viszszataszintó arcza piszkos barna fejkötő
vel volt kissé elfödve. Száraz kezei egyikében nagy vas- 
szövétneket tarta, melly gyönge fényt vete a’sötét,ned
ves és keskeny tornácz falaira. Karján fekete nagy macs
ka , mellynek szemei villámokat lövellnilátszának , nyug-
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vek ’s oldalán roppant olló csünge. Ez undok teremtvény 
a’ jósnő vala , ki la Yois mellett ennek dicsősége egy ré
szét is élvezé. — Mihelyt az ajtó újra bezáralék ’s becsu- 
katott, a’ jósnő intea’ két urnák: követnék őt. Ezek egy 
rósz lépcsőn mentek föl ’s a’ nő egy ajtó előtt sötétben vá- 
ratá őket. Nem sokára azonban mellékajtó nyilt ’s egy fia
tal szép szobalyány a’ legcsinosb pongyolában’s ezüst szö- 
vétnekben jól illatozó gyertyával jelent meg. Mailleraye 
és St.Evremond csodálkozva követék ő t’s bámulásuk még 
inkább növekedék , midőn több , legnagyobb fényűzéssel 
bútorozott szobán mentek át, mellyeklegdrágább ’s leg
gazdagabb szőnyegekkel valának beaggatva ’s hol minden 
oldalról arany fénylék. A’ szobalyány végre egy bársony
függönyt emelt föl ’s felszólító az urakat, lépnének be pa
rancsnoknője , a’ hires jósnő, ki la Yois név alatt ismer- 
te ték , teremébe.

Deshayes Katalin , más néven Montvois , előbb bá
ba volt, hanem e’ keresetet, melly neki nem sokat jöve- 
delmeze, nem sokára megunó ’s mivel sok természeti esze , 
nagy éles elméje, különösen kifejlett fondor szelleme va
la , babonával’s általán a& emberek gyöngeségeivel kez- 
de berészkedni. Kártyát vetett, jósolt és szerelemitalo
kat készite ’s e’ foglalkodásokban annyi ügyességet tanu- 
sita , hogy házát rövid idő múlva a’ város és udvar legki
tűnőbb személyei látogatók. Most már fényűzés iránti fék
telen szenvedélyétkielégitheté. Nyomoru kunyhója St. An
toine külvárosban belül pa l o t á vá  1 ő n átalakítva; egy 
schweizija, futnoka volt’s nyilt asztalt tarta. La Fontaine 
volt egyike szokott evőtársainak ’s tudva van , hogy a’ hal
hatatlan meseköltő egy kis utazásából viszszatértekor azon 
nap akaró meglátogatni a’ jósnőt, midőn ez, mint a’ schwei- 
zitól megtudá , Greve-téren mint varázs- és méregkeve
rőnő kivégezteték. — Történetünk e’ része korában Vois 
fiatal ’s mint mondjuk , meglehetős szép, jó kedvű ném- 
bervala, ki egész ideje alatt, midőn különös mestersé
gével nem foglalkodék, dúdolt, nevetett ’s ünnepélyeket 
ada. Naponkint társalogván miveit emberekkel, ezek tár- 
salkodási csínját, magaviseletét’s nyelvét jelesül utánozni 
megtanuló; de ha, hogy úgy fejezzük ki magunkat, szín
padán kívül volt, tulajdonképeni véralkata tulnyomóságot 
nyert’s illyenkor házánál nem épen illedelmes dolgok tör
téntek. — Ez volt a’ személy , kihezla Maillerayeés St Ev- 
remond vezettetének ’s ki a’ XYIII. század annyi sok hires 
személye , névszerinta’ valóban epicus Mancini-család sze
rencséjében olly nagy szerepet vala játszandó. — Yois ezen 
este barna gros de tours ruhába tüzszinü atlasz-puffokkal 
öltözötten ’s fejét két csipkemárnával , mellyek csak félig 
lakarák igen szép fekete haját, elfödve , hanyagul ült kan
dalló mellett egy székben. Melletteegy asztalon gitárt, né
hány egyes nótalapot és Scudery legújabb regénye egyik 
felnyitott kötetétlehetett észrevenni. Belépvén a’ két ur, fé
lig fölkele ’s mentegetőzék , hogy őket várakoztató ’s inte 
nekik , ülnének le a’ két székre, mellyeket paszományos 
szolga tolt előbbre. Azután bangón , mint ha hg lyánya vol 
n a , kezdé : ,No’s , uraim, mi újság ma este a’ Louvreban ? 
Hogy vannak ő felségök ?4— La Mailleraye Armand sok
kal inkább elvolt káprulva , hogysem legott felelhetett vol
na. St.Evremond a’jósnő első szavainál öszszeborzada , 
homlokára üte , benne mintegy emlékezetet ébreszteni a

karva ’s a’ hölgyreszemeit róla le nem véve ’s kérdőleg né- 
ze. Yégre néhány perez múlva rebege : ,,Yois aszszony , 
a’ hires kártyavetőné van előttünk — .Szolgálatokra4 
mosolygva felelt Yois. — ,,A’ szerint nem először van sze
rencsém önt látni.44 •— ,’S nem utoljára, reméllem legalább 
hogy ön e’ szerencsében még részesitend.4 — „ Önnel egy 
hónap előtt, a' st. germainivár nagy lépcsőjén találkozóm’s 
ön vonakodék nevét megmondani.44—Voisfélbenszakitáa’ 
beszélgetést s hogy közelebb lépjen czéljához , háromszor 
kopogtata. Egy neger jelent meg, ki kezében sajátságos a- 
laku tányért tarta, mellyet az asztalra tőn; e’ tányéron egy 
játék-kártya, egy pohár viz, egy mogyoróveszsző , egy bű
tükör ’s egy ráolvasó könyv fekvék , mellyben cabbalai je 
gyek valának láthatók. Eltávozván a’ neger , Vois felnyi
tó a’ könyvet, a’kártyát háromszor elkeveré ’s azt min
dig St. Evremond által elemelteté; azután a’ kártyákat kü
lönös renddel asztalra raká, félhangosan szavakat mormo- 
ga, mellyek semmi emberi nyelvhez nem látszának tartoz
ni ’s mellyeket az előtte fekütt bű-könyből olvasa. E’ kü
lönféle működés alatt a’ jósnő külseje megváltozott. Igen 
komolylyálőn és szemeiben’s minden mozdulatában majd- 
majd ünnepélyes valami rejlék. A’ fiatal marquis szemeit ró
la soha le nem vévé, de St. Evremond ajkain minduntalan 
gúnymosoly üle. Yégre türelmetlenség hangján szóla: „nos, 
varázsnő aszszony , jövendőm, úgy látszik, sűrű homályba 
van burkolva.44— ,Türelem ,viszonzá a’ hölgy, ki fog az 
derülni, mert szellemem segít. Tábornagy ur , ön szerel
mes.4— St.Evremond hátra dőlt székében’s hangosan fel- 
kaczaga. Kevés idő múlva válaszolt: , ,értsük meg egymást; 
én jövendőmet akaróm kérdeni ’s ön múltról beszél.44 .Ka- 
czagjon ön mennyit tetszik, szólt kissé büszke hangon a’ 
jósnő , én ismételem , hogy e’ perezben, midőn önnel beszé
lek , szerelmes ’s hogy e’ mostkeletkező szerelem leghőbb 
lesz azok közt, mellyeket ön valaha éreze.4— .,Szabad é 
tudnom annak tárgyát ? Az nagy örömemre szolgáland.44 — 
,A’ marquis ur jelenlétében meg nem nevezhetem.4 — St. 
Evremod nyugaima-’s elfogulatlanságából sokat látszék ve
szíteni.— ,,E’ hő szerelem faláland é viszonszerelemre ?44 
kérdé rövid idő múlva. — A’ nő néhány perczig vizsgáló őt 
’s azalatt egy pillanatot vefe koronként a’ kártyára , azután 
kétkedőleg vállat vonifa. — ..Sokáig fogok még élni ?44 kér
dé utóbb St. Evremond. — .Adja ide jobb kezét.4 — A’ tá
bornagy oda nyújtó jobbját ’s a’jósnő válaszolt: ,igen nagy 
kort fog ön megélni.4 — ,,Annál roszabb , mert a’ hölgyek 
máris nem sokára mitsem akarandnak rólam tudni.Ez igaz- 
talansága a’ sorsnak.— De legalább nyugott öregségem 
leszé?44 — Yoi$ kezébe vévé a’tányéron volt veszszőt s 
háromszor forditá mega’ pohárvizfölött; azután a’bűlükört 
nyújtván ót a’tábornagynak szóla: .hajtsa meg ön a’tükröt 
úgy, hogy vis/szatükröződjék benne a poharviz. A viz jel
képe ön életének.Ha a’ tükörben olly tiszta marad, minta’ 
pohárban , úgy békés jövendőt reméllhet ön. Ellenkező e- 
setre mindentől kell tartania. Mit lát ön?4 — ,,Epen sem
mit.“  — ,Ugy oda nem jól néz ön. Adja ide a’ tükröt. Iste
nem! mi zavarta’viz. St. Evremond ur, vigyázzon magára; 
öntnagy veszély fenyegeti. — Yannak még hozzám intézen
dő kérdései ?4 — ,,Eleget hallék. Most e’ fiatal barátomon 
a’ sor.44 (Folyt, köv.)
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Pestmegyei utaink ügyében.
( Folytatás .)

A’ pesti utak roszasága okául adatik továbbá az al
kalmas építkezési anyag hijánya , ’s ezt szint a’pesti hír
lap is * alatt felhozza, hol mondatik, mikép alkalmas 
anyag közel csak a’ bécsi és fejérvári vonalokon van. A’ 
hírlap t. ez. szerkesztősége állításán nem csodálkozom, 
mert gondolom , Hatvan felé ritkábban jár, tán illyenkor 
is máson van figyelme , ’s különben is az utanyag nem lé
te olly sűrűn hordatik itt fe l, mikép ugyan gyakori tapasz
talás kívántatik , hogy még az is, ki az ellenkezőt jól tud
ja >, meg ne tántorodjék : de annál inkább csodálkozom, 
mikor ezt ollyak is , mégpedig erősen, állítják , kik arra 
többször járnak ’s azt, mi útban ’s ut tövében van, meglát
ni némileg kötelesek is volnának. Nekem éven át több
ször kell Hatvan felé el- ’s viszszautaznom ; ’s már annyi
szor tapasztaltam, hogy itt az utanyag közel, bőven ’s 
igen nagyon jó van, hogy bár ki állítson ellenkezőt, azt 
kereken tagadom: mert nem említvén , hogy Pestváros e’ 
vonalon, a’ város tövénél kezdődő töltése mellett, a’ gyep
ben mindenütt derék kövecset találván útja fentartására , 
ebből’s abból, hogy a’ czinkotai’s vele mindenfelől szom
szédos határok földjein nagy mennyiségben szétszórva he
verő kövecs mutatkozik : nem ok nélkül következtethet
ni , mikép e’ részeken a’ föld színén alól is mindenütt ’s 
bő mennyiségű kövecs van , figyelmeztetek mindenkit, 
hogy Czinkotától Kerepes felé mente közben, nézzen a’ 
lába alatti útra , nézzen két oldalt a’ gyepre ’s látni fogja 
mindenütt az utcsinálásra legalkalmasb kövecset, a’ tár
csái csárdával átellenben pedig az országút tövében lát egy 
már meg is kezdett ’s kimerithetlenséget ígérő kövecsbá
nyát ; hogy ha pedig a’ gödöllői erdő közé ér ’s figyelmez, 
talál egy helyet, hol a’kerék , az útban levő termés kövön 
igen észrevehetően megzökken , ’s ha ugyan itt szemeit 
két oldalt fordítja , látni fogja , mint ül ki a’ sok kő mind 
két felől a’ földbül. Van hát kő ’s kövecs , jó ’s bőséggel, 
többféle anyagot pedig utcsinálásra használni nem szok
tak , mégpedig a’ csináltatandó útban magában van , ’s mi
kor az ut , annak két partja’s melléke , keresetlen ennyi 
’s illy alkalmas anyaggal önként kínálkozik, gondolhat
ni : mit ’s mennyit lehetne még a’ gödöllői erdőben ’s az ut 
szomszédságában egyebütt találni, ha volna kinek keres
ni ? E’ kövecsnél pedig semmi folyo szebbet ’sjobbatnem 
szolgáltathat, kivált ha az madár-rostélyon át eresztve, a’ 
közre létező földi részektől megtisztítva használtatnék , 
mit azon könnyebbség számba vétele mellett, hogy a’kö
vecs az útban van ’s félre- ’s távoleso helyről szallitni 
nem kell, édesden lehetne teljesitni; -— s ezt Pestvaros 
is nagy haszonnal fogná r á k o s i utjánál tenni, hol még 
annak is jó következése lenne, ha a’ nagyobb darab kö
veket , közönséges széna-gereblyével lehuzatná a’ töltés
rő l, miket uj utak csinálásánáljól lehetne használni; s 
végre ha a’ helyett, hogy ezen utat most évenkint egyszer 
9 — 10 iznyi vastagon megkövecselteti, ugyanazon köve

cset két ízben t. í. őszszel és tavaszszalhordatná útjára, mi 
különben is több bajba nem kerülne, ez által azon nagyon 
erezhető alkalmatlanság, mellyet az ut uj megkövecselteté- 
se mindig okoz , ’s melly az igen vastagon kövecselés- 
nel még érezhetőbb, — olly terhes ’s oily tartós lenni nem 
fogna. —

Ezen czinkota-gödöllői útban levő anyagra nézve azon
ban meg kell vallani, hogy azt Hővizgyörk ’s H a t v a n  
sártengeréig szállítani meszecske van ; de még senki sem 
mutatta meg — mert próba nélküli állítás utépités ügyé
ben sem ér semmit — hogy az irt helyekhez közelebb is 
ne találtatnék szint olly jó anyag , sőt ezt meg sem fog
ja senki is mutathatni, miután a’ már megépült hatvani 
ut részére is volt honnan közelebbről hordani; ésha csak
ugyan nem találkoznék is , még akkor sem lehet az itte
ni különben sem szerfölött nagy távolság miatt az utcsiná- 
lást abban hagyni, mert más megyékben is gyakran hason
ló vagy még nagyobb távolságról készittettek ’s ké
szülnek az utak. Borsodnak például , a’ kövesdi ’s innen 
Szinhalom ’s Andornok felé Egernek kétfelé ágazó útjai
ra az aranyosi ’s daróczi hegyekből, mellyek Kövesdhez 
2. Szinhalomhoz 3. Andornokhoz pedig 4. ’s több mér
földre esnek , kellett az anyagot hordatni, és említett 
újabb utait(mellyeken—hogy pestmegyei szekeresével ké
nyelmesen utazhasson, — a’ felhozott nagykereskedő is 
több mérföldet kerülni nem sajnállott) bár azok , a’ már 
előbb elkészült harsányi úttal számítva , a’ megye hatá
ráig 7 — 8 mérföldekre rúgnak, — a’ közbe kivántatott’s 
köbül rakott főbb híddal együtt 5 — 6 év alatt mégis el
készíttette ; de az alatt mig ez a’ kövesdi vonalon igy tör
tént, a’ megyében egyebütt más járásokban is , hol még 
hijányzottak , szinte készültek jó uj utak ’s roppant költ
ségbe került hidak , miket Borsodnak különösen szerfö
lött nagy számmal kell tartania , a’ meglevők pedig javít
tattak ’s jó karban fentartattak. — Ezt tette Borsod ; ’s 
bár mint olly törvényhatóság , melly az adózó nép kímé
lése , ótalmazása ’s java előmozdítása iránti buzgóságban 
is , a’ honbeliekközt egynél is hátrább nem áll, az adó
zó nép ez általi tetemes terheltetését vérző szívvel fájlal
ta , ennek tételére a’ haza közjava tekintetiből, meílytől 
magáét az adózóiét is elválasztani soha sem tudta , magát 
kényszeritve érzette ; és mind e’ teher elhordozása mellett 
is—melly Sz. L. és N. G. azon korbeli lelkes főszolgabi- 
rák köz hálát érdemlő buzgókodásuk ’s hozzájok méltó 
alárendelt tiszttársaik csüggedhetlen iparkodásuk mellett, 
a’ súly aránylagos felosztása ’s a’ munkára kívánt idő 
okos megválasztása által annál viselhetőbbé tétetett — 
a’ borsodi adózók, kik pedig a’ pestiekhez képest semmi 
kereseti alkalommal nem bírnak ’s azoknál egyre másra 
észrevehetőleg vagyontalanabbak is , nemcsak el nem pusz
tultak, sőt szegényebbek sem lettek mint azelőtt voltak , 
most pedig annyival is tehetősebbek , hogy jóut birtoká
ban vannak ’s azokon jártukban barmaikat kicsigázni 
nem kénytelenek , ’s reméllhetni, hogy jóllétük nőni fog ,



248

aiert azon , áldásért buzgó szívből eredő fohászok , mely
ikek az utasok ajkairól Borsod jó utain, az azok készíté
sében veritékezettekrefolyton folyva — az egekre bocsát
tatnak — ott kétségen kívül kedvesek ’s meghallgat
ta lak . —

A’ pesti utak roszaságát há t, az érintett ’s egyre fei- 
hordatui szokott okokban hasztalan keressük , mert az 
igazat megvallva, azok-azért roszak, hogy nem építtet
nek, ’s mi kevés hoszszu évek lefolyta alatt elkészült is 
(mindig csak a’ hatvani utakat«rtem , mert ezek Pestben 
sőt az egész országban is legjárhatlanabbak sár idején , 
ámbár a’ mondandók sok részben az üllőire is illenek) an
nak feítartására is kevés, majd semmi gond sem fordittatik , 
pedig a’mint a’ hatvani töltés alkotva van , annak jó kar
ban tartása sokkal több gondot ’s munkát kívánna , mint, 
fölteszem, a’ borsodi említett utaké. (A’ borsodi utakat e- 
melvén ki jóságuk miatt a’ szóba vett pesti nagykeres- 
kededő is, magam is csak ezeket veszem például, ’s annál 
inkább, mert ezek legegyszerűbb ’s leggazdaságosabb 
készületök mellett, bebizonyodott jóságuk’s Borsod fő- 
utain kiviil, a’ megyét keresztül-kasulszövő íiókutai is , 
nagy mennyiségben lévén már készen ’s folyvást épít
tetvén, Borsod a’ leirtakon kívül azért is, hogy a’ szó
ban forgó hatvani úthoz legközelebb eső legjobb utat tar 
tó megye, hasonlatosság gyanánt legalkalmasban vétethe
tik fel.) Világosság okáért leirom mint készítette Borsod 
legjobb utait: kiméretett az ut helye ’s hol szükséges 
volt elegyengettetvén , három részre osztatott, a’ közép
ső harmadrésznek kellő közepe , melly egyszersmind az 
egésznek is közepe , kijelöltetett ’s ide végig minden föld 
ráhordása nélkül, a’ kövek legnagyobbjai, ezektől két 
oldalt lejtősen kisebbek rakattak , a’ kövezet két külső 
szélére rakott nagyobbka kövek, hogy a’ szétmászást gá
tolják, az eleven földbe fészkeltettek , az ekkint és csak 
helybeli lakosok által gondosan lerakott nagyobb kövek
re , apróbb forgácskövek ’s ezeken felül kövecs térítte
tett, és csupán oda töltetett a’ két oldalt sinór után vont 
árkokbul kihányt föld része , hol a’ kikövezés által arra, 
hogy eső- ’s hóvizróla azonnal lefolyjon , kellő emelke
dést nyert töltés a’ két oldalt töltetlen maradt, gyep- 
uttal öszszeért ’s ennél emelkedettebbé le tt, éscsakany- 
nyi , hogy ott zökkenő ne maradjon , hanem utközéptől az 
árkokig egyenlő lejtőség eszközöltessék , ’s ekkor az ut 
kész lett ’s ország-világ használatára azonnal kinyitta
to tt; ’s több évi tapasztalás kezeskedik az iránt, hogy az 
utkészités ezen modora helyes és jó, mert a’ szerinte ké
szült utak, a’ hazabeli legjobbak közé méltán soroztai
nak,  ’s ellene a’ külföldiek is , a’ mérföld-szám’s utmu- 
tató-oszlopok hijányán kívül egyéb helyes kifogást nem 
tehetnek, mert két oldalt ültetendő fákról, mik ellen kü
lönben szinte annyi ok harczol mint mellettük , mig a’ 
határok szabályozva nem lesznek , nem is álmodhatni. — 
És azért azt lehetett gondolni , hogy a’ szomszéd megyék , 
a’ leirt egyszerű’s a’ tapasztalt jó sikert számba vévé , ezen 
kétségen kívül leggazdaságosabb utkészitést, a’ borsodiak
nál későbben csinált utaiknál követni fogják: de ki ezt 
hinné, szerfölött csalódnék; Borsodot sem Heves nem 
követte, bár ez régibb útjait, mellyek az újabb más rend

szer szerint készülteknél kétségen kívül jobbak, állan
dóbbak ’s könnyebben feltarthatok , akként csinálta mint 
Borsod , sőt mondhatni, hogy Borsod a’ leirt utcsinálási 
modorban He vest utánozta ; sem Pest nem követte , hanem 
utait mindkettő ekkép csinálta ’s csinálja: az útnak ki
mért tér középső harmadrésze, a’ kétfelől eső más két har
madrészen felásott földdel, kezepén mintegy két láb ma
gosán , ’s a’ középtől két oldalt lefelé lejtősen feltöltetik , 
melly által az ut közép magossága, a’ két külső szélhez 
képest kétszeresen emeltetvén, azoknál 4 ’s több lábnyi- 
val magossabbra domborodik, ekkor rakatnak középre a’ 
legnagyobb ’s innen kétfelé lejtősen az apróbb kövek, 
a’ szélsők kévéssé itt is földbe sülyesztetvén ; azután jő 
a’ forgácskő, végre a’ kövecs ’s ekkor Hevesmegye a’ 
szinte maga emberei által ekkint épített utat közhaszná
latra megnyitja: de a’ pesti részen , hol e’ munka felföld
iül drága pénzen fogadott emberek által kezeltetik, még 
azzal meg nem elégesznek , hanem midőn egy darab ut 
illy módon és szerfölötti lassúsággal kiköveztetek, a’ 
kövezet szélétől kezdve , az ut külső szélére , függőleg , 
egymástól 10 — 20 ölnyire , mindkét oldalt 4 lábnyi szé
les és mély árkok ásatnak keresztben ’s ez által a’ töltet
len maradt részen járhatástól szekér, barom, gyalog ’s 
lovas ember elzáratik , ’s ekkor is az útra még egykét 
évig semmi szekeret nem bocsátnak, ’s a’ már járt régibb 
töltésdarab , az illy újabbtól széles és mély árok által elzá
ratik ; ’s még felül reá rósz ut idején , mikor a’ feneket
len sár kikerülése kedvéért az utas a’ töltést ha az rósz 
is fölkeresni kénytelen, sőt még kemény téli időben is , 
éjjel nappal ut mellett időző őr rendeltetik a’végett, hogy 
szekereket az uj töltésre menni semmi szín alatt sem en
gedjen; ’s ha e’másutt sehol sem tapasztalt tilalom okát 
kérdezzük, az őr feleletül adja, hogy az arra való, mi- 
kép az útnak ideje legyen magában megüllepedni.

Már hogy az ut illy fonák készitésmódja , semmi rész
ben sem czélszerű, sem gazdaságos, ha az előadattak 
által még valaki meg nem győzetnék, meggyőzetik bizo
nyosan , ha ezen utón végig megy és szemeit az útra for
dítja; mert rendkívül domború ’s magos lévén az ut, ha 
azon tömérdek erővesztegetést számba nem veszszük is . 
mellybe annak illy szükségtelen, sőt káros feltöltése ke
rült, az a’ rósz van benne, mit már készítésekor tán a’ 
tervezőn kivül egyéb minden átlátott, hogy a’nagy dom
borúság miatt, senki sem szeretvén egyebütt mint utkö- 
zépen menni, hol a’ szekér sem egy sem más oldalra nem 
hajlik, mi, mihelyt a’ középet elhagyná, azonnal megtör
ténnék, — igy sok kerék menvén mindig egy nyomon , 
ez által vágás áll elő , mellyben az eső- ’s hóviz megáll, 
átszivárog ’s igy a’ kövezet alatt sárrá válván, a’ kü
lönben is puha hányt föld, a’ kerék által nyomatott kö
veknek könnyen enged , s ekkor egyik kő le- a’ másik 
fel- egymást fészkéből kinyomja, ’s a’ kerék a’ hányt 
földig ha t; a’ honnan magam láttam, miként az igy lesü- 
lyedt kerék emberczornbnyi vastagon szedte fel a’ köve
zet alól ’s rakta le a' kerékvágás mellé a’ hányt földet, 
’s ekkint az ut fel van bomolva ; mi pedig minden hosz- 
szas esőzés alkalmakor előállván , az ut csak rendkívül 
sok bajjal helyre hozható ’s feltartható: mi a’ borsodi
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rendszer mellett elő nem állhat, mert az eleven anyaföldre 
rakott k ő , bár mint nyomja is a’kerék, fészkéből soha 
ki nem mozdulhat, annál fogvást az ut sokkal állandóbb , 
fentartása sokkal könnyebb ’s kevesebb bajjal eszközöl
hető. (Folyt, köv.)

M azar in  herczegnö.
(Franczia beszély.)

YI.
(Folytatás.)

Vois ismét kopogott; a’ néger újra megjelent: a’ 
hölgy néhány szót súga füleibe ’s néhány kérdést látszék 
intézni hozzá, mellyekre ő mindig igenlő jelekkel vála
szolt. Aztán kim ent’s a’ tányért, poharat, kártyát ’s 
ráolvasó könyvet magával vivé. Mintegy két perez múlva 
egy sajátságos alakú nagy bűtükörrel tért viszsza ,mellyet 
térdelve nyújtott át a’jósnőnek. Ez különös fintorgást vál- 
ta vele’s meghagyó neki kioltani a’gyertyát, igya’ szo
bát csak a’ kandalló izzó szene gyöngén világító meg. —  
A’ jósnő aztán a’ fiatal la Maillerayehez lépett, merően 
ránéze ’s kérdé: ,la Mailleraye marquis, mit kivan ön 
tőlem?4— „Sorsomat megtudni.44 — .Kövessen ön.4 — 
A’ j ó s n ő kézen fogó őt ’s feje fölött a’tükröt mozgató , 
melly viszszatükrözvén a’ kandalló tüzét, villámokat szór
ni látszék. La Mailleraye önkénytelenül, halványan ’s 
remegve keltföl, a’ nőt követendő; de St. Evremond köz- 
bekiálta : „nekem is ott kell lennem.44 — A’varázsnő né
hány szót súgott a’ fiatal férfinak , aztán kéré őt, döntse 
el maga, kisérheti é St. Evremond.— .„Nem, megválto
zott hangon felelt a’ marquis ; de az , mit ön nekem imént 
monda, meg nem történhetik. Az lehetetlen , az egyház, 
a’ természet és ész törvényei az ellen vannak.444 — x\.’ tá
bornagy mitsem válaszolhata , mert fiatal barátja már el
tűnt. Mintegy 5 perczig volt egyedül, aztán ismét meg
nyílt az ajtó ’s Yois gyertyával kezében újra megjelent. 
O egyedül vala ’s megindultnak látszék. — ,,,Hol van ba
rátom ? kérdé St. Evremond. Ön fejével kezeskedik éret
te.444 — Egyszersmind komolyan kardot búza , de a’ va
rázsnő mosolyga’s azon perezben egy titkos ajtócska nyílt 
fel. Ezután a’ jósnő nyugottan felelt: ,itt van ön kísérője.4
— ’S csakugyan két szolga lépett be , kik egy székben 
hozók a’ fiatal marquist. Ez mély álomban látszék lenni 
’s igen halvány vala; St.Evremond hozzá lépett’s karon 
megrázó őt. La Mailleraye érzéketlen vala ’s nem moz
dult. — Ekkor Yois közelite a’ fiatal férfihoz ’s kebléből 
üvegcsét vön ki , mellyet vele szagoltatott. La Mailleraye 
magához jőve és szorult k e b l e  legelső szavai valának : 
„Hortense! Hortense! hol van ő ? Nem látom már őt.44 — 
,Meg van ön elégedve V kérdé a’ jósnó. Mailleraye nagy 
értékű gyémántgyűrűt vont le újáról ’s azt a’ varázsnonek 
nyújtó. A’ két ur eltávozék , a’ szép szobalyánytól ki
sértetve. —

VII.
,Színházban mindketten hát csak meginutaták mago

kat ? Mi lön utóbb belőlök ? Én tudni akarom az egészet.4
— A’ férfi , kihez Mazarin bibornok e’ kérdést intézé , 
ügyelőféle volt, egyszerű öltözetben, sötét szinü ’smeg

lehetősen mindennapos kelméjü ruháján szalagok , paszo
mányok ’s csipkék, valamint süvegén tollak nélkül. Ke
zében fekete bársonyból zsacskót irományokkal tarta. E’ 
férfi, ki mintegy 40 évet számlálhatott, középtermetű, 
átható szemű, sűrű szemöldü , szigorú, komor tekintetű 
vala’s polgárnak latszék, ámbár oldalán , mint nemes, 
kardot horda. E’ férfi a’ bibornok előtt álla , ki szokása 
szerint karszékében irományokkal fedett asztal előtt in
kább fekvék, mint üle. A’ férfi, kiről itt szó van, egy 
pénztőzsér megbízottja vala, mielőtt a’ leggyanakodóbb 
minister, ki valaha élt, bizalma magányügyei kormány
zójául választó őt. Ez a’ bibornok közbenjárta által fokróf 
fokra hágott és szive a’legkielégithetlenebb dicsvágygya! 
volt tele. E’ férfi, kinek emlékezete el nem választható 
a’ XVII. századtól, Colbert kér. János vala. — „Mária’s 
Hortense kisaszszonyok, félhangosan felelt Colbert, az 
estet egy jósnőnél tölték , ki Vois nak hivatik ’s kihez 
Soissons grnő vezeté őket. Ezt a’ jósnő egyik szolgájától 
tudom, ki mind hármukra világosan ráismert. Ők polgár
lyányoknak voltak felöltözködve.44 — ,E’gyermekek en
gem búval fognak sirba vinni. Férlitestvéröket kénytelen 
valék már magamtól elutasítani ’s nem sokára magok a" 
lyányok ellen is komolyan kell föllépnem. Mi gyalázat ne
vemnek’s családomnak! — Mi történt a’ varázsnőnél?4 — 
„Mária kisaszszony szerelemitalt k ért, melly megtéríte
né neki a’ király szerelmét ’s a’ varázsnő csalhatatlant 
igéit neki.44 — .Mária nem sokára biztos kiséret mellett 
Olaszországba menend, hol Colonna connetable, miután 
férjévé Ion, csináljon vele , mit jónak lát. DeHortense?4 
„Hortense csupán azt kérdé , bizonyos valaki, a’ kitmeg 
nem neveze , gondol é még rá ’s ép egészségben ért é ho
nába?44 — ,’S mit válaszolt a’ jósnő?4 — „Hogy azt még 
nem tudja, de minden mesterségét arra forditandja, mi
szerint H or t ens  e kisaszszony tudvágyát kielégítse.— 
Aztán jövendőjét is akará tudni. A’ varázsnő azt viszon
ya, hogy Hortense kisaszszonynak igen szép szemei van
nak’s ezek sok embernek halála leend.44 ,Senki sem ismert 
unokahűgaimra? — „Nem, de egyet k<dl még említenem ; 
azon este la Mailleraye fiatal marquis és St. Evremond 
szinte a’ varázsnőnél valának.44 — ,Ismét St. Evremond! 
e’ férfi mindenütt utániban áll ? ■— No’s ?4 — „A’ varázs
nő , ki tudott a’ szerelemről, mellyet Hortense kisasz
szony ébreszte a’ marquisban, ajánlkozók, hogy ennek, 
ha igen drága gyémántgyűrűt adand n e k i ,  bűtükörben 
megmutatja szerelme tárgyát.44 — ,’S ő beleegyezett?4 
_ „Igen ’s Vois egy ablakon át megmutató neki Horten
se kisaszszonyt, kit az alatt, mig ezen urak ott valának , 
egy szobába rejtett el. A’ marquis ijedés miatt elájult ’s 
most is forró lázban fekszik.4 — „Ezen Evremondnak la- 
kolnia kell. Hanem félnék, hogy magamra haragítom a’ 
frondeur-eket, kik csak szinleg hódoltak meg, legott 
bastillebe küldeném őt, mellyből ki soha többé nemjőne. 
Erre azonban okra volna szükségem, mellyet a'király elé 
lehetne terjeszteni.44 — Richelieu bibornok ur szokta volt 
mondani , viszonzá Colbert, hogy bárkitől csak két Írott 
s o r r a  van szüksége, miszerint őt felakasztathassa.4 —* 
..Ah , a’ bibornok nagy minister volt. Szerezzen ön ne
kem két illyen sort.— ’S az az átkozott apród ! Miként
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van az, hogy öt hét óta sem lehete nyomába a k a d n i — 
,Én nem tudom. Pedig minden eszköz meg volt kisértve.' 
•— ,,Ezen apródnak el kell tűnnie.“ —

E’ perczben la Mailleraye marsai hg jelenteié be ma
gát , ki beteg fia számára czikornya nélkül megkéré a’ 
bibornok unokahúga kezét ’s ajánlkozék valamennyi hi
vatalát fiának átengedni, minden jószágát neki átadni , 
csak hogy beleegyezésre bírhassa a’ bibornokot ’s igyen 
megszabadítsa fiát, k i, mint az aggódó atya sopánkodék , 
meg fogna halni, ha meg nem kapja Hortense kezét. A’ 
hibornoknak azonban nem volt kedve elfogadni az ajánla- 
to t, mert a’ szeretett lyányt Anglia bíborában látni min
den órában reméllé ’s Hortenset legott a’ marsai elmente 
után magához hivatá, ezt vele közlendő. Hortense meg 
nem állhatá , hogy meg ne vallja , miszerint már szeret ’s 
isten előtt megesküvék, hogy ha kedveseé nem lehet, 
szivét senki-másnak nem adandja. Míg erről beszéle, a’ 
bibornok levelet kapott, mellyet unokahugának felolva- 
sa ’s mellyben jelenteték neki, hogy Alonso apród a’ Py- 
renaek közt egy csapszékben megbetegülvén , nyolcznap 
előtt meghalt. — Hortense elájult.

Estelizés után palotája csarnokában járván a’ bibor
nok, ott a’ legelőkelőbb házakból szokottnál több urat 
talált öszszegyülve. Tudva Ion , hogy a’ futár, ki a’ Ild. 
Károly angol király ’s Mancini Hortense közti házassá
gi szerződést vala elhozandó, minden perczben váratik. 
A’ bibornok Soissons gr. karjára támaszkodék; észreve- 
vék, hogy alig volt képes járni; koronként meg kelle 
állnia, hogy magát kiköhögje ’s megpihenjen. Mindennek 
daczára is szokottnál gondosabban volt felöltözve ’s na
gyobban fölkendőzve. — Az udvarban rögtön lódobogás és 
ostorcsattanás volt hallható; Mazarin öszszeborzadt, a’ 
gr. karját elereszté ’s egész hoszszában fölegyenesedék. 
,A’ futár Angliából4 suttogák és csakugyan nem sokára 
Anglia nagy pecsétével lezárt levél hozaték a’ bibornok- 
nak. Mazarin feltöré , olvasá a’ nélkül, hogy arczán bár
mi érzemény mutatkoznék ’s övébe dugá azt. — A’ je 
lenvoltak csak egy szót, csak egy jelt vártak , hogy sze- 
xencsekivánataikat megtegyék, de a’ bibornok járását né
mán folytatá. E’ perczben Colbert jelent meg ’s Mazarin 
a’ meghittel egy ablakboltba lépe. .Hortense franczianő 
marad4 szólt mosolygva. — ,,Nekem is van jó tudósítá
som, viszonzá Colbert; St. Evremond nem elégszik meg 
azzal , hogy eminentiád érdekei ellen beszél és cselek
szik, hanem ir is ;  erről bizonyítványom holnap lehet.44 
— ,Öszszeesküvés ?4 — ,,Ugy látszik.44 — ,St. Evremond 
mindnyájokért lakoljon.4— Aztán egynek emberei közül 
inte ’s megparancsoló, híná el legott Mailleraye marsait, 
kivel még azon este fontos ügyről kell tanácskoznia.

{Folyt, következik.')

T á r c z a.
* * * Gyakran a’ szegények nem igen gondolnak 

azzal, a’ mit bírnak , minthogy sokkal többet szenved
nek a’ miatt minek híjával vannak, mint a’ mennyit élvez
nek azon kevésből, a’ mijök van. A’ gazdagoknak sok

más kielégitni való szenvedélyeik is vannak, a’ gazdagsá
gon kívül; e’ mellett néha a’ nagy szerencsének hoszszas 
és terhes használása végre mintegy érzéketlenné teszi ő- 
ket annak kellemei iránt.

* # * Senki jelen szerencséjével teljesen megelé
gedve nincs ’s kiki azon törekszik mindennap ezer utakon 
módokon hogy azt gyarapítsa. Nézzétek csak mindegyi
ket életének bármelly szakaszában, ’s 1 á t n i fogjátok , 
hogy mind el van foglalva néhány uj tervvel, mellyek- 
nek czélja vagyonosságót gyarapítani; előtte az emberi 
nemzet érdekei ’s jogai felől ne beszéljetek; neki jelen
leg e’ kis házi vállalat foglalja el minden gondolatát ’s ve
le a’ nyilványos mozgalmakat más időre halasztatni o- 
hajlja. —

* * * Midőn az állapotok egyenlők, kiki örömest 
magába vonul’s felejti a' közönséget. Ha a’ demokrata né
pek törvényhozói e’ szomorú hajlamot nem igyekeznének 
javitni, sőt elősegitnék , azon hiedelemben, hogy az a’ 
polgárokat a’ politikai szenvedélyektől megója ’s igy a’ 
forradalmaktól tartóztatja , megtörténhetnék, hogy végre 
magok idéznék elő a’ bajt, mellyet elkerülni akarnak ’s 
hogy jőne olly időpont; midőn néhány ember féktelen 
szenvedélyei, használván a’ nagyobb szám esztelen önzé
sét ’skislelküségét, utóbb a’ társasági testületet rendkivüli 
viszályokba keverhetnék.

* « * A’ mint az emberek egymáshoz hasonlóbbak
ká válnak, az értelembeli egyenlőség hittana lassanként 
meggyőzódésökbe megy által ’s annál nehezebb lesz bár 
mi újítónak is nagy hatalmat szerezni ’s gyakorolni egy 
népnek lelke fölött. Az illy társaságokban tehát a’ rög- 
tönös értelembeli forradalmak ritkák; mert ha szemein
ket a’ világ történetére vetjük , úgy látjuk, hogy nemany- 
nyira valamelly okoskodás ereje , mint inkább valamelly 
név tekintélye hozta elő az emberi vélemények nagy és 
gyors változásait.

* * * Valamikor az állapotok egyenlők, a’ közvé
lemény mindig szörnyű sulylyal nehezül minden egyes 
személy lelkére ; behálózza, vezeti ’s elnyomja azt; ezt 
sokkal inkább magától a’ társaság alkotványától, mintsem 
politikai törvényeitől ered. Az emberek öszszesen, minél 
hasonlóbbak lesznek egymáshoz, az egyes személy magát 
annál gyengébbnek érezi az egésznek ellenében. Nem lát
ván semmit maga körül, mi őt a’ többieken igen fölüle
melné vagy tőlük megkülönböztetné, elveszti bizodal
mát maga irán t, mihelytazoktól megtámadtatik ; nemcsak 
erejéről kételkedik, de kétkedni kezd jogairól is 's majd 
szinte kész megismerni hogy nincs igaza, ha azt a nagyobb 
szám állítja. A’ többségnek nincs szüksége őt kényszeritni; 
hanem belsőkép győzi meg.

* * * Megesik néha, hogy az idők. történetek v. 
az eszmék egyes és magányos törekvése , megrenditnek 
végre vagy lerontnak lassanként valamelly hitet, a’nél
kül , hogy az külsőkép szembe tűnnék. Ellene nyílt har- 
czot nem folytatnak. Megtámadására nem egyesülnek. Kö 
vetői egyenkint ’s minden lárma nélkül pártolnak el tőle; 
de naponkint elhagyatik néhánytól, úgy hogy végre benne 
csak a’ kisebb szám osztozik.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja Tr a t t  ne r-K  á r o ly  i uri-utcza 453.
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M azar in  hcrczegnő.
(Franczia beszély.)

X.
(Folytatás.)

Chelles régi kolostorban, Párizstól kelet felé 6 órá
nyira, az intézet hivatalnoknői de la Porte de la Maille- 
raye apáczafejdeleninő, Mazarin hg nagynénje elnök
lete alatt öszszegyülekezének , egy megszökött fiatal apá- 
cza iránt tanácskozandók; midőn a’ kapus apácza jelen
té , hogy a’ kolostorkapu előtt épen most szállá ki kocsi
jából egy fiatal hölgy ’s a’ fejdelemnővel nyomban beszélni 
óhajt. Néhány perez múlva belépett az ismeretlennő , ki 
alig birá magát fentartani, sötétszinü selyemköpönyegbe 
burkolva ’s beálorczázva volt. Megmondván nevét, vala
mennyi jelen volt apácza legfeszültebb tudvágygyal szem
léié őt, mert magok a’ kolostorfalak közt is sokat beszél
tek már a’ szép hgnőrül. A’ fejdelemnő távozásra szólít
ván fel a’ többi nénét, Hortense menedéket ’s ótalmatkért 
a’ szent falak közt.— ,Menedéket, ki ellen?4 kérdé a’ 
fejdelemnő.— „Ön unokaöcse, Mazarin hg,vak észsar- 
noki féltékenysége ellen.44 ’S hoszszasan beszélé ela’hg 
irántai magaviseletét ’s hogy kénytelennek látá magát 
megszökni, csak hogy ne kellessék őt Elsassba kisérnie.
— Még beszélgetének, midőn az apáczák a’ szobába ro
hanva szálának: ,„A ’ mi urunk Jézus Krisztus és a’ sz. 
szűz legyenek nekünk irgalmasak; sz. kolostorunkat ka
tonák vtvék körül , kik kapubefeszitéssel fenyegetőznek, 
ha legott ki nem adatik nekik a’ személy, ki e’ házba 
menekült.444 — Hortense a’ fejdelemnő karjaiba dőlt ’s 
kiálta: „szabadítsatok meg! szabaditsatok meg. Ha úgy 
kell lenni, készebb vagyok fátyolt fölvenni, mint Maza
rin úrral viszszatérni.44 — E’ perezben maga a’ kapusnő 
jelent meg ’s jelenté , miszerint a’ hg személyesen van a’ 
kolostorkapu előtt nagy lovagcsapat élén ’s a’ párizsi ér
sektől írott engedelmet mutata, melly megengedi neki 
bemenni az apátságba és szükség esetén erőszakkal vin
ni ki Mazarin hgnőt. — A’ fejdelemnő Hortense tanacsa- 
ra megparancsoló, miszerint legott zárassák be minden 
kapu ’s csak Mazarin hgnek engedtessék meg a’ szórács
hoz jőni. Itt megjelenvén,* nem kissé ijedt meg, midőn 
őt a' hgnő fogadó. — ,Hg ur , szólt emez , hogy önt magam 
fogadom, az azért történik, miszerint engedelmet kér
je k , hogy önt tudta nélkül elhagyam ; aztan pedig azért , 
miszerint jelentsem Önnek, hogy szilárdul el vagyok tö
kélve minden törvényes eszközzel a’ szükségessé vált el
válást sürgetni a’törvényszékeknél. Érzem, hogy a’ há
zasságban , melly , mint ön emlékezendik , akaratom el
len kötteték , sem ön sem én szerencsét nem találunk.4
— „Elsassba ezen ut vezet, válaszolt a’ h g ; szerelme
met itt fogom táboroztatni. Éjjel jó tanács jő eszünkbe. 
Gondolja meg ön jól. Ha holnap hajnalban nem lesz ön el
tökélve engem szép szerével követni, jogomat használan- 
dom. Aztán isten Ítéljen közöttünk.44— E’ szavakkal el
hagyó a’ szóteremet.

A hgnő, mit könnyű elhinni, szemét a’ következő 
éjjel be nem hunyhatá. Nanon vele volt ébren. Egyszer
re szavak valanak hallhatok az apátság falai alatt ’s meg- 
huzatek a kapnesengetyü. A’ két hölgy szökni törekvék 
s a’ szóteremig jutának , hol nem sokára három , tetőiül 

talpig fölfegyverzett lovag jelent meg. Hortense karjába 
dőlt az egyiknek, mert az szeretett testvére, Nevers hg, 
sógoraival Bouillon hg- és Soissons gróffal vala. Az 
egész válogatott nemesség, kezében kard- ’s pisztolyok
kal kü.nn vala ’s készén a’ pokol minden ördöge ’s Ma
zarin hg ellen védeni a’ szép hgnőt. A’ hg, hogy nyílt 
harezra ne jőjön a’ dolog, a’ kolostoriul csendesen eltá- 
vozék ’s lovasai kíséretében kocsin folytató útját Elsass
ba. Hortense övéivel Párizsba viszszatérésre semmi ké
réssel sem volt rábírható, hanem Chellesben marada , ho
va nem sokára mint bucsujáró helyre minden előkelő ur 
s hölgy jára, a’ kolostorban hódolatát bemutandó a’szép 

szerencsétlennő iránt.— A’ király, hírét hallván a’hgnő 
elválás-panaszának, a’ nagy botrányt meggátlandó,Col- 
bért első ministerét küldé Hortensehez, ki őt szándéka 
viszszavonására birná ’s neki megígérné, hogy a’ király 
minden szabadságot, mit csak kívánhat, kieszközlend 
számára a’ hgnél. Hortense föltételénél szilárdul megma
radt; azonban kénytelen volt engedni a’király parancsá
nak , ki Chelles apátság helyett egy párizsi kolostort ren
delt neki tartózkodásul. Pőre az alatt gyorsan mozditta- 
ték elő ’s a’ törvényszék azt rendelő nem sokára, hogy 
végitélethozásig a’ hgnő Mazarin palotájában lakjék , a’ hg 
pedig a’ fegyvertárban maradjon. — Három hónapi ott tar
tózkodása után mi örömmel hagyó el a’ kolostort! De nem 
sokára észrevevé , hogy a’ részvét, mellyet előbb min
denütt lelt, elenyészett. O soha eléggé ki nem szániitá 
az álhelyzetet, mellyben egy fiatal nő van , ki férjétől el
vált. Legártatlanabb tettei vétségnek magyaráztattak ; a’ 
hölgyek becsületvesztéstől tartónak , ha őt meglátogatók ; 
látogatásait magas rangja miatt nem utasítók ugyan visz- 
sza, de lehetőlegkerülék. A’ férfiak ellenben oily nyelven 
véltek szólhatni hozzá , melly őt legnagyobb zavarba ej- 
té ; több párviadal történt miatta ’s maga a’ király is , ki 
mindig részvevőleg bánt vele, hideg, t a r t ózkodó  Ion 
iránta. —

Egy napon, meghitt Nanona előtt sirató szerencsét
len sorsát, a’ lyány v i g a s z u l  két levelet ada neki. 
Az első testvérétől vala, a’ második mindjárt kezdetével 
fölébreszté figyelmét: ,Róma , máj. Íjén 1668.4 Aztán 
mohón olvasá tovább: ,Igaz tehát, Crepa, hogy a’köte
lék , melly annyira nyomott, felfog oldatni. Én tudom, 
e’ hir kit tölte örömmel e l, ki veszité csaknem elméjét 
miatta el. En , kedves testvér, igen örvendek, hogy csa
ládod-, barátid- és a’ szabadságnak viszsza vagy végtére 
adva. Most misem gátolja többé végrehajtását a’ tervnek, 
mellyrői leveleidben annyiszor szólói. Mi várunk tégedet, 
a’ connetnble , én és még valaki, sőt mindhárman el va
gyunk tökélve Milánóig elődbe menni. Az évszak kedve
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zőbb nem lehet. Egy szó tőled, szép Crepám ’s mi indu
lunk.4 — Az örömhangulatot, mit e’ levél a' hgnőben szült, 
fájdalom nem sokáramegszomoritáfitestvére megérkezte, 
ki elbeszélé neki, miként mindent elkövete Mazarin hg , 
miszerint maga részére nyerje meg a’ bírákat, mi sike
rült is ’s azon héten még ítélet fog hozatni, melly az el
sőt megsemmiti ’s férjéhez viszszatérésre Ítéli a’ hgnőt. 
—  Más nap egy komornoka,mint futár, testvérének irt le
velekkel indult útnak Rómafelé ’s néhány hét múlva, 1668. 
jun. 13 kán , est felé hat lovas hintó jőve ki Mazarin palo
tájából. Két szép fiatal férfi utiköntösben ült benne — 
Hortense ’s Nanon , kik ezen átöltözködésben könnyeb
ben ’s észrevétlenül hívének megszökhetni. — Csak St. 
Antoine-kapunál vévé Hortense észre , hogy a’ szekrény
két aranya-’s gyöngyeivel elfeledő. Mit kelle tenni ? Épen 
megállásra parancsot adni akarva egy más hintóval talál- 
kozék, mellyben a’ Yincennesből jövő hgre ismert. Ko
csijába tehát gyorsan viszszahuzá magát ’s a’ lovak tova- 
ügetének. —

XI.

A’ hg őrültként fintorkodék, hallván Hortense meg- 
szöktét ’s főleg megtudván, hogy kocsija mellett roboga 
el. Utána akart sietni; éjjel ment a’ királyhoz , tőle se
gélyt kérendő, de csak néhány nap mulvakapott írott en- 
gedelmet, a’ hgnőt, a’ hol megtaláltatik , elfogathatni. 
Ezen elfogató parancscsal hű Palastronát küldé utána. -— 
Hortense megmenekülvén St. Antoine-kapunál a’ hgtől , 
eltökélő magában viszszatérni ’s előbb a’ szekrénykét ara
nya ’s drágaköveivel elhozatni. E’ szekrénykével aztán 
Xiotharingia felé indult, inelly akkoron csak kevéssé lá- 
togattaték ’s hol, hogy üldöztessék, nem vélő. Csak ké
ső éjjel érkezők Guimenée hgnő egyik falusi lakába , hol 
kissé megpihent ’s megtudá, hogy fitestvére lovakat már 
előre rendele. — Pénteken , jun. 15kén , délben egészen 
elfárattan érkezők Bar le Duc-be ’s ámbár a’ lotharin- 
giai hg statusaiban, mellyek akkoron nem tartozónak még 
Francziaországhoz , vala már , mégis , hogy üldözőit mesz- 
sze elhagyná maga mögött, megpihenésül csak Nancyban 
akart megállapodni. — Fogadóba szállá’s mindenki titok
teljes valamit sejte, látván a’finom arczu két urat a’ nagy 
parókákban, mellyeketviselőnek. Egy fiatal szolgáló, ki 
kandiabb volt a’ többinél, végére akara járni a’ dolognak, 
a’ hgnőnek kimutatott szoba ajtajához sompolyga tehát ’s 
a’ kulcslyukon át meglátá a’ két szökevényt, kik alkal
matlan parókáikat végre levetve kibonták hoszszu hajai
kat ’s ámbár csak most szabadulának meg a’ nyomasztó 
veszélytől, egész kalandukon máris hangosan és szívből 
kaczagának. A’ mindig gondtalan , vig hgnő arra nem is 
gondolt, hogy e’ perczben nagyobb veszélyben forog , 
mint bármikor.

Ej közepeit, midőn Hortense mélyen alva’s kelle
mes álomban tán a’ szép apródot előtte térdelni Iátá, a’fo
gadó falai alatt egyszerre ostorcsattanás hallatszék. A’ ka
pun egyszersmind erősen zörgetének ’s bebocsáttatást kér
tek. Egy perez múlva talpon volt mindenki; a’ kapu fel- 
nyittaték ’s egy sovány száraz arczu ’s porlepett öltöze
tű szálas idegen büszkén lépe két szolgával az alszobába.

— Uram, bocsásson meg, szólt a’ személyesen odasie
tett fogadós, vendéglőm telve van ’s csak önt magát fo
gadhatom be.4 —  „A h, feleltegyik a’ szolgák közül (mert 
az idegen igen hallgatagnak látszék ’s a’ fogadós beszédé
re legkisebb ügyelés nélkül üle) ; mi személyeinkre néz
ve majd találunk helyet, hol leheveredhetünk , kivált ha 
hölgyek vannak itt.44 — A’ fogadós e’ szavakra, megle
het, nem figyelt, de állitá , hogy házánál csak férfiak 
vannak , ahoz azonban ragaszkodék , miszerint az idegen 
szolgái máshol keressenek magoknak fekhelyet. E’ sza
vaknál a’ hallgatag utazó végre fölkele , szolgáinak ki
menésre jelt ada ’s maga is távozni ’s jelenlétével más fo
gadót megtisztelni készüle, midőn a’ fiatal szolgáló, ki
nek kandiságát már említők , vállvonitva ’s kárörvendő 
mosolylyal rögtön közbeszóla: ,„Férfiak? Csak férfiak? 
Azt épen bizonyosan nem tudjuk.444 — Az idegen, mint 
ha rögtön mély álomból ébredne föl, öszszeborzadt, a’ 
szolgálóhoz lépe , halkan néhány szót intéze hozzá, ke
zébe arany pénzt nyoma ’s ezért valószínűleg az óhajtott 
tudósítást nyeré, mert mindkét szolgájával legott távo- 
zék, miután udvariasan mentegetőzék a’fogadósnál, hogy 
őt hasztalan háborgató.— Hortense- ’s Nanonnak a’ tett 
ut fáradalmai miatt olly nagy szükségük volt nyugalom
ra , hogy sem a’ küpuni erős kopogás , sem az arra követ
kezett zaj a’ házban álmukból föl nem véré ’s csak másnap 
későn ébredének föl. Midőn a’ hgnő komornájával épen 
arról tanácskozók , le kell é tenniek a’ mindkettejüknek 
igen alkalmatlan és immár szükségesnek sem látszott fér
firuhát , belülről bezárt szobájok ajtaján kopogás hallat
szék.— ,Ki az ?4 kérdé Nanon, lehetőleg férfi hangon 
szólni törekedve. Be kisem jöhet; barátom még öltözkö
dik.4 —  Erre egy ismeretes hang egészen komolyan fele
le : „További tettetés és álöltözködés önöknek mi t sem 
használ. Én igen jól tudom, kikkel van dolgom. A’ ki
rály ’s törvény nevében mondom, nyissák fel azonnal.44
— „,Az Polastron444 rebegé a’ hgnő. — ,Hova szökjünk , 
hova bújunk , hgnő aszszony?4 — ,„Bizdrám, válaszolt 
Hortense. Palastron ur, hangosan tevő aztán hozzá, mi
vel ön fáradságot von magának engem követni, nem ta
gadom, hogy Mazarin hgnő vagyok ; de férjem, kinek 
megbiztából működik ön , hatalma Lotharingia határinál 
elenyészik. Távozzék tehát ön ’s hagyjon békét, hanem 
akar kényszeríteni, hogy az ország hatóságait híjam fel 
segélyül ön ellen/44 — „Hgnő aszszony, kulcslyukon át 
felelt Polastron, én legalázatosabban engedelmet kérek, 
hogy kivánatomhoz ragaszkodni bátorkodom. A’ párizsi 
parliament parancsa van velem önt bárhol elfoghatni. Ar
ról is gondoskodám, hogy e’parancsot őfelsége, Fran- 
cziaország királya e’ városbani minister-residensével alá- 
iratám ki segélyemre leend. Adja meg tehát ön magát 
a’ sorsnak ’s kövessen engem és ne kényszeritsen, hogy 
ön ellen, hgnő aszszony, erőhatalmat használjak, mit igen 
fognék sajnálni.44

Hortense , hallván e’ szavakat, szemeit ég felé eme
lő , mellynek kékje soha tisztább ’s világosb nem vala. 
Aztán el lévén tökélve inkább mindenhez nyúlni, mint Po
lastron kezeibe jutni, ablakot nyita. Ezen ablak a’ ven
déglő első emeletéből egy udvarra’s kertbe szolgált, mely-
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lyet amattól csak egy fal választa. E’ fal közvetlenül az 
ablak alatt vala. MielőttNanon ellenszegülhető, Horten- 
se az ablakon gyorsan kiment ’s a’ falra lebocsátkozék, 
mellyhez egy perczig mindkét kezével csimpeszkedék , 
aztán leugrandó. De egy térdére esék ’s elájult. Nanon, 
holtnak tartván ő t, iszonyúan kezde kiáltozni elannyira , 
hogy nem sokára egész Nancy város felziídult ’s a’ ven
déglőt nagy néptömeg vévé körül, látni akarva a’ szép 
Mazarin bgnőt, ki már egész Európában hires vala. — Az 
alatt a’ lotharingiai hg, vadászatról térvén viszsza , közel 
a’ fogadóhoz érkezék; itt nagy néptömeget látva , oda lo
vaglóit, a’ dologról tudomást veendő. Hortense még föl 
nem eszméié , de egy orvos , kit oda hivának, nyilványi- 
tá , hogy érvágással ’s nyugott önviselettel könnyen fog
ná helyrehozhatni. A’ hg, ki Mazarin bibornok e’ deli u- 
nokahiíga kezét azelőtt megkéré, látván őt, nagyonmeg- 
hatottnak érezé magát, sőt attól tarta, hogy alattvalói 
szeme láttára aligha fog megindultán uralkodhatni, ha 
Hortense szemeit felnyitná; e’ miatt gyorsan távozók ’s 
palotájába téré. Nem sokáraazonban egy tiszte jelent meg, 
nyilványitva a’ hg nevében, hogy Mazarin hgnőt ótalma 
alá veszi ’s meg nem engedi, hogy bántalmára bármi is 
történjék. Egyszersmind Mazarin hg ügyvivőji a’ hg sta
tusai elhagyására parancsot kaptak. Végre megkinálápa-■ 
lotájával a’ hgnőt ’s kinyilatkoztató, hogy csak akkor 
fog előtte megjelenni, midőn arra engedelmet adand ne
ki. — Hortense emez utóbbi ajánlatot mellőzendőnek vé- 
lé ’s foltevé magában útját folytatni, hogy lehetőleg gyor
san Millanóba juthasson. A’ lotharingiai hg testőrségéből 
20 férfit’s egy hadnagyot azon parancscsal külde neki, 
kisérnék őt Schweizig. E’ csaknem királyi kíséretben ha
gyó el Hortense Nancyt. Útja közben még némiek történ
tek vele; itt diadallal hordoztatva, ott halállal fenyeget- 
tetve , majd szerelemtől, mellyet embereiben költe, ül- 
düztetve , majd tőlök elhagyatva, végre 166Ski jul. vé
gén Milanóba érkezék.

Mint doboga szive , midőn a’régi lombard város tor
nyait távolról meglátó! Az egész természet, úgy látszék , 
legszebb ékébe öltözködött, hogy Hortense Olaszország 
szép ege alá viszszatértét ünnepélyesitse. Koronként a’ 
székesegyház harangjai v a I á n a k  hallhatók. — A’ hgno 
végre a’ városba érkezék a’ nélkül, hogy valamit látott 
volna , mert a’ külvilág reá nézve megszűnt lenni; ő csak 
szivében élt még. Annál inkább lön meglepetve, midőn a’ 
nép lovait feltartóztató. — ,Mi baj ? kérdé. Nővéremet nem 
látom . . .* — ,,E’ perczben ön tovább nem mehet, a’ te
metés épen közelget.44 — ,Temetés ?* — Ő arra nem gon
dolt, hogy valaki Milanóban meghaljon vagy eltemettessek 
azon napon, midőn ő öröm- és szerelemmel telve érke
zek. A’ népközül egy nő lépett a’kocsihoz es szola:„az, 
kit temetnek, párviadalban elesett fiatal férfi. Mondjak, 
hogy egy úrral perelt öszsze , ki roszakat beszélt egy e- 
lőkelő idegen liölgyrül, kiről legújabban sokat beszéle- 
nek , t. i. Mazarin hgnőről, ki férjét elhagyó.44— Hor
tense elpirult, egyszersmind elsápada.E’ pillanatban meg
jelent a’ halotti menet ’s a’ nép kiálta: „Szálljon k i ’s tér
deljen le , signora. Mindnyájan, gazdagok és szegények , 
nagyok ’s kicsinyek , térdelnek.44 — Hortense engedel-

meskedék; halványan s reszketve térdelt le az utczán. 
A’halott arcza Olaszországban divatozó szokás szerintfö- 
detlen vala. Szép, szőke hajú, fiatal férfi vala; Adonis- 
nak lehete őt tartani. Arcza kifejezése szomorú, de nyu
gott vala; úgy tetszik , mintha csak alunnék. Hortense, 
a holtat közelebbről megtekintendő , egy pillanatra kö
zelebb lepe , de magat elsikoltá ’s az útra rogyott. Ak
kor orrán at beszelő hangon szólt egy szerzetes : ,Imád
kozzatok don Alonso de Lara lelke nyugalmáért.4 — A’ 
hgnő sikoltására egy, mintegy 55 éves férfi lépe ki a’ 
menetből, kinek szemei két karbunkuluskéntcsillogának 
szokatlanul vastag pillái alól, az elájulthoz nyomult ’s kar
jaiba veve azt. —- E’ férfi St. Evremond tábornagy vala.

{Folyt, következik.')

Pestmegyei utaink ügyében.
Iy  ege]

Szemei énk az angol utakról beszélvén, egy helyt ezt 
mondja : „nálunk ezen (utcsinálási) kontárság , hány mil
lió értékű néperőt pazarol el még folyton, felszámitásá- 
hoz nincs kulcsunk, csak az isten tudja ’s érzi a’ nép,44 
’s véleményem szerint ekép sóhajtani fel, dologra illőb
ben sehol inkább, mint itt, nem lehet: de álmomban sem 
merném gondolni, hogy e’ káros erőpazarlás a’ megye 
rendeléséből ’s tudtával történhetnék; kiéből történik 
hát?’s vájjon az,ki a’szomszédban előtte levő jó példát meg
vetve , a’ közutakat két annyi költséggel czélelleniekké, 
könnyen megromolhatókká ’s két annyi erővel fentartha- 
tókká nem annyira csináltatta, mint elrontatta, ’s ez 
által ’s a’ többször érintett hasztalan sőt káros két oldalti 
árkok ásatására ’s meg-megujitására forditott pénz-, ’s 
erőelpazarlás által annyi tömérdek kárt okozott, nem ér
demlené é meg , hogy annak megtérítésében elmarasztal- 
tassék ? De ennek bírálását mások ítéletére bízván , még 
egy bajt nem hallgathatok el , mit e’ czél elleninek remek
be csinált utón az utas időről időre várhat; ’s ez az ut 
idomtalan domborúsága miatt olly könnyen történhető le
fordulás , melly, kivált télen , midőn az ut színén sár ’s 
hó simára fagy, az egymás elől kitérő, vagy egymást 
mellőző szekereket, a’ szánakat nem is említve, két oldalt 
szerfölött könnyen eshető lefarolás által, minden lépten fe
nyegeti (’s e’ hibája megvan a’ hevesi, szint e’ mintára ké
szült ú j abb  utaknak is) ; melly domborúságnak pedig, 
hogy a’ viz középen meg ne álhasson , mindig csak nőni, 
de lapulni sohasem lehet. — És illyeket tapasztalván az 
emberek, nem vethetik é méltán ellen: hogy még egy
felől teli lelkesedéssel harczolunk szóval az adózó nép 
kímélése mellett; ’s mutogatjuk , hogy az a’közutak csi- 
nálását nem bírja , nem győzi, min ugyan, ha az ezután is 
a’ megrótt rendszerszerint folytattatnék , csodálkozni épen 
nem lehetne : az alatt másfelől annak erejét, fonák mun
kákra fordítás által czéljától elvonván , tettel legkárosab
ban vesztegetjük.

Óhajtandó azért, hogy Hevesmegye előbbi ’s Bor
sod által tőle tanult sokkal egyszerűbb, olcsóbb ’s jobb 
rendszerét vevén ismét elő, siessen útját a’hatvanival ösz- 
szekötni; siessen mindenek előtt Hatvan utczáján végig 
az utat járhatóvá tenni, mellynek a’ múlt sáros téli insé-
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ges állapodja leírására szavakat semmi nyelv sem szolgál
tathat; ’s addig,míg ez megeshetnék, minthogy ezen ut- 
czát kikerülhetni, mi kívánatos ’s idvességes volna, út
mutató oszlop által a’ szegény járatlan utast, rósz utak 
idején, az előtteálló vész kikerülésére figyelmeztetni.— 
Óhajtandó továbbá, hogy Pestmegye is a’leirt czél ellenies 
oldalárkokat haladék nélkül húzássá be, ’s járhatlan u- 
ta it , a’ sokkal czélszerűbb borsodi mintára (melly sze
rint láttatnak Pest régibb utai készítve lenni) mentül előbb 
készíttesse e l ; ’s ez annál létesithetőbb , mert világos , 
hogy ha a’ Hatvantól Pestig 8 mérföldet tevőutkiterjedés- 
ből az , mi már Hatvanon innen elkészült, úgy a’ Czin- 
kota és Kerepes közt kövecses tömött gyepen vivő és csak 
kis igazítást kívánó természetes utdarab, végre a’ Pest
város által, határán már elkészitett ’s öszszesen 3 mér
földet tehető utak levonatnak: e’ legjárhatlanabb vona
lon 5 mérföldnél többre nem üt az , mi sürgetős elkészí
tést kiván, ’s ennek megcsinálása már mind öszsze sem 
valami rémitő munka ; azonban még ennek is , mintegy 
kétötöd része esős- mint száraz időben , ha nem minden 
alkalmatlanság nélkül is , de csak járható lévén : a’ leg- 
sürgetősb orvoslást kívánó útrész , mellyen most ’s ha
sonló sáros időben utazni lehetlenséggel határos, csak 
valami 3 mérföld lenne , mi nem egy folytában , hanem 
több helyen, darabonkint feküvén roszaságra legkitű
nőbb Hőviz-Györk túlsó részén kezdve, néhány száz öl* 
nyi tér ’s a’ gödöllői part (melly két hely a’ leg- és leg- 
sürgetősb igazítást kívánna) ’s ezek kiszemeltetve , elő- 
legesen ’s annál hamarább megépíttethetnének, mert a’ 
többi pestmegyei főút, bár itt ott csinálást ’s igazítást k í 
ván is , mindöszsze sem igényel annyi sürgetős munkát, 
mint maga a’ hatvani vonal. A’ Bécsnek ’s Fejérvárnak 
vivők például, már megépültek és csak fentartást kíván
nak , a’ váczi és soroksári, hol járhatlanabbak lehettek, 
szinte már megtöltettek ; egyebütt pedig tömött, magát 
felvágni nem könnyen engedő kövecses ’s homokos föl
dön visznek , ’s télen nyáron használhatók; a’ 6dik vagy 
üllői vonal végre, mellyen még szinte sok építeni való 
van , sok helyen rósz ugyan , de több felé homokos és 
gyepes utakon kikerülhető lévén, a’ közlekedés itt még 
is fentartathatik; mi a’ hatvani, Galicziából az ország 
legnépesebb részén keresztüljövő , semerre ki nem ke
rülhető útvonalnál egészen másként van. Illy körülmé
nyek közt hát a’ pesti utak járhatókká tétele terhét el
viselhetetlennek épen nem mondhatni; kivált ha számba 
veszszük , hogy a’ kívánt anyag, ugyanazon útvonalban 
találtatik, mellynek megépítését a’ kérlelhetlen szükség 
annyira sürgeti.

Egyébiránt méltán reméllhetni, hogy Pestváros is 
azon darab helyet, mi ezen vonalon még határa széléig 
készitetlen , rövid időn megépítteti; és bár csak több még 
úttal nem biró törvényhatósággal együtt, a’ hon közjava 
’s magányhasznuk melletti buzgóságuk a’ szabad jászokat 
is annyira lelkesítené : hogy földjökön a’ Heves m. vá
rostól Berénynek ’s Pestnek vivő vonalon nagyon szük
séges ut elkészítésére buzdulnának , mellyet ha ne tán ma
guk földjén csakugyan nem találtatnék , a’ tőlök nem épen

meszszire eső Mátra hegyben ’s mellékén olly bőven lé
tező anyagból, apránkint, több évsorán elkészíthetnének; 
’s reméllhetni ez esetben, hogy a’ Jáko halmától Jászbe
rénynek most vivő viszszafordult C  forma ut helyett, gaz
daságos tekintetből, de a’ csinosság kedvéért is , torony
iul toronynak irányzott egyenes utat fognak késziteni. Áz 
utak csinálasa ’s jo karban tartása legsürgetősb teen
dőink sorozatában legelső helyen áll,’s elkészittetésükmár 
eddig is rendkivül elkesett: a’teendők közt pedig azt ven
ni legelsőben elő, mi sorban van, legfőbb föltét; mert 
ki ne nevetne azt k i , es méltán, ki ujant épült házát, mi
előtt befedette s padoltatta , bar milly ízletesen kifestetné 
’s bútorozná. Legalább az utak igazitásárul tehát egy ne
talán más utcsinálási rendszert létesítendő törvény alko
tásáig, mint az a’jelen országgyűlésre fels. urunk előter
jesztései közt tárgyul kitűzve van, magunk nagy kára nél
kü l, bajos késnünk; ’s híjában panaszkodunk a’ keres
kedést nyomó más akadályok ellen, ha az akadályok leg
nagyobbikát , mellynek elhárítása egyedül rajtunk á l l , 
jobb időkre várva, e l t ű r j ü k ;  ’s ha a’ kül nemzete
ket ’s különösen az angolokat, egyebekben ’s tagadni 
tán nem lehetne, néha gyengeségeikben, néhaollyakban, 
mik ránk vagy sehogy, vagy épen roszul illenek, utánoz
ni annyira szeretjük: kövessük példájokat jó utak tartá
sában , miben őket leginkább ’s legnagyobb hasznunkra 
megközelíthetjük, ’s ez által igyekezzünk bennök, kiket 
annyira becsülünk, magunk iránt jó véleményt ’s viszon- 
ti becsültetést gerjeszteni; kik ha honunkba utaznak , a’ 
nélkül, hogy kérdenék , mellyik osztály tartozik vagy 
nem tartozik az utakat csinálni? abból hoznak ránk íté
letet a’ mit tapasztalnak ; pedig hogy rósz utak miatt ke
ményen megrónak másokat, Szemere Bertalanunk, hogy 
még egyszer és utoljára ráhivatkozzam, utazása 2d.kö
tete 15Sdik lapjából láthatjuk, hol róluk ezt Írja: ,,ha 
az ut az ország ere, az angol jó orvos és jól tapint. — 
Mihelyt az utat rosznak látja, odébb nem vizsgálódva is 
ki meri mondani: ezt barbár nép lakja.“ Kassay István h. 
ügyvéd.

T á r c z a.

Hahnemann, a’ hasonszenv atyja, mint tudjuk, meg
halt; ’s most az a’ kérdés: lyánya mennyivel éli túl ? Az 
allopathák szerint ezen magzat nem életre való: pedig ez 
életerejében bizakodva jövőbe rueszszeható terveket alkot.

* # * Párizsban , ezen annyira iparüző városban a’ 
keresetnek egy uj forrására találtak. Igen sok egyed t. i. 
levelet kap, mellynek hátlapján ez olvasható : ,legyen 
szives ezen levél megadójának jó borravalót adni, ha ezt 
ez ’s ezen órában pontosan kézhez adja.4 Ki a’ levelet 
kapja, fontosnak tartván azt, örömest ad borravalót, ’s 
ha a’ levelet feltöri, látja, hogy — — az tiszta pa
piros. —

* ö urfi egy általa méltatlanul sértett nőnél idő
múlva udvarolni akarván egyik ismerősére bizá, hogy szép 
szerével puhatolja k i: elfogadná é a’ nő látogatását ? A’ nő 
válaszolt, hogy minden becsületes embert szívesen lát. — 
Mint mondják az urfi honn maradt.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  ne r -K á r o 1 y i uri-utcza 453.
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65. szám. Pest, augusztus 17 kén. 1843.

E g y e s ü l j ü n k .
Röviden vázolván a’ régi ’s uj kor legnagyobb nem

zeteinek indulási pontját ezen lapok 45. számában, azt álli- 
tám föl, hogy nekünk magyaroknak, ha már önismere
tünkkel valamennyire tisztába vagyunk , legczélirányosb 
indulási pont: egyesülés lenne. Egyesülés tarthat fen; 
szakadás dönthet örök sírba. Egyesülés által lehetünk 
erős , nagy ’s virágzó nemzet, ha ugyan még jövendőnk 
van— mit én igen is szívesen akarok hinni — szakadás 
által zavarokba hálózzuk magunkat, zavarokbul végenyé
szethez csak egy l é p é s ,  mellyen túl egyéb nem marad 
számunkra, mint hogy végromlásunkon keseregjünk ;mint 
sóvár tekintettel kopasz sziklákon ülő palikárok kesereg
tek szép görög honra tekintvén viszsza még egyszer kö- 
nyüs szemekkel. Egyesüljünk, e’ legyen jelszónk , ezen 
fogalom hatalmas erejével ismerkedtessük meg legelőször 
is növekvő kisdedeinket, ez ige ,,egyesüljünk“ váljék 
köztünk testté ’s ha igy : talizmánra tettünk szert, melly 
a’ rajtunk századok óta paczkázott átkot hárítja el szegény 
fejünkről, ellenségink nem kis boszujára. E g y e s ü l j ü n k  
azért először is n e m z e t i s é g i  t e k i n t e t b e n ,  melly- 
ről egykor Nagy Pál igy szólt: „ha választani kellene , 
inkább a’nemzetiség mint a’ szabadság nemtőjéhez ragasz
kodnám , minthogy a’ nemzetiség hű megőrzése legbizto
sabb talpköve volna a’ szabadságnak ; nemzetiségében sü- 
lyedező nemzet viszont legszebb szabadságainak daczára 
is csakhamar rabigába görbedne.“ — Egyesüljünk vallá
si tekintetben. Egyesüljünk polgári lét-tekintetben.

Nemzetiségi tekintetben egyesülni koránsem azt 
teszi, mit sokan érteni akarnak , hogy mindene’ honban 
lakó egyszerre magyarul beszéljen — mi azonban nagyon 
óhajtandó volna; — hanem azt, hogy e’ hon minden la 
kosa kicsiny’s nagy, mint a’ nagy nemzettest kiegészifő 
része, mindenütt’s mindenben iparkodjék kimutatni; nem 
szóval, de tettel, hogy magyar. Mert a’szó legyen bár 
melly édes, bár melly kedvesen hangzó, többnyire nyom 
nélkül vesz e l; a’ tett nem igy. Ezen honban született né
met és szláv ajkú, családi körben , társalgásokban, be- 
szélje—  ha neki úgy tetszik — azon nyelvet, mellyetaz 
anyatéjjel beszítt : de ha hivatalt viselendő, bár legcseké
lyebbet, tartsa elmulaszthatatlan kötelességének sajátjá
vá tenni a’ magyar nyelvet , legfőbb kincsét azon nemzet
nek, mellytől ezen hon nevét kölcsönözte ’s melly lehet e- 
gyedül ,,kitűnő értelemben“ nemzeti, ezen hon hatarain 
belől. Azért tehát, mert e’hon magyar, mert minden e’ 
honban lakókat különben bár milly eredetűek, nyelvűek 
—r magyar alkotvány’s jól megjegyezzük nem más — ved; 
nem lehet e’ honban más nemzetiség mint magyar. Es ki 
e’ honban többféle nemzetiség fölvirágzását óhajtja vagy 
azon dolgozik; az honunk jövendőjét vagy nem érti , v. 
ha érti ’s mégis ellenkezőt mivel, ellensége e’ honnak. 
De miben áll hát a’ nemzetiség? Átalányosan abban,hogy 
e’ hon annyira magyar jellemű legyen mindenben, mikép 
az idegen , határain belépvén, azonnal ráismerhessen hogy

magyar. Különösen pedig abban, hogy a’ nemzeti nyelv 
legyen egyedül törvényhozási, igazgatási, közoktatási 
nyelv; ezen készíttessék minden oklevél ’s hivatalos iro
mány ; a hon czímere, nemzeti szín , ne csak papiroson 
legyen , hanem valósággal azon fokon díszelegjenek, melly 
azokat méltó joggal illeti ; ezen honban vert pénz magyar 
körirással legyen’stb. így virágozhatik föl e’ honban nem
zetiség , igy lehetend öntudatu fokonként a’nemzet-élet, 
melly Kölcseyként ollyan, mint egyes ember élete. Ezt 
és azt, az életen keresztül ömlő emlékezet teszi egészszé, 
folyvást tartóvá, napról napra gazdagabbá. Törüld ki a” 
lélekből annak ragyogó színeit, ’s íme az élet halva van. 
Minden nemzet, melly elmúlt kora emlékezetét semmivé 
teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét 
gyilkolja meg; ’s akármi más kezdődjék ezentúl, az a’ 
régi többé nem leszen. Egyesüljünk nemzetiségi tekintet
ben ; azaz : a’ német, a’ szláv elem vetkezzék ki a’részle
tesség bűnös mámorából, melly szerint szülött nyelvéhez 
makacs ragaszkodásával hanyagolja az álladalom iránti 
sokkal szentebb kötelességeket, és iparkodjék emez egye
temesnek alárendelni a’ részletest; hogy így tetteiben egy- 
behangzás létesülvén , nem átkot de áldást hozólag mű
ködhessék körében. Nemzetiségi tekintetben egyesülnie’ 
honban üdvös következményekkel csakúgy és máskép nem 
lehet, mintha e’ honban létező minden idegen elem a’ fő 
t. i. magyar elem ellenében— mennyiben annak fölvirág
zása megkívánja — megtagadván magát, saját körébevo
nul viszsza ’s annak szerény korlátain túl nem csapong. 
A’ fényű, kárpát bérczein , felhőkbe úsztatja fejét: de alat
ta ’s körében buján tenyésznek az apróbb bokrok ’s vé- 
detvék minden vihar ellen.

Egyesüljünk vallási tekintetben. Melly mondásom
mal koránsem azt akarom értetni, hogy legyünk mind ró
mai katholikusok, ágostai, helvét, óhitüek ’stb. mi külön
ben is képtelenség; hanem azt, hogy e’ honnak minden 
keresztyén lakosa egyesüljön szeretetben. Mert fő alapja 
a’ keresztyén vallásnak szeretet; mivel a’keresztyén val
lás alapítójának minden az emberiségért tett áldozatai az 
emberiség iránti szeretetnek gyümölcsei; ’s mert minden 
keresztyén felekezet alapszabálya ugyan az: „szeresd fe
lebarátodat mint tenmagadat.“ Egyesüljünk vallási sze
retetben ; mi különben is, mint Krisztus által alapított ke
resztyén társaságpolgárainak, legfőbb kötelességünk any- 
nyira, hogy ki ebben hanyag , keresztyén nevezetre sem 
érdemes.— De hogy lehetne hát czélszerűn és sikeresen 
egyesülni vallási tekintetben? mielőtte’ kérdésre határ - 
zottan felelek, meg kell különböztetnem két egymáshoz ro
kon, de azért egymástól különböző fogalmat, melly több
nyire fölcseréltetik egymással ’s öszszezavartatik. Ezen 
két különböző , de mégis közel rokon fogalom: vallás és 
hit. A’ vallás meggyőződésből eredeti tudomány arró l, 
hogy kivülöttünk’s fölöttünk van egy eredeti, fő, tökéle
tes lény , ki a’mindenséget alkotta, föntartja’s igazgat
ja ’s kit mi egy névvel istennek nevezünk. Es e’ belső
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vallás , erre nézve egyesülnünk nem kell, mert minden 
keresztyén meggyőződése; ’sigy erre nézve egyesülve va
gyunk. A’ külső vallás, kifolyása a’ belsőnek, melly ta 
gadhatatlan létezését istentiszteletben tanúsítja. És a’val
lásról mint illyenről lehet csak tudomása a’ polgári társa
ságnak , én is csak mint illyenre nézve óhajtók e’ hon
ban egyesülést. A’ hit abban á ll, hogy valamit igaznak 
tartok azért, mert alanyilag elegendő okaim vannak ar
ra , hogy azt igaznak tartsam, a’ nélkül mégis hogy a’ 
tárgyról valódi ismerettel birok. Látni való hát, mikép 
vallás és hit különböznek egymástól, amaz tárgyilagos 
valódiság — emez , alanyi okok-szülte igazság. Hitbeli te
kintetben egyesülni sem czélirányos, sem üdvös, sem le
hető; vallási tekintetben egyesülni lehető, czélirányos , 
üdvös. — És kedves magyar honunkra nézve illy nemű e- 
gyesülés lenne legjótékonyabh következményű. De mi
kép lehetne tehát e’ hon keresztyén lakosainak vallási te
kintetben egyesülni ? Csak úgy’s nem máskép ; ha a’val
lási egyenlőség ’s viszonyosság törvény áital szentesítte- 
tik ; min jelen országgyűlésünk lelkesen munkáíódván, biz
ton várhatjuk annak teljesültét. Legyea e’ honban minden 
keresztyén felekezet egyenlő jogokkal fölruházva, any- 
nyival inkább, mert mindegyiknek egy feje, mindegyik 
egy czélra törekszik t. i. megközelíthetni a’ szentséget ’s 
minél inkább kivetkezni a’ testiség salakjaiból; csak hogy 
mindegyik más és különböző utat választott czéíja eléré
sére , ollyat t. i. mellyetlegüdvösbnek tart. És ki mer bí
róul tolakodni annak megítélésére , hogymellyik kizáró
lag legüdvösebb ut ? Ha a’ fönebb érintett egyenlőség ’s 
viszonyosság törvény által szentesittetik e’ honban, ak
kor hitem szerint, egyesülve lesznek e’ hon keresztyén 
lakosai vallási tekintetben. Ledöntetnek az elválasztó fa
lak az által, hogy egyik vallásnak mint másiknak egyen
lő munkálkodási körük lévén, egymás fölött hatalmat, 
jogot nem követelhetnek. Mindegyik szeretet által ipar- 
kodandik híveit magához iánczolni, mert különben hívek 
nélkül marad. A’ szeretet átalányos békét szülend ’s a’ 
béke ölében erény ’s erkölcs emelkedendnek trónra, mint 
az igaz vallásosságtántoríthatlan testőrjei. És ha így: el 
fognak némulni a’ hittani üres vitázatok ’s pirulva vonu- 
landnak viszsza sötét rejtekökbe , ki nem állhatván az igaz 
vallásosság és erkölcs tündöklő arcza tiszta fényét. Mi
re valóban , igen nagy szükség is van napjainkban ; és ha 
volnék hatalmas szónok, ha minden keresztyén feleke
zet lelkészeinek füleikbe hathatnának szavaim , csak azt 
dörögném hatalmasan mindegyiknek: hogy a’ vallás lé
nyegét csepegtessék híveibe ’s ne töltsék a’ drága időt 
mellékletekkel; mert higyék el nekem, hogy legtöbbeu 
inkább emezekhez ragaszkodnak, mert amahoz nehéz ös
vény vezet, emezekhez pedig könnyű. Ha vallási egyen
lőség ’s viszonyosság törvény által szentesittetnek e’hon
ban, gyökerestől ki lesznek irtva a’ viszálkodás magvai, 
mellyek eddig a’ különböző vallásfelekezetek békéjét föl 
zavarták. És ha igy: nem fog é nálunk honolni szeretet, 
melly által vallási tekintetben egyesülhetünk? az hiszem: 
igen. —

Egyesüljünk polgári lét-tekintetben. Ezen szó: pol
gár , koránsem bir még honunkban azon jelentőséggel,

mellyel annak birniakell ’s melly Pál apostol szájába an
nak üldöztetései közt e’ hatalmas szavakat adatta: ,, római 
polgár vagyok.“ De kecsegtet a’ remény ’s hitem szerint 
nem hiú, mikép eljövend az idő vagy tán már nem is igen 
meszsze van, midőn magyar honban a’polgár nevezet,melly 
jelenleg inkább gúny mint valóság, egy leend a’ legdí
szesebbek közül; ’s mint hajdan a’ római, korunkban az 
éjszakamerikai, angol, franczia büszkén vallják mago
kat polgároknak: úgy a’ magyar önelégedéssel ’s nem ke
vesebb büszkeséggel mondhatja nem sokára : ,,magyar 
polgár vagyok.“ De mielőtt e’ történhetnék , szükség , 
hogy polgári lét-tekintetben egyesüljünk. Nem akarom a- 
zonban ez által azt értetni, hogy szűnjenek meg a’ her* 
czegi, grófi , bárói czímerek, nemesség ’stb. : hanem azt, 
hogy törvény előtt legyünk mindnyájan egyenlők , jogok 
gyakorlatában ha arra elegendő képzetséggel bírunk le
gyünk mindnyájan egyenlők, és ezen elvre építve óhaj
tóm én azt, hogy e’ honban polgári lét-tekintetben egyesü
lés történjék. Én e’ polgári társaságot úgy tekintem, mint 
az emberiség nagy javára alkotott képző iskolát, melly- 
nek körében lehet csak ember képes magát tökéletesítni 
annyira, hogyha ebből száműzi magát ’s talán tökélete
sedik is , mégsem lehet a’ felől bizonyos, mert mér-foka 
nem leend , melly egyedül polgári társaságban többekkel 
’s számtalanokkal öszszehasonlításból fejlődik k i, hogy 
pedig e’ sikerrel megtörténhessék , mindenek előtt legfőbb 
szükség: hogy a’ polgári létbeli viszonyok legnagyobb 
öszhangzásban legyenek, mi ismét csak úgy és nem más
kép lehet, ha polgári lét-tekintetben egyesülünk. Én a’ 
polgári társaságot úgy tekintem, mint gúlát, mellynek há
rom fő oldala van és csak akkor tökéletes, ha mindenik 
be van töltve. Első oldal: ész, értelmi okossági kifej
lettség’s mindkettőnek köre. Ide tartoznak bölcsek, tu
dósak, kormányférfiak, hadivezérek, lelkészek, ügy
védek, orvosak ’stb. Második oldal: akarat, melly az 
emberiség szükségeit kielégítendő , törekszik az élet da
rabosságát mennyire lehet simítani. Idetartoznak, föld
művesek, kereskedők, gyárosak, építőmesterek, mér
nökök, sebészek, mesteremberek’stb. Harmadik oldal: 
ízlés, melly a’ két elsőbb oldal által létrehozottakat egy
mással öszhangzásba hozván a’ testi élvezettel ki nem elé
gíthető lelket, szellemivel iparkodik kielégíteni. Idetar
toznak: költők, szobrászok, festészek’s minden névvel 
nevezendő művész. Ezen három oldal hát csekély véle
ményem szerint, mellyek betöltéséből alakulhat csak jól 
rendezett polgári társaság; miből az is természetesen kö
vetkezik , hogy jól rendezett polgári társaságban ezen 
három oldal emberei által kell törvényeknek hozatni, ezen 
törvények lesznek aztán ollyanok, mellyek minden szine- 
zet szükségeit, vágyait kielégítik ; mert minden színezet 
emberei által hozatvák: már pedig Kant szerint is ,,a’ 
törvényeknek ollyaknak kell lenni, mintha a’ nép közhan
gulatából folynának ki.

Alkalmaztassuk az itt gyöngén rajzolt képet ma
gyar honunkra, mit találunk? Azt, hogy nálunk mindhá
rom oldalból van valami, de csak valami; mind három 
oldal működik, de nagyobb részint tökéletlenül; ezen 
fölül két oldal ki van zárva t ö r v é n y h o z á s u n k 



261

ból. A’ kor h a t a l m a s a n  igényli tőlünk, hogy ha
ladjunk , erre nézve pedig leghatályosabb emeltyű, ha 
polgári lét-tekintetben egyesülés leend e’ honban.

K ú n  P á l  közj. ’s váltó ügyvéd.

Mazarin herczegnő.
(Eranczia beszély.)

XII.
(Foly tatás.)

Most több évi időszakot ugrunk á t , melly alatt a’ 
hgnő Európa egy részét, hegyen ’s völgyön, vizen és 
szárazon férje szolgáitól üldöztetve futólag bejárá, mig vég
re ótalmat ’s menedéket Ild. Károly angol királynál, ki 
azelőtt szive- ’s kezével kinálá őt meg, kérésé. — 1682. 
egy tavasz reggelén az angol nemesség virága London leg
szebb házai egyikében, mellynek ablakai a’ st. j a me s i  
parkra nyíltak , volt öszszegyülve. Mindnyájan egy ősz 
körül tolonganak, kinek ruházata az uj divatokat ’s a’ Fran- 
cziaországban mintegy 2 5 év előtt napirenden voltakatkö- 
té. egymással öszsze. E’ férfit, ki mintegy 70 éveslehe- 
te, ámbár szemei igen élénkek maradónak , épen ősz ’s 
igen vastag szemöldei között egy , meglehetősen nagy lou
pe tüntető k i , melly szellemdús és kissé gúnyoló arczá- 
nak egészen sajátságos ’s fölötte jellemző kifejezést ada. 
Továbbá egyedül ő volt az , ki az angol nagyok által hor- 
datni szokott fürtös parókát nem viselé. Az ősz fejér haját 
inkább nőni hagyó, melly fekete sipkácska alól többé v. 
kevesbbé ékes fürtökben serkede alá. Ezen agg, kiben az 
olvasó máris St. Evremond tábornagyra ismert bizonyosan , 
végre szóla: ,Mazarin hgnő nevében köszönöm önöknek; 
mylordok , a’részvétet, mellyet hogyan-léte iránt mutat
nak. Ma sokkal jobban van ’s reméltem , a’ baleset to
vábbi következmények nélkül maradand. Tudjak önök, 
hogy a’hgnő tegnap este színházba ment. Egyszerre holt
halvány lön , karomat megnyomó ’s legyezőjével egy pá
holy felé, mellyben több idegen ur, többi közt a’ svéd 
követ is , vala, mutatván szóla: ,ime, nézze ön! nezze 
ön!4 Én kihajtóm ’s egy fiatal szőke , nemes es szomorú 
arczu, rendkívül szép férfit láték. Ez szerelmes szemek
kel tekinte a’ hgnőre. O , hiszen tökéletesen ráismer
tem úgy hogy nem csalatkozhatám, don Alonso de Lara 
gavallér vala , kit azelőtt jólismerék , ki Mazarin bibor- 
noknál apród volt ’s 15 évelőit Milanóban, egy párvia
dalban, mellynél én valék secundansa, halálát leié. Ott 
temetésén jelen valék ’s koporsóban fekünni latám. A’ hg
nő is azon módon , mint én , látó őt, azonfölül a’ koporsó 
szemem láttára takarittaték el.4 — „De miként vegződék 
a’ színházi történet?44 —  ,A’ h g n ő megindultát le nem 
győzhető , hangosan felsikolta’s görcsökbe esett. Félhol- 
tan vivék őt lakába, hol borzasztó éje volt.4 — ,, Nem tö
rekvőnek megtudni, kicsoda az a’ fiatal férfi?’4 — ,Sőt 
igen.4 — „Nos ?14 — .A’ hgnő ’s én csalatkozank. Ezen 
idegen nem Alonso de Lara, hanem mulatságból utazó 
svéd ur , Banier báró, fia Gusztáv Adolf ama hires tá
bornagyának, kiről e’ fejdelem mondá , hogy istenen kí
vül Baniernek köszöni lipcsei győzelmét. A’ fiatal férfi ,

mint hallom, még ma akar Francziaországba elutazni , 
aztán Olaszországba menendő.4

Az angol urak ezt örömmel hallák , mert többen tö
rekvőnek közülök elnyerni a’ szép hgnő szivét ’s ajtói tar
tónak , hogy a’ svéd báró, ki olly nagyon hasonlítHor- 
tense első’s egyetlen kedveséhez, igen veszélyes vágy- 
tarsuk lehetne. St. Evremond állitá ugyan , hogy a’ hgnő 
soha senkinek sem adandjaszivét, de azt hinni kisemaka- 
rá. St. Evremond olly meszsze is ment, miszerint erősité. 
hogy Hortense bizonyosan legkevesbbé fogna angolt sze
rethetni. — ,Engedje meg ön megjegyeznem, közbeszólt 
egy hang , hogy a’ szép hgnő Angliát mégsem nélkülöz
heti. Mi volna belőle a’ 4000 f. st. évpénz nélkül, mit a’ 
király ada neki ? ’S mi volnaSt. Evremondurból, hanem 
volna 300 guineeje , miket itt kap?4 — Mindnyájan arra 
fordítók szemeiket, ki olly kíméletlenül mere szólni. Az 
közép nagyságú, meglehetősen szabályszerű, hoszszas 
arczu férfi vala. Szinte barna, szemei feketék’s büszkék 
valónak; de komoly, hideg lénye csodálatosan ütött el 
nagy ifjúságától, mert alig látszék 22 —23 évesnek. Ru
házata miben sem különbözők a’ többi űrétől, csak hogy 
sötétszinü vala , holott azon évszakban , mellyben való
nak , kivált világos színeket szoktak hordani. Továbbá a’ 
fiatal férfi olly tisztán beszélt francziául, hogy legalább 
hoszszabb ideig kelle Francziaországban élnie, ámbár 
szine ’s arczképezete szerint délibb országnak kelle ho
nának lennie. — A’ senkitől nem ismert idegen meglátá
sakor St. Evremond öszszeborzada feszült figyelemmel 
szemléié őt, mintha viszsza akarna emlékezni, vájjon k i’s 
hol látá őt. Utóbb mégis győzött benne a’ boszuság’s ki- 
álta: ,,4000 f-st.! Nem annál több ok é az, sajnálniMa- 
zarinhgnőt? 4000 f. s t., tehát csak 100;000 livreéven- 
k in t, azzal mit kezdjen ? E’ miatt van adósságokkal meg
terhelve. Nem tudja é ön, uram , kit nem ismerek, hogy 
a’ hgnő másfél millió évi jövedelmet hoza férjéhez, ide 
nem számítva a’ paloták-’s várakat, miket nagybátyja ha
gyott neki? Nem tudja é ön, hogy ezen egész vagyonból 
most épen mitsem bir?14 — ,Tudom4 büszkén felelt az ide
gen. — „Úgy tudnia kell azt is, folytató St. Evremond , 
hogy ezen egész gazdaság Mazarin urnák maradt, kinyil- 
ványitá, miszerint abból soha fillért sem adand, bár kol
dulnia kellene is a’ hgnőnek.44 — ,Azt is tudom ; de ön fe
ledi, mikép a’ hg ajánlkozék a’ vagyont megosztani a’ 
hgnővel, mihelyt ez hozzá viszszatérend.4 — „Arra ne 
számoljon. A’ hgnő olly gyönge, reméllem, soha nem 
lesz , mert soha nem feledendi, hogy azon férfi, kiről 
ön beszél, 15 év óta üldözője és zsarnoka, őt nemcsak, 
mint valami bűnöst, nyomoztatja, hanem egész Európá
ban rágalmazza is. Miért kellene hozzá viszszatérnie? — 
Hogy osztozzék vagyonában , mondja ön? Hiszen e’va
gyon naponként kevesebbre olvad a’ szerzetesek kezei 
közt, kik körötte vannak. Ha i s t e n  néhány évig élteti 
még, Mazarin bibornok ’s la Mailleraye marsai hátraha
gyott javaiból igy majd misemmaradand többé. Máris min
den festvény, minden szobor , minden drága szőnyeg, min
den bronz és díszedény, mik olly nagy költséggel valá- 
nak Mazarin palotájában öszszegyüjtve, szétromboltattak 
vagy elégettettek, azon ürügy alatt, hogy e’ tárgyak rósz
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gondolatokra vezérelhetnék a’ hgnőt. A’ várak ’s jószá
gok eladatvák. Mielőtt Hortensenek megengednék férjé
hez viszszatérni, mindnyájan inkább nyakát metszenők el 
Mazarin u r n ak  , nemde, myiordok ? mert királynőnk 
Hortense; ő szükséges életünk , szerencsénkbez; szép sze
mei a’ mi napunk, lélekzete azon lég , mellyben élünk, 
szava azon égi manna , melly bennünket táplál. Jaj annak 
ki megkísértené elrabolni tőlünk királynőnket.“ — ,,,Igen, 
jaj annak!4“ szólónak mindnyájan a’ jelenvoltak. — E’ 
pillanatban fiatal apród lépe be a’ legcsinosb bársonyruhá
ban, mit képzelhetni ’s jelenté, hogy a’ hgnő fölkel
vén mindenkinek látható. A’ jelenvoltak mindnyájan ki
rálynőjük szobájába rohantak , kezeit vetekedve csóko- 
landók. Az ismeretlen vállvonitva nézéa’ távozó urakat’s 
arczára gúny, csaknem megvetés kifejezése lépett, mi 
alatt halkan mormola: ,En is, myiordok, jelen leszek 
szép királynőtök leverjénél ’s meglátjuk, vonakodik éve
lem jőni Francziaországba.4

XIII.

A’ hgnő nyolczszögű teremben vala, melly gazdag 
szőnyegekkel volt beterítve’s mellybe a’ damaszfüggönyök 
csak gyönge világot eresztének be. Az egyik falon nagy 
festvény volt látható, melly Yenus és Adonis szerelmét 
ábrázoló ; itt ’s ott talapzatokon chinai pagodokat, virág
edényeket ’s aranyozott kalitkákat lehete látni ritka ma
darakkal. Hortense, hölgyei környezetében pipereaszta
la előtt kellemes pongyolában, székén hanyagul üle. Lá
bainál több picziny csinos eb bársonyvánkosokon fekvék , 
Pretty papagálya pedig ’s Pussy kedvenczmacskája, mely- 
lyeket megénekeltek az akkori költészek, a’ pipereasz
talról szerelmes szemekkel látszának ránézni. A’ pipe
reasztal mindkét oldalán két őrként ’s komoly magatar
tással Mustapha, Hortense kis törökje ’sPompejus, kis 
négere, mindketten gazdag nemzeti öltözetben állának. 
Ä’ szoba bejáratánál az apródok, a’ fiatal Dery , a’ fia
tal Stourton ’s mások állának. Végre egy szögben Miion 
apát, a’ hgnő gyóntatója, üle ’s breviáriumát olvasá,ko
ronként fejét csóválva. — Ámbár Hortense akkoron 36- 
dik évében álla , mégis csodálatra méltóan szép vala. — 
Azok, kik neki udvariának, mindnyájan beléptek; ke
zét mindenik megcsókoló ’s mindenkinek tudott valami 
kellemest mondani. Aztán egyik az apródok közül énekle 
’s verses levelek olvastattak , a’ hgnő szépségének hódo
lók. Némi idő múlva egyike a’ jelenvoltaknak . ki eddig 
szót semszóla, fölkelvén Hortensehez lépe ’s magát meg
hajtva szóla : ,En is levelet hoztam M a zár in hgnő asz- 
szonynak.4 — Szemeiket mindnyájan csodálkozva az ide
genre fordítók, kiben azon fiatal urra ismertek , ki az 
előteremben olly merészül beszélni bátorkodék. — „Adja 
hát ön ide a’ levelet,44 egykedvűen válaszolt a’ bgnő a’ 
nélkül, hogy felpillantana. Óhajtását nem teljesítvén leg
ott az idegen, szemeit végre hozzá fölemelő ; öszszebor- 
zada és szóla: „O n , uram , kicsoda ’s mit akar tőlem? 
Én önt nem ismerem.44 — A’ hgnő kérdésére az ismeret

len hidegen válaszolt: ,Egészen ismeretlen volna Maza
rin hgnő előtt Soissons grnő fia? En savojai Fülöp hg 
vagyok.* — ,,Isten hozta, hg, házamnál, mellyben meg
lehetősen regényhősileg jelenik meg, de azt én szeretem. 
Minél többet nézek önre, annál inkább emlékezem voná
saira, ámbár ön még igen fiatal vala, midőn Francziaor- 
szágot elhagyam. Kétségkül tudósításokat hoz ön csalá
domról. On anyja, a’ grnő, idősb nővérem ’s ámbár nem 
mindig testvérileg bánt velem, azért mégis bensőleg sze
retem. Bizonyosan o is részt vesz egy szerencsétlen szám
űzött no sorsában.44 — .Azt nem tudom; anyám némi idő 
óta Spanyolországban lakik közel a’ kolostorhoz , melly
ben testvére, Colonna connetablenő, menedéket keresni 
magát kénytelennek vélé, ’s a’ levelekben, miket nekem 
anyám irt , ön nevét nem találom.4 — Hortense , foly 
vásti hódolatok- ’s hízelgésekhez szokva, e’ szigorú vá
laszra fejét lekonyitá és szünet múlva szóla: ,,Ön nekem 
levelet hozott; kész vagyok azt elfogadni. Kitől van?“ 
— , A’ levelet önnek csak négy szem közt adhatom ’s jó 
lesz az is , ha ön tanuk nélkül, de lehetőleg hamar, ol- 
vasandja.4 — Hortense inte ; mindnyája, maga a’ kis Mus
tapha’s a’ kis Pompejusis, eltávozának’s a’ hgnő hozzá 
ülésre szólitá fel a’ hget. — ,Hgnő aszszony, szólt emez, 
ön még nem özvegy, de kötelékei valószínűleg nem so
kára fel fognak oldatni, mert Mazarin hg sokáig már nem 
élhet. Szenvedései gyors előhaladásokat tőnek ’s önnek 
kell eldöntenie, egyedül ’s magányosan akarja é megha- 
latni a z t, ki isten előtt önnek férje. Ha szavaim nem ele
gendők, itt van egy levél haldokló férje kezétől, ki meg
bízott , hogy azt magam adjam át önnek. Olvassa ön.4

[Folyt, következik.)

T á r c z a.

(Véletlen nőszülés). D** már régóta esdeklék a’ szép 
Hortensia szive- ’s kézéért; de ez nem határozó el magát, 
mert nem volt bizonyos benne, vájjon D** nem haszon
lesésből vetemülté ezen lépésre. Egy napon D** a’lyány
ka kertjében egy lóczán ült ’s térdén levő kalapjába me
rően nézett. Hortensia észrevette ezt, lassan háta mögé 
vonult’s vállán keresztül szint a’ kalapba pillantott; még 
azon nap kedvező választ adott kérőjének. Az egybeke
lés megtörtént ’s midőn Hortensiát egy barátnéja kérdez
te, mi indító olly véletlen határzatra: ,Mert szeretetének 
valódi bizonyságát adta,4 lön a’ válasz. ,,Hogy ’s mikép ?“
,Gondold csak! ő képzete után lerajzolt ’s arczképemet 
mindig kalapjában hordó.4 Az ifjú férj , ki ezt hallotta , 
csodálkozva fordult meg. ,Csak ne tagadd édes Henri
kem4 , szólt férjéhez , úgy é még benne van ? ’s a’ kalap 
után nyúlt; kezébe veszi, bele tekint ’s nagyot sikoltott. 
Miért? A’ hiú D. kalapjában egy kis tükröcske volt ’s 
ebben látó arczképét Hortensia.

# # * Azon ház, mellyben N a p o l e o n  szüle
tett, most laktalan, hanem azért, mint a’ világhódító em
lékjele folyvást jó karban tartatik.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr a t t  ne r - Ká  r o ly i uri-utcza 453.
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Viszszapillantás az 1 8 3 0 d . orsz.gyülésre*).
Az 1 S30diki koronázási országgyűlés nevezetes lesz 

a’ késő maradék előtt; mert sok olly örökmag csírázott 
azon k i , melly századok óta várt napfényre, hazánk szel
lemi ?s anyagi parlagin; és hány ezer nyugszik még ott, 
éltető melegre várva: de a’ mindenható idő által lassan- 
kint majd kikelnek azok is mind ; mert igazságszerető atyai 
kormányunk alatt, jöhetnek olly örömvéletleni időpontok 
nemzetünk életében elő , mellyek több jót szülnek , mint 
ezelőtt sok s z á z a d  s z ü l h e t  e. Országgyűléseink ’s 
helyhatósági rendszerünk hasonlóan sok boldog napot 
deríthetnek hazánkra: és mindezeknek folyamát ’s mun
kálatit éber figyelemmel kisérni kötelessége minden gon
dolkozó hazafinak. Különösen pedig o r s z á g g y ű l é 
s e i n k e t  k e l l  i sm e r n ü n  k ; mert csak ezekből tanul
hatni meg alaposan a’ törvények eredetét ’s ezeknek tör
ténetével együtt a’ nemzetét is , mi eddig közönségesen 
csak az országlók életrajza szokott lenni; csak ezekből ta
nulhatni meg közjogi, közgazdasági ’s közigazgatási dol
gainkat, a’ nép anyagi és szellemi állásával, a’ népélet
tel együtt. Pragmatica hisztériát csak országgyűléseink 
ismeretével Írhatni, nélküle nem: történetíróink munkái 
ezt eléggé bizonyítják. Ugyanezért óhajtható volna, hogy 
minden országgyűlési kéziratban levő régi jegyzőkönyvek 
’s irományok közzé tétetnének. Én csak az 1681 tői fog
va Írtakat olvaslam azokból, ’s némileg csak töredékek
ben : és úgy találtam, hogy igen sok tanulni való van ben- 
nök. ’S mennyi szív-emelő, mennyi keser-édes emlék van 
ott. De hogy nemzetéletünk sivatagában olly ritka volt 
mindig e’ részben az örökzöld oázis, annak mindenkor az 
önzés volt oka. — Azonban sok van mégis már most más
kép mint régen volt. — 1687ben Pozsonyban , a’ zöldház
ban (most harminczad) tartatni szokott országos ülésben , 
a’ RR. elnöke (Orbán személynök) egy városi követet be
záratással is fenyegetett, — egy vármegyei követet pedig 
e’ szavakkal ültetett le : ,.Prileszky uramnak csak úgy kell 
já rn i, a’ mint R . fújják.“ — Az 1729diki országgyűlés 
végeztével, az esztergomi káptalan követe , a’ legutolsó 
ülésben, egy olvasóval ajándékozta meg a’kir. személy- 
nököt, dicsérőleg említvén meg, hogy a’lefolyt ország
gyűlésen meg volt vele elégedve. ,

Minket, kik az i 83 Odiki országgyűlést megértük , 
nem érdekel ez annyira, mint a’ jövő kort; mert sok ott 
megpendített tárgy nem sikerülhetvén még most, ennek 
szomoritó emléke felejteté velünk azon örülni a’ mit meg
nyertünk. De ha majd egykor nyomozza az emberiség, 
hogy a’ katonaujoncz-fogdozások mikor szüntettek meg 
nálunk: akkor bizonyosan tisztelettel említik utódink az 
1830ki országgyűlést; ’s tagjait, kik abban emberileg 
buzgókodtak , áldani fogják. — N e mz e t i  ö n á l l á s u n -

E zenczikk, Bertha Sándor annyira érdekes „Országgyűlési Tár- 
cza 1830“ munkájának előszava ; közöljük azt, mint tiszteletre 
méltó emlékét az eseménydus hongyülésnek ’s a’ rövid, mégis 
mindent, mi lehetséges, kimerítő becses munka némi ismerte
téséül. — v .

k á t ’s n y e l v ü n k e t  említve: ezen országgyűlés volt 
az , mellyen hazank függetlensége közjogilag újra el ismer
tetők , mégpedig nem elhangzó szavakkal, nem veszendő 
hartyara irt mulékony betűkkel, hanem érczbe , aranyba 
vesett kepekkel s mondattal. Ott allnak ugyanis a’ koro
názási arany- és ezüstpénzeken a’ két királyi felség képei 
körül amaz e’ részben nagy jelentésű szavak : ,,Franciscus 
primus, et per Eum Ferdinandus quintus.“ Hol kell en
nél több biztosíték az iránt, hogy törvénytisztelő kirá
lyaink az 1790: lOdik törv.czikk szerint Magyarorszá
got egészen függetlennek kívánják tartatni a’ többi örö
kös tartományiul, hol ő felsége, mint első Ferdinand 
császár uralkodik. — E r d é l y n e k  ’s a’ hozzácsatoltré- 
s z e k n e k ,  úgyszintén G a l i c z i a ,  Lo d o me r i a  ’s 
D a l  ma t i a  viszszszakapcsoltatásánakezen országgyűlés 
veté meg alapját. — Itt kéretett meg újra a’ felség , hogy 
Lustra’s nemesek fegyverben gyakoroltatása iránt azonnal 
szükséges intézkedések tétethessenek. — Ott vannak tár- 
czárn 18 — 20dik lapjain , több vármegye követeimiket 
kívántak tétetni a’ királyi kötéslevélbe : de ezen ország
gyűlésen is nyilatkozónak egyszersmind az ország Rendei, 
illy minden tekintetben nagy jelentésű szavakkal , a’ ki
rályi felség előtt, november 5diki ujonczajánló felírásuk
ban : a’ 129dik lapon. ,,Mi (Magyarország Rendei) azon 
tántoríthatlan hűségnél, mellyel felséged dicső háza'iránt 
viseltetünk ’s azon valódi szeretetnél fogva , mellyel ked 
vés hazánkat ’s legjobb atyánkat öleljük , nem fogjuk so
ha megengedni, hogy atyáink, dicső tetteikkel, mellyek 
által felségednek boldog emlékű nagyanyja alatta’ biro
dalom megtartatott, valaha felülmúljanak ; mert noha bé
keszeretők vagyunk: de igazságtalan megtámadtatásunk- 
ban fegyverre kelni nem irtózunk , ’s utolsó csepvérünk- 
kel is készek leszünk mindenkor a’ hazától akármelly ve
szedelmet elhárítani, úgy lévén lelkesedve , hogy a’ leg
jobb királylyal, a’ szeretetnek és hűségnek felbonthatta« 
kötele által lévén öszszeköttetve , a’ nemzetnek- mellynek 
képviselői vagyunk — erősségében biztosan megnyugod
ván, a’ nyolcz századok óta minden népet boldogító Con
stitute révpartjából, a’ hadak és vélemények zivatarait ret- 
tenhetlenül ’s nyugodt lélekkel nézendjük.“

Ezen országgyűlés erősité meg azt újra , hogy a’ ki
rályi kötéslevél is csak országgyűlésen állapittathatik meg 
’s e’ miatt lett olly nevezetessé a’ k.kir. meghívólevélnek 
azon kifejezése , hogy ő felsége , fenséges első szülött 
fiát ,,a’ megállapított kir. kötéslevél elfogadása mellett“  
kívánja megkoronáztaíni.— Ezen országgyűlés szülemé
nye volt az országgyűlési két tábla közötti magyar ize- 
n e t, melly aztán a’ magyar nyelven írt felírásokat’s tör
vényeket szülé. Csongrád vármegyéé (az egyedül tiszta 
magyaré) e’ részben a’ dicsőség, mellynek első követe, 
utasításából , 1830dikisept. 21kén indítványozta legelő
ször a’ kerületi ülésben az izenetek magyar nyelven szer- 
kesztetését,’s ezt azonnal el is fogadók a’ kerületi Ren
dek, a’ miből későbben hoszszas vitatkozások szármáz-
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tak. Tárczám 60 — 62dik lapjain láthatni azon okokat is, 
mellyeknélfogvást a’ nm. főrendek még akkor időelőttinek 
tartották az izenetek nemzeti nyelven leendő szerkeszté
sét. Es mindez érdekes olvasmány lehet egykor az ufókor 
előtt. — Inditványozá Tornamegye első követe aztis , hogy 
országgyűlési újság adassék k i, minthogy a’ közvélemény, 
nielly az ujságlevelek által fentartatni szokott nyilványos- 
ságból származik , minden szabad alkotványnak alapja. 
— Ezen országgyűlésen sürgeték különösen a’ Rendek, 
hogy a’ magyar ezredeknek csak magyar tisztjeik legye
nek ’s az örökösödési háborúkban is gyakorlott, mód 
szerint, a’ kormányzó szó magyar legyen ezredeinkben ; 
a’ hadinditási jogot pedig közvetve az által gyakorlók az 
ország Rendei, hogy a’ katonaujoncz-állitásnak előbb mo
rális és physica szükségét kivánták megtudni, vagyis : 
mire kell katona ’s mennyi kell í és aztán tettek aján
lást.—  Itt ajánlá felséges urunk koronázási 50 ezer darab 
arany honoráriumának egy részét az adózó nép felsegélé- 
sére , egy részét pedig a’ magyar akadémia pénzalapja 
gyarapítására. — Ezen országgyűlésen, 1830ki novem
ber 17kén állíttatott öszsze ’s rendeztetett el a’ m. tudós 
társaság , és ezen hozatott a’magyar nyelvre nézve nagy
hatású Sd. t.czikk, mellynek következtében nemzeti nyel
vünk olly szépen haladt előre azóta.

A’ fölebbieken kiviil ezek valónak az okok, mely- 
lyek engem különösen az 18 3 Oki országgyűlés leírására, 
’s ennek kézikönyv alakú kiadósára birtak. Mind ed
dig ezt , 1830 óta , még illy rövid — sőtmondhatni „cson
kított“ — formában sem tehettem közzé : de most már ha
sonló rajzolatát adhatom talán az 1825/:ki országgyűlés
nek is , mellyet — jelen lévén azon is — hasonlókép leír
tam, de nevekkel és hoszszabb előadásokkal. — 1832/6ki 
országgyűlés elején is Írogattam öszsze tanácskozási tár
gyakat , sőt akkor kerületi napkönyvet is szerkesztettem 
a’ követek megbizásából ’s az úrbéri törvényeket.egyik 
kerületi jegyzővel fordítottam. Ugyanekkor voltam bátor 
az urbárium szót is eredeti magyar alakjába viszszavinni ’s 
urbérnek nevezni, először azt kerületi napkönyvemben , 
későbben pedig az úrbéri törvényczikkek fordítása köz
ben használva. Országos ülésben Török G á b o r  aradme- 
gyei követ ur mondáki legelőször az akkor divatban volt 
„urbariom“ és „földhasználat“ helyett az „urbért“ : és 
nevették sokan a’ szegény uj szót ’s vele együtt engem 
is , — és vitatkoztak iránta mellesleg , hogy az csak szó
játék ’s az urbárium feudális szaga rajta maradt, ’st.eff. 
mígnem az rövid időn közönségessé lön ’s a’ felírásba és 
törvényczikkbe is fölvétetett. Az „elbocsátvány“ (dimis- 
soriales) szóval nem lehettem illy szerencsés ; egy vastag ur 
(V J  . sz. v. k.) nevetségessé tette azt a’kerületi ülésben: ,ám- 
bár, úgymond, ő mint született magyar sohasem tanult ma
gyar grammatikát: de ezen szó igen furcsát juttat mégis eszé
be4 ’s igy lett az „elbocsátó levél“ 1836 : 4.2. §. — Mint
hogy pedig kerületi napkönyvemet nem volt hatalmamban 
kinyomatnom , az csak írásban jelent meg , mellyetdicta- 
turán írogattak az országgyűlési ifjak. De mivel igy ké
sőn jutott az a’ közönség kezébe, ’s ennél fogva érdekét 
is (mint a’ foliant országgyűlési jegyzőkönyvek) nagy 
részben elveszté, sőt íratása is nagyon terhessé Ion: fel

kellett hagynom további szerkesztésével. Fenmaradt azon
ban azon vigasztalásom, hogy az annyira szükséges ke
rületi napkönyv szerkesztését én valék szerencsés meg
kezdhetni, habár nem a’ legkedvezőbb körülmények kö
zött is. Idővel a’ kerületi napkönyvbül tudhatni meg leg
inkább a’ törvények igazi eredetét’s történeteit: mert 
mellyik követ ’s miért inditványozá ez vagy ama törvény- 
javaslatot (lásd az 1827 : 6. t.czikket) , csak abból lesz 
látható, minthogy az országos ülésekbe most már kész 
izenet- ’s törvényjavaslatot visznek a’ követek, és ott a’ 
(kerületi ülésben már megállapított határzat) „maradjon44 
dönti el a’ kérdést többnyire. Ezért sürgeték a’ RR. azóta 
is folyvást a’ kerületi napkönyv szerkesztését: mihez én , 
az enyimnél jobb szerencsét kívánok.

Az 1830ki országgyűlésen még divatban volt „di- 
arium , a’ naplókönyv ’s jegyzőkönyv“ nevek helyett én 
a’ napkönyvet vettem fel; mert ha van évkönyv, lehet 
napkönyv is , mi talán jobb a’ most említett neveknél. 
Félben maradt kerületi napkönyvem is világot lát talán idő
vel , nielly az úrbéri törv.czikkek végett lehet valaha ér
dekes. —

És most, jövőkoriak! en elkezdtem (mint lehetett) 
kérlek folytassátok. B. S.

Mazarin herczegnő.
(Franczia beszély.)

XIII.
(Folytatás.)

Hortense reszketve vévé a’ levelet, feltöré a’ pecsé
t e t ’s olvasa: ,Madame ! e’ levél vivője kedves unoka
öcsénk , savojai Fülöp hg. O megmondja önnek , milly 
állapotban hagyott. Kész lévén isten előtt megjelenni, úgy 
hivém , hogy ön meg nem engedendi kimúlnom a’ világ
ból , mig ön átkomtól terheltetve külföldön lakik. Ha be
cses ön előtt egy haldokló megbocsátása, kövesse ön a’ 
savojai hget. O annak halálos ágyához vezetendi önt, ki 
ön iránti ártalmas szerelem miatt legszerencsétlenebb em
berré lön e’világon. Kérem az istent, hogy vezérelje önt, 
mert Ítélet napján a’ szerint itélendi önt, mikép cselek- 
vendik ön a’ jelen esetben. On férje , Mazarin herczeg.4 
„H g, szólt némi idő múlva a’ hgnő, bármi jogtalanságot 
követett el rajtam a’ hg , mégis ismerem kötelességemet 
’s kész vagyok ahoz alkalmazkodni; egy körülmény azon
ban , mellyet ön tán nem ismer, meggátolhatna. Én kény
telen voltam itteni tartózkodásom alatt meglehetősen nagy 
adósságot csinálni ’s ön átlátandja, hogy ezen adósság 
kifizetése nélkül Mazarin hgnő Londont el nem hagyhat
ja.44 — /Vannak hitelleveleim azon esetre, ha ön engem 
követni akar. De az idő sürget; a’ hgnek már csak néhány 
percze van ’s fontos a’dolog, hogy ön őt halála előttiás
sa. A’ hajó , melly engem Londonba hozott, kész tüstint 
indulni; Bretagnenál szárazra tesz ki bennünket, honnan 
nem sokára ’s könnyen érünk la Mailleraye várába. A’ 
kamatokróli gondoskodást bízza ön St. Evremond urra , 
kinek szükséges hatalmat akarok adni, hogy végezhes
sen ön hitelezőivel. Ha ön akarja, két óra múlva Lon
dont elhagyhatjuk.4 — „Engedjen ön még legalább egy
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éjét“ szólt Hortense , kinek szemeiből olly eilenállhat- 
lan ékesszólás beszéle, hogy savojai Fülöp tekintete tü
zet kiáltani nem volt képes. Halvány, komoly a r c z á t  
könnyű pir boritá, mint hacsak most ismerné el a’ hgnő 
csodálatos szépségét’s elfordula. ,,Holnap tehát, nap kel
tekor44 szólt végtére. — Hortense kezét nyujtá neki szo
morú mosolylyal és szóla: ,látom, hogy önt elfogulttá 
tevék irántam , reméllem azonban , kevesbbéfog ön gyű
lölni, ha közelebbről ismerend,4— Savojai Fülöp, ki né
hány perczig nemtudá, mit csináljon, megfogáutóbb a’ 
neki nyújtott kezet, ajkaihoz reszketve nyomá azt ’s a’ 
nélkül, hogy szót szólna, kisiete a’ szobából. — is te 
nem,  gondoló Hortense; én babonás nem vagyok , de e* 
fiatal férfiban rejlik valami: mi engem borzalommal tölt 
«1. Mennyei atyám , hát még nem vagyok eléggé megbün
tetve?4 —

XIY.

A’ hold feljőve ’s bárkái az udvari uraknak és gazdag 
polgároknak, kik élvezni akarák a’ szép tavaszest húsét, 
szerte sikamlának Temze kék vizén. E’ bárkák közt kivált 
egy tévé magát észrevehetővé. Hátrészében félig nyílt füg
gönyök egy fiatal hölgyet’s egy őszt láttatának, kik né
mán , gondolatokba merültenülének egymás mellett; elő- 
részében pedig egy csoport hallgató ült egy apród körül, 
ki gitár mellett énekelt. E’ csoportban egy fiatal török ’s 
egy fiatal néger is vala ’s nem kell megmondanunk az ol
vasónak , a’ fiatal hölgy ’s ősz kik valának. — ,'Vigasztal
ja  ön magát, szegény régi barátom, szólt a’ hölgy; tu
lajdonkép engem bátorítania kellene. Kevesbbé vigaszta- 
latlanul nézzen ön rám. Hiszen nincs még minden elveszt
ve ; én viszszajövök, azt Ígérem ’s addig ön igazgassa 
ügyeimet. ígéri azt ön ?4 — A’ mélyen megindult agg ele- 

Jénte szavakat nem Iele , csupán kezét csókolá kisérőnő- 
jének. ,,Ah, kiálta aztán, mindig olly jó , mint Szép ! 
Isten áldja meg önt a’ reményért, mellyet nekem viszsza- 
adott. Igen , ön távolléte alatt azon tárgyak közt akarok 
ölni, mellyek önre emlékeztethetnek. Mindent, mit ön e’ 
világon szeret, én is szeretni akarok ; minden , mi önt 
rendesen foglalkodtatá, engem is foglalkodtasson ’s min
denről lemondok, mi Hortensere nem emlékeztet.44 — 
-,IUyen most ön, közbeszólt a’ hgnő, és szemei szikráz
nak , mint több év előtt, midőn még kis lyány valék. De 
nézze ön , mi szép az est! Koszul tevék é , hogy elutazá
som előtt chelseaiszép mezei lakomtól elbúcsúzni akarók ?4
— „Hogyan tett volna ön valaha roszul, szép királynőm ?44
— E’ pillanatban Dery apród előjátékot kezde gttárán ’s 
énekelt. Választott dala nem vig, hanem egyike volt azon 
panaszló spanyolromanczoknak ? mellyeket20 év előtt a’ 
spanyol infánsnő kísérete hozott divatba a’ franczia ud
varnál. A’ hgnő és St. Evremond többé nem beszélének, 
a’ többi bárka majdnem mind eltávozék ’s az éj csöndét 
csak az apród dala ’s az evező lubiczkolásaszakitá meg.

Némi idő múlva egy igen kis sajka jelentmeg , melly- 
ben a’ kormányoson kívül csak egy férfi vala, ki egészen 
sötétesen öltözve fekete tollas süveget viselt. Hortense, 
más sajka evezőcsapásit hallván , megfordult, öszszebor- 
zada ’s gyönge sikoltást tőn. Az idegen, ki őt kiséré, az

volt, kit előttb való nap a’ sainházban látott’s Alonso de 
Larához oily feltünőleg hasonlita , Banier báró. — Midőn 
a’ báró könnyű sajkája a’ hgnőé mellett elsiklott, amaz 
nagy udvariasan megköszönté emezt. Hortense, az üdvöz
letét viszonzandó , meghajtó magát, de egyszersmind éré- 
zé, hogy homlokán hideg veríték üte ki. MagaSt. Evre
mond is félhangosan mondó magában: ,Valóban neveze
tes hasonlatossag ’s minél többet nézek ezen urra. .4 —— 
„On azt monda nekem , felbenszakita őt a’ bgnő, hogy 
ma reggel Francziaországba utazott el.44 — ,Nekem bizo
nyosnak mondák, válaszolt a’tábornagy. Máskép kelle 
magát meggondolnia.4 — „Ugyan minő okból?44 — ,Ki 
tudja azt? Tán mivel önt még egyszer látni óhajtó.4 — 
„Hallgasson ön ! félbeszakitá őt a’ hgnő nagyon elpirul
va ; én nem hiszem.44 — Észre Iehete venni, hogy a’ bá
ró , kétségkül hogy kandinak naíáttassék, eltávozott, 
ha nem is annyira, hogy szemei elől elveszítse Mazarin 
hgnőt, kire azok elfordulatlanul tapadónak. Dery a’régi 
spanyol romanczot folyvást éneklé.

Tudva van, hogy London’s Chelsea mintegy két 
mföldnyire fekszenek egymástól. Néhány perez múlva emez 
utóbbi bájos hely el volt érve ; a’ hgnő evezőlegényei a’ 
parthoz eveztek. Banier báró övének szintazt parancsoló , 
aztán ügyesen a’ szárazra ugrók, H o r t e n se pedig azon 
deszkára lépett, mellyet emberei a’ bárkáról a’ partra tő
nek. Vagy azért, mert a’ deszka nemerősen fekvék, vagy 
mert a’ hgnő igen nyugtalan vala ’s eléggé nem vigyázott, 
lába elcsiíszott. E’ miatt eltántorodék, lerogyott ’s a’ Tem- 
zébe , melly e’ helyen meglehetősen mély, esék. Mind 
ez egy másodpercz alatt történt. Legott általányos feljaj- 
dulás lön, mert a’ hgnőiziben eltűnt a’ viz alá’s attól kel
le tartani, hogy a’ bárka alá jutand , mellyet tehát a’part
tól nyomban eloldának, mi azonban némi időt igényele. 
Mielőtt ezzel készen valának, egy férfi ruhástul a’ fo
lyamba rohant’s a’hgnőt szerencsésen megfogá, kit az
tán csendesen partra tőn. — Hortense sokáig volt elájul
va. Fölvetvén végre szemeit, embereit a’ sebtiben elhitt 
chelseai gyógyász körül sírva állni látá. Csak St. Évre— 
mond térdele mellette ’s kezeit csókokkal boritá. ,Köszö
nöm , régi barátom, szóla, mihelyt beszélhete, köszönöm 
önnek , mert ön szabadított meg.4 — St. Evremond szomo
rúan rázá fejét és szóla : „Ah nem , nem en valek a’sze
rencsés. Más valaki, nálamnál ifjabb ’s gyorsabb, elő
zött meg.44 — ,Kicsoda?4 — „Amaz idegen. . Banier bá
ró.44— E’ névnél gyönge pir boritá a’ hgnő halvány ar
czát. — ,Ismét ő ! rebegé megindult hangon. Hol van ő, 
St. Evremond ur ? Szeretnék magam megköszönni.4 — 
„Nem tudom, viszonzá a’ tábornagy. Mihelyt megtudá , 
hogy ön nincs többé veszélyben, viszszavonult.44 — ,’S ön 
megengedő neki elmennie?— E’ szavakkal megfogá a’ 
tábornagy kezét, erősen megszoritá azt, füléhez hajolt 
’s halkan szóla: ,Régi barátom , ha önnek olly kedves va
gyok, mint mondja, azt nekem bizonyítsa be ’s keresse 
föl amaz idegent és hozza ide. Én látni akarom őt ’s be
szélni vele. Ah tegye meg azt ön Hortense kedvéért!4 — 
„Elfeledő ön , hogy holnap korán Angliát el kell hagy
nia ?44 viszonzá St. Evremond. — ,Igen 5 azt igérém , szólt 
a’ hgnő égre emelve szemeit, de valami a’ szivemben tilt
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elutaznom , mielőtt látám amaz idegent/ — Az agg tábor
nagy sóhaját el nem nyomhatá, aztán fájdalmas hangon vá
laszolt : ,,Engedelmeskedem.“

Más nap Hortense , kit az orvos eltiltott chelseai há
za elhagyásától, kényelmes székben nyugovék ’s mellet
te St. Evremond tábornagy ’s Banier báró valának , mert 
a’ tábornagy szavát, ha nem is örömest, megtartó. Hor- 
tense még igen halvány, de arczvonásai epedő kifejezése 
nem kecsnélküli vala. — .Uram , bocsásson meg ön , szólt 
a’ hgnő, meglehetős kandisággal megvizsgálván az ide
gent, bocsásson meg ön , hogy nem akarám elhagyni ezen 
országot a’ nélkül, miszerint köszönetét mondjak önnek 
azon tettéért, mellyre igényem nem vala, éltemet mind- 
azáltal annak köszönhetem tán/ — ,.Madame , viszonzá 
a’ báró, inkább nekem kell köszönném önnek, miszerint 
megengedő ön előtt megjelennem. Bármi vészszel fognék 
daczolni, ha jutalmam mindig illyen volna. Mi szerencse 
reám nézve , hogy utamat elhalasztám, mert ez segi'te e’szol- 
gálatot tennem. Ez emlékezetlesz, melly utaimon mindenütt 
kisérend ’s csak éltemmel fog elenyészni. Ezért a’svéd kö
vetnek vagyok hálaadósa , ki tudtomra adá , hogy a’ ki
rály ma Windsorba váratik ’s ő felsége engem látni óhajt; 
ez birt elutazásom elhalasztására.“ — Mialatt Banier igyen 
beszéle , Hortense St. Evremond tábornagygyal csodálko
zó pillantásokat válta. Az idegen nemcsak arczvonásaiban 
hasonlitott Alonso de Lara hajdani apródhoz , hanem sza
va hangjában is. Ámbár francziául igen tisztán beszéle, 
mégis könnyed idegen kimondást, a’ megholtéhoz hason
lót, lehete rajta észrevenni. Azt mindazáltal hozzá kell 
tennünk , hogy nagyobb volt ’s élesebben kialakult arcz
vonásai valának ; de sok év múlt is már el az 166Odiki 
mindszentéj ’s a’ párviadal óta , mellyben Alonso de Lara 
halálát leié. Banier ur sokat utazott, sokat tapasztalt ’s 
utazásaiból különféle hasznot húzott. Társalgása felette 
vonzó vala ’s a’ hgnő és St. Evremond mindjárt első láto
gatásakor vetekedve kérdezők őt múltja iránt, mindket
ten mintegy megerősödni akarva a’ meggyőződésben , hogy 
ő csakugyan nem Alonso de Lara , kit még mindig magok 
előtt látának. De Banier ur figyelmét sem kerülő ki a’ 
benyomás, mit a’ hgnő- ’s tábornagyra tőn ’s észrevevén, 
hogy e’ benyomás nem gyöngüle , némi idő múlva annak 
okáról kérdezősködni mere. A’ hgnő megelégült közönyös
nek látszott hangon válaszolni, hogy nagy hasonlatossá
got lel benne bibornok nagybátyja egyik fiatal apródjá- 
val. — ,,Hgnő aszszony , udvariasan viszonzá Banier, nagy 
szerencsémnek tartom hasonlítani olly személyhez , kinek 
hely juta ön emlékezetében; de higye el ön, e’szerencsém 
sokkal nagyobb fogna lenni, ha a’ hasonlatosság minden 
tekintetben tökéletes volna.“ — Könnyű pir futá be Hor
tense arczát, ki nyomban szomorú mosolylyal tévé hoz
zá: ,Higyen ön nekem ’s ne irigyelje ama fiatal férfi sor
sát, mert ő igen szerencsétlen v o lt/— ,,Ah , hgnő asz
szony, viszonzá Ban i e r ,  nem tudom, mi jövőtrendéit 
számomra az ég, de atyám ’s nagyatyám sorsa nemolly- 
nemüvala, hogy rajta megnyugodhatnánk Nagyatyám e- 
gyike volt azon tanácsosokuak, kiket IX. Károly svéd 
király a’ rendek egy ülése után kivégeztetett, mert aka

ratának ellenszegültek. Atyám,  annyi sok csatában győz
tes, badeni Johanna hgnő , anyám, iránti szerelem miatt 
halt meg. En bölcsőben fekvőin még , midőn őt elvesztőm.“
— ,’S ön nem akar úgy meghalni, mint ő?‘ — ,,Mitbo- 
csátand ram az isten, nem tudom, de atyám, midőn meg
halt, övéhez hasonló halál ellen védni akart ’s egy levél
ben, mellyet halálos ágyán irt ’s melly a’ kormány által 
adaték nekem, mihelyt nagykorúvá lettem, á t ,  felszóli- 
to tt, hogy egész ifjúságomban utazzam ’s egy helyen to
vább egy hétnél ne maradjak. Eddigelé haldokló atyám ta
nácsát mindig követém.“ — ,’S a’ mellett kétségkül jól 
érezé ön magát V' — ,,Igen ; de vannak személyek , ki
ket, bármi szépek legyenek , egész héten át minden nap, 
minden pillanatban veszély nélkül láthatni, holott máso
kat csak egyetlenegyszer kell látnunk, hogy..“  — Banier 
tovább nem szólhata, mert az ajtó felnyílt ’s egy szózat 
mondá : ,,,A’ savojai hg legott akar a’ hgnő aszszonynyal 
beszélni/“ — Hortense megrázkódék ’s alig hallhatólag 
szóla: ,Be kell ereszteni/ -— Savojai Fülöp ádáz szeme
ket vetett a’ szép Banierre. Először látá őt, de nyomban 
érezé, hogy ő ellensége.— Banier fölkele, Hortense- 
től búcsút veendő ’s az ujdon érkezettnek helyet adandó.
—  ,Látjuk é önt még egyszer elutazása előtt f‘ kérdé a’ 
hgnő , kezét nyújtva neki. — ,,Inkább azt kérdje ön tőlem , 
viszonzá , ajkaihoz nyomva a’ hgnő kezét, hogy most el
utazhatom é?“ —— St. Evremond kocsijához kiséré a’ bá
rót; az alatt Hortense unokaöcsével egyedül vala.

{Folyt, következik.')

Töredék eszmék.
*Kik változatosan fájdalmat és gyönyört éreznek, 

nincsenek olly b o l d o g o k ,  mint kik sok foglalkodásik 
miatt v. kedélyjellemöknélfogvást egyiket sem érzik. Mi
nő boldog az ember gyermekkorban, midőn még nem 
érez! Minő boldog a’ természet egyszerű gyermeke a’fa- 
lun , kinek munkában telnek el napjai.

*Osztönszerüleg borzad a’haláltól mindenki. Ha hát 
hadfi, v. akárki más azt megveti, őt arra a’ tiszteletszomj- 
nak kell késztenie. — Nagy bátorság =  nagy félelem : be
csületét elveszteni.

^Minden megtörténik az idő folyamában utoljára a’ vi
lágon. Innen a’ biralmok, szokások, művészetek’s nem
zetek örökös változási. Ki a’ végetlen tömegből, hacsak 
az idő - megkímélte történeteket ismeri is, ha e’ mellett 
meggondolja a’ lehetőségek világát: annak semmi uj ese
mény — bármilly különös is — nem fog csodásnak tet
szeni. —

4Ki sokat panaszkodik a’ hálátlanságról, semmire
kellő, ki másoknak emberségből soha nem szolgált, 
hanem csak önösségből. Ha köteleseknek tartjuk magun
kat, mások üdvét a’ mennyire lehet előmozdítani: nem 
fogunk annak kémlésével bajlódni, mi hatást idéznek éld 
jótétink reánk nézt mások kedélyiben. Becsületes em
ber csak puszta gondolatát sem tűrheti annak , hogy irán
ta valaki hálátlan legyen.

N a g y  J ó zse f.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  ne r -K á r o ly  i uri-utcza 453.
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Üzenete a’ 14Iá.- és BKiiek a’ mlgos fö- 
Rkliez a’ kér. napló kinyoinatásának 

akadályoztatása Iránt.
1) A’ KK. és RR. kerületi üléseikről kebelökből 

választott szerkesztők által vezetett naplót ugyanazon bí
rálóknak ellenőrködése mellett, kiket az országos ülések 
naplójának hitelesítésére hasonlóképen önkörükből nevez
tek , a’ sajtó utján közönségessé tenni kivánván , fájda
lommal kénytelenittettek tapasztalni: hogy e’ végett ho
zott végzésüknek foganatosítása a’ sajtónak használatára 
nézve létező törvénytelen gyakorlat ’salkotvány elleni sza
bályok által akadályoztatva van; ’s azért azon fontos oko
ka t, mellyeknél fogvást a’ kér. naplót, még ezen ország
gyűlésének folyamata alatt minélelőbb közrebocsátani ’s 
kinyoinatásának akadályoztatásával a’ sajtó szabadságán 
ejtett súlyos sérelmet orvoslás végett ő felsége elébe min 
denekelőtt felterjeszteni kívánják az ide rekesztett felirá- 
si javaslatba foglalván, a’ mint tökéletesen meg vannak 
győződve , hogy a’ kér. napló kinyomatásának akadályai 
most már teljesen el lennének hárítva , ha a’ legközelebb 
tartatott ország gyűlése a latt, ugyanez érdemben hasonló 
akadályok miatt tétetni kívánt és ismételve váltott üze
neteikben sürgetett felírásuknak ő felsége elébe terjeszté
sét a’mlgos főRR. hozzájárulásuknak megtagadásával meg 
nem gátolják: úgy bizodalomteljesen reméllik, hogy ő 
cs. kir. főherczegsége ’s a’ méltóságos főRendek, kivána- 
tuknak törvényessége felől, a’ felhozott alapos okok ál
tal meggyőzetve ’s felfogva a’kor sürgető szükségét, a’ 
közlöttfelirási javaslathoz megegyezésökkel ez úttal hoz
zájárulni méltóztatnak. — F e l í r á s i  j a v a s l a t  a’ k e 
r ü l e t i  n a p l ó  k i n y o m a t á s á n a k  a k a d á l y o z 
t a t á s a  i r ánt .  — A’ kerületi ülésekről keblünkből vá• 
lasztott szerkesztők által vezetett naplót ugyanazon bírá
lóknak ellenőrködése mellett, kiket az országos ülések 
naplójának hitelesítésére hasonlóképen önkörünkből ne
veztünk , a’ sajtó utján közönségessé tenni kivánván, fáj
dalommal kénytelenitteténk tapasztalni: hogy az e’ végett 
hozott végzésnek foganatositása a’ sajtónak használatára 
nézve létező törvénytelen gyakorlat ’s alkotvány elleni 
szabályok által akadályoztatva van. Ismételve nyilványi- 
tottuk már : ha a’ sajtó szabadságának megelőző intézke
désekben korlátozását törvényesnek el nem ismerhetjük, 
’se’ részben hivatkozván 1836ki ev* mart. 28rol s ápri
lis 3Óról költ alázatos felírásainkra , mellyekben Krassó 
és több megyének közvégzései ’s hivatalos irományai 
kinyomtatásának akadályoztatása iránt tett panaszaikat , 
mint a’ honi törvények — a’ fenálló törvényes szokás • 
’s alkotványos szabadság alapjaiba ütköző sérelmeket fel 
séged elébe orvosoltatás végett fölterjeszténk,a’ kér. napló 
kinyomatásának ugyané’ kútfőből eredett akadályoztatását
annyival inkább törvénytelennek vagyunk kénytelenek ki
jelenteni ; mert egy részről egyenesen azon nyilványos- 
ságnak elfojtására van irányozva , mellyen minden alkot
ványos élet ’s különösen hazánk törvényhozásának egész

rendszere alapszik : más részről pedig sérti a’ törvény
hozó testnek méltóságát, — lealacsonyítja azon magas 
polgári állast, miszerint a’ közállományi hatalom legfon
tosabbikának , a’ törvényhozó hatalomnak gyakorlatára 
alkotványos jogaink szerint meghivatánk , — ’s azon mél
tatlan vádat foglalja magában, mintha azok, kiket a’ha
za legbecsesb érdekei fölötti intézkedés végett a’nem
zet bizodalma választott, a’ törvény paizsa alatt álló köz
tanácskozásaiknak olly irányt is adhatnának , mellya’ jó 
rendet, a’ közcsendességet ’s a’ hon békéjét megzavar
hatná. A’ kér. ülések a’törvényhozásnak leghatályosabb 
tényezőji; azokban készül el minden anyag, melly a’ tör
vényhozó test tanácskozásainak tárgyául szolgál; azok
ban inditványoztatnak , vítattatnak és vettetnek vagy fo
gadtatnak el a’ törvényekjavaslatai; szóval a’kér. ülések 
az orsz.gyűlések működésének olly kiegészítő részei, hogy 
az ott történőknek kimerítő ismerete nélkül, a’törvények 
keletkezésének történetéről, az okokrul, mellyeken a- 
lapulnak, ’s magáról az orsz.gyűlési tanácskozásoknak 
egész folyamáról tiszta fogalom nem szerezhető. Épen azon 
okok tehát, mellyek ez előtt az országos ülések naplójá
nak létesítését és kinyomatását szükségessé tevék , kíván
ják most sürgetőleg azt: hogy köztudomásra jőjenek ’s 
a’ jövendőség számára fentartassanak azon fontos tanács
kozások , mellyek a’ kerületi ülésekben folytattatni szok
tak, és nyom nélkül ne veszszen el azon tömérdek erő ’s 
idő , melly a’ kér. ülésekben a’ legfontosabb törvényho
zási kérdéseknek fejtegetésében is használatik fel. —~ 
Megkívánja ezt azon viszonynak természete is, mellyben 
a’ képviselői tábla küldőihez áll: — de a’jelen idők kö
rülményeire íigyelmezve , mellőzhetlenül szükségessé te
szi azon tekintet, miszerint épen a’ jelen orsz.gyűlése az, 
mellyre nézve a’ t.hozói test, tanácskozásainak szőnyegére 
kerülendő tárgyaknak a’ hon jövendőjét mélyen érdeklő 
fontossága mellett, fölségednek ’s a’hazának egyesült ér
deke kívánja: hogy a’ nemzet  a’ törvény hozatalának 
alapjául szolgáló o k o k  ’s elvek felől idejében ’s min
den oldalról kellőképen felvilágosittassék. E’ nézetekből 
menvén ki, a’ kér. naplót még ezen orsz.gyűlésének folya
mata alatt a’ sajtó utján minélelőbb közrebocsáttatni kí
vánjuk ’s kinyomatása akadályoztatasaval a’sajtó szabad
ságán ejtett súlyos sérelemnek orvosoltatását felséged igaz- 
ságszeretetétől bizodalomteljesen szorgalmazzuk. Egyéb
iránt ’stb.

Üzenete a’ Karolinák és Rendeknek a’ gö r ö g
nem egye s ,  v a l l á s  ua k  ü g y é b e n. Addig is mig a’ 
g. n.e. vallásunk sérelmei , az érsek választását, ennek 
és a’ püspököknek beiktatását ’s az egyházi fő szemé
lyek hátrahagyott vagyonának kezelését tárgyazó az 1840. 
évi pünköst. hava 12diknapján fölterjesztett felírásra leg
felsőbb válasz érkezendik, a’ KK. és RR., a’mi az egy
házi köz sérelmeket illeti, az 1791: 27. t. czikkely ál
tal a’ g n. egyesültekre nézve is a’vallásos teljes és töké
letes szabadságot látván megállapítva azokban, miket a
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evangélikusok állapotában a’ fölterjesztetteken kiviil sé
relemnek látnak, a’ g.n. egyesülteket is érdekelve lenni 
találják, és ugyanazon egy lévén alapja a’ vallásos sza
badságnak mi nden törvényesített vallásbeli felekezetre 
nézve, azon okokat, mellyeketaz evangélikusok vallás
beli sérelmei tárgyában a’ mlgos főRendekkel közlőitek , 
a’ g. n. egyesültekre is kiterjeszti. Azoknak nyomán te
hát az ide 7. alatt mellékelt törvényjavaslat elfogadására 
ő cs. kir.főhgségét egész tisztelettel, a’ mlgos főRende- 
Jcet pedig teljes bizodalommal kérik. — A’ mi továbbá a’ 
múlt országgyűlésen e’ tárgyban a’nép erkölcsi nevelése , 
a’ Julianum kalendariom megváltoztatása, és a’ g.n.egye
sültek ’s evangélikusok közötti váló perek érdemében a’ 
Rendek táblája részéről előterjesztetett, azokra nézve kö
vetkezőket jegyeznek meg: III. Hogy a’ nép erkölcsi ne
velése ’s a’ mennyiben l e l k i  pásztorok által eszközöl
te tik , a’ kolostorok ’s papi  növendékházak elrendezé
se, és e’ tekintetben az egyházi eljárásokkal foglalkozó 
papi személyek illendő ellátása fő figyelmet érdemel, a’ 
mlgos főRendeksem tagadták , sőt megismerték azt, hogy 
mindezek ugyszinte a’ g. n. egyesültek pénzalapjának mi 
módon leendő ’s alapítványi tulajdonságához képest mi 
módon lehető legczélszerűbbkezeltetéséről és haszonra for
dításáról ő felsége az 4 791 : 27. t. czikkely értelmében 
királyi hatalmánál fogvást intézkedhetik ; miután pedig e’ 
tárgy az 4836ki évi országos sérelmek és kivánatok so
rában a’ 15dikpont alatt már fölterjesztetett, legczélsze- 
rűbbnek vélték e’ fölterjesztés folytában megkérni ő fel
ségét , hogy mindezekre nézve a’ kivánt intézeteket hova 
előbb kegyelmesen megtenni méltóztassék; és annyival 
kevesbbé vélték egy országos biztosság eljárását elfogad
hatónak , mivel az 1791 : 27. t. által a’ g. n. egyesültek 
kiváltságai biztosíttatván , azok közé alapítványaiknak ő 
felsége megegyezésével egyedül saját módúk általi kezelte
tése ’s egyházi dolgaiknak szinte akképeni elintézése is tar
tozik , és egyébiránt is e’ tárgy kormányszéki intézkedés 
alatt létezik. — Válaszolták erre a’ KK. és RR., hogy a’ 
kiküldendő országos biztosságnak czélja egyedül adatok 
szerzése lévén , és e’ részben a’ g. n. egyesültek meghall- 
gattatását nemcsak el nem mellőzhetvén, hanem egyenesen 
illy utasítással küldetvén k i , a’ KK. és RRk. nemcsak 
szándéka nem volt a’ g. n. e. alapítványaihoz nyúlni, vagy 
őket alapítványaiknak önmagok általi kezelésében hábor
gatni , sőt inkább javaslatukban épen a’ legtágasabb al
kalmat nyújtották arra , hogy minden lehető észrevéte
leiket előterjeszszék’. Úgy vélik tehát a’ KK. és RR., hogy 
a’ mlgos főRR. a’ dolog velejére nézve velők megegyez
nek , ’s egyedül azon ut ’s mód között, mellyen a’ kér
déses intézkedés legczélszerűbbeneszközölhető , van még 
különbözés. És e’ részben ha való az , hogy a’ nevelés
nek elhanyagolt éveit kipótolni nem lehet; hogy tehát a’ 
nevelés iránti rendelkezés azon elmulasztásából eredő 
károk elkerülése végett, mellyeket az idő magával hord 
hirdetőleg, szükséges; ha való az, hogy minden néposz
tály között a’ gör. n. egyesülteknél a’ nevelés hiányai, 
mind a’ lelki pásztorokban, mind a’ néptömegben legin
kább érezhető; ha figyelembe vétetik, hogy az 4836ik 
évben tett fölterjesztés óta ismét 7. év folyt le a’nélkül ,

hogy a’ kivántrendeletekneksikerelátszik, a’K.és R.úgy 
vélik,az általuk javaslóit mód már csak azon nyilványosság- 
nál fogva is , mellyeljár, a’ csupán kormányszékiintézkedé
seknél sokkal sikeresebb. De továbbá nem látják a’ KK. és 
RR. korlátolva őfségének azon jogát sem, mellyetaz 1791:
27. törv.czikkelynélfogva gyakorol, mert nemcsak ezen 
tárgyra, hanem minden egyéb t á r g y a k r a nézve is , 
mellyek törvényhozási utón törvény által határoztatnak e l, 
ő felsege inegegyezese nélkül úgy sem lehet intézked
ni, sót a' KK. es RR. úgy hiszik, hogy ezen legfőbb jog 
egyenesen a’ nép erdekeben és legczélirányosabb mó
don épen akkor gyakoroltathatik, ha őfelsége a’nép kép
viselőit a’ törvényhozási utón meghallgatja; azt ezúton 
történhető intézkedések sikeresitése ’s a’ jelen esetre al- 
kalmazólag , a’g. n. egyesültek alapítványainál önmagok 
általi kezelésére való felvigyázás természet szerint a’ vég
rehajtó hatalom feladatai közé tartozván; ellenben minden 
alapítvány, a’ közállomány biztosításának védpa i zs a  
alatt történvén , azoknak czéljaikhoz képesti kezelésére 
’s haszonra fordítására nézve felügyelni, a’ közállomány
nak nemcsak jogai, de kötelességei közé is tartozik k ü 
lönösen pedig ha ezen alapítványok a’ nép erkölcsi neve
lését, mint a’ közállomány egyik főérdekét tárgyazzák. 
Midőn tehát a’ KK. és RR. a’ g. n. e. alapítványait czél- 
joktól elvonni nem akarják , sőtinkább őket magokat kí
vánják meghallgattatni azon sikeresb módok iránt, mely- 
lyek rendeltetésűkhez képest kezeltessenek. Midőn végre 
a’ nevelés hiányát komoly figyelmet érdemlő alakban ta
pasztalják a’ papság és néptömeg között elhatalmazva len
ni; ’s megfontolják mindazon szomorú következéseket, 
mellyek ebből származhatnak : úgy vélik, nemcsak sem
mit nem tesznek mi az 1791. 27. törv. rendeletébe üt
köznék , sőtinkább törvényhozói kötelességöket teljesí
tik , ha azon okoknak tisztába hozatalára ’s elhárításá
ra eszközöket keresnek, mellyek miatta’ g. n. e. népnek, 
nem csupán önmagát, hanem az egész közállományt ér
deklő erkölcsi állapotja ennyire elhanyagolva maradt. Az 
e’ részben a’ múlt országgyűlésen javaslott törv. czikkhez 
tehát tovább is ragaszkodnak. — IV. Hasonló tekintetbe 
jő a’ Julianum kalendariom megváltoztatása iránti ja
vaslat is; mert a’ KK. és RR. jól ismervén a’g. n. e. nép
nek az ősi szokásokhoz szoros ragaszkodását, nem ja
vasolták, hogy ezen régi gyakorlatban levő kalendáriom 
rögtön megváltoztassék ; hanem csak az t: a’ g. n. egye
sültek hallgattassanak meg, ha lehet é azt a’ körülmények 
között egyszerre, vagy mi módon lehetne talán lépcsőn- 
kint, a’ kalendariomnak, ollysoktekintetnél fogva hasz
nos egybeolvasztását eszközölni. — E* pontra nézve is te
hát a’ mlgos főRendek ellenvetése a’ KK. és RR. javasla
tát nem érdekli. — Végre V. A. g. n. egyesültek és evan
gélikusok váló pereire nézve okaik, mellyeket az evan
gélikusok sérelmei tárgyában a katholikusok és evangé
likusok közötti váló perekre nézve előadtak, a’g. n. e- 
gyesültek ’s evangélikusok közötti vegyes házasságokra 
is , sőt még inkább lévén alkalmazható, azokat a’ KK. 
és RR. nem ismétlik , egyedül azt jegyzik meg: hogyno- 
ha a’ fölebbvitel hasonló esetben eddig valamelly az or
szágon kívüli birói székhez nem történt, szükségesnek Iát-
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«ják mégis , nehogy az valamikor jövendőben megtörtén
hessék . előre törvény által intézkedni. A’ KK. és RR. 
ezek által eloszlatva vélik azon nehézségeket, mellyek 
a’ mtgos főRendek részéről javaslataik e l l e n  múlt or
szággyűlésen felhozattak, — és biztosan reméllik, hogy 
ő cs. kir. főhgsége és a’ mlgos főRendek , az ide mellékelt 
törvényjavaslatoknak ő felsége elébe leendő terjesztését 
hozzájárulásukkal előmozdítani méltóztatnak.

tzen ete  a’ KK. és RR. az unitáriusok állapot- 
jában. Az 1836. évi 21. törvény által K r a s z n a ,  Z a r á n d ,  
K ö z é p s z o l  n ő k  és Kő v á r  vidéke Magyarországhoz 
teljesen és tökéletesen visszacsatoltatván, az alatt is , míg 
ő felsége által az említett törvény értelmében kirendelt biz
tosság munkálata befejeztetnék, már múlt országgyűlésen 
szükségesnek látták azunitaria vallás szabad gyakorolhatá- 
sa iránt törvényes rendelkezést tenni; mert nem tartották sem 
igazságosnak, sem helyesnek, hogy az unitáriusok, kik a’ 
visszakapcsolás által a’ magyar szent korona alatt élő többi 
polgárokkal egyenlő polgárokká lettek, polgári jogaik gya
korlatában az országnak egy kis részére szorittassanak.

A’ mgos főrendek ellenben az említett törvény 3. §. 
hivatkozva, ezt a’ biztosság munkálatának befejezéséig el
halasztani kívánták.

Nem látják azonban a’ KK. és RR által, mi ok vezé
relhető a* mgos főRendeket; mert ha vannak is a’ pol
gári közigazgatást tárgyazó olly viszonyok, mellyeken ad
dig, mig a’magyar hasonló viszonyokkal törvény által egybe 
olvasztatnának, változtatni nem lehet: a’ magánypolgá
roknak birtokszerzési, lakhatási, személyes bátorsági vi
szonyaik, ha ezek a’ haza egyik megyéjéből a’ másik me
gyébe általköltöznek , illy viszonyok közzé teljességgel nem 
tartoznak, sőt nem is tartozhatnak, mert az ország más 
vidékire való költözés azon részek lakosainak tiltva eddig 
sem volt és tiltva az 1836: 21. törvény után sem lehet. Az 
unitaria vallásnak gyakoroltatása pedig ott most is szabad, an
nak Magyarországban leendő szabad gyakorlata által tehát 
azoknak állapotján semmi tekintetben változás nem történen- 
dik. — Egyébiránt a’ KK. és RR. úgy hiszik, hogy kivána- 
tuk lényege az említett czikkelybe már ben is foglaltatik; 
mert a’ részek már nem különös részt, hanem az ország
nak egyéb részeivel teljesen öszszeolvadolt egészt képez
vén , a’ részekben lakó polgárok is az egész magyar ha
za polgárai lettek, és külön törvényt is e’végből csak na
gyobb világosság okáért ’s azért látnak szükségesnek , hogy 
az 1836. 21. t. megszoritólag ne magyaráztathassék-

Reméllik tehát a’ KK. és RR., hogy a’ mgos főrendek 
az említett törvényczikk magyarázatában ’s illetőleg bő
vítésében annyival inkább meg fognak egyezni, minél bizo
nyosabb , hogy az ide mellékelt törvényczikknek alkotása 
által a’ biztossági munka ’s magának Erdélynek is a’ mgos 
főrendek által szinte óhajtott Magyarországgal szorosabb 
egyesülése, nagy mértékben könnyittetni fog.

Törvényezikkely az unitáriusokról* Az uni
taria vallás törvényesített vallásnak nyilatkoztatik v ennélfog
va: 1. §. Az unitaria vallást követők a’ magyar szent koro
na alatt vallásukat mindenütt szabadon és nyilványosan gya
korolhatják. 2. §. Mindazon polgári jogokkal, egész ki
terjedésben , ezennel felruháztatnak , mellyekkel a' keresz
tyén vallásé törvényesített egyéb felekezeten levő hazai pol
gárok birnak.

T örvendezik ke ly «’ görög jiemegyes,vall'ásnak (kiigá
ban. Az 1790. 27. t.ez. világosabb magyarázata végeit, még 
következők határoztalnak: 1. §. A’ vallásos reversalisok 
vagy is a’ születendő gyermekek milly vallásban neveltetésük 
iránti köteleztetésök múltra nézve is érvénytelenek, ’s azok 
tekintetéből akár ebből eredt és még függőben lévő, akár 
még támasztható mindennemű vallásbeli követelések teljesen 
és tökéletesen megszüntetnek. — 2. §. A’ g. n. e. valláson le
vők polgári, vallási ’s egyházi viszonyaikra nézve egyéb

törvényesített vallásbeliek irányában a’ teljes egyenlőség és 
tökéletes viszonyosság szolgál zsinórmértékül.

T ö r v é n y c z i k k :  A’ g. n.e. valláson lévők ügyében 
országos választmány neveztetik. A’ g. n« e. valláson levő 
plebánusok illendő ellátásáról, a’ papi növendékházak és 
kolostorok elrendezéséről a’ g.n-e. vallásbeliek pénzalap
jának mimódon lehelő legjobb kezeléséről, és az alapít
ványok rendeltetéséhez képest mi módon lehető legczélsze- 
rübb haszonra fordításáról adandó véleményes tudósítás vé
gett országos választmány neveztetik, i. §. Ezen választ
mány Temesváron jön öszsze, és nemcsak egyházi, hanem 
egyszersmind az érsek választásában gyakorlott mód szerint 
kerületenkint választandó világi tanúknak meghallgatása mel
lett tekintetbe veendi a’ g.n- e. vallásbeli lakosok és tettleg 
fenálló parochíak számát, ezeknek dolatióját és az egy
házi jövedelmek forrásait; tekintetbe veendi a’ papi növen
dékházaknak és kolostoroknak ’s a’g. n. egyesültek pénz
alapja kezelésének mostani állapofját. 2. §. Mindezek iránt 
tudósitását és ezen adatokon épült véleményét a’ legköze
lebbi országgyűlésnek bemutatandja. 3.§. Ugyanezen választ
mány a’ g. n. e. egyházi rend meghallgatása mellett javas
latot teend a’ régi Jnlianum kalendariomnak megszüntetése, 
és a’ Gregorianum kalendariomnak az elöbbeni helyére leendő 
behozatala iránt. 4 §. A választmány t a g j a i  következők- 
’s a t.

Tö r v é n y c z i k k :  A ' g. n. egyesült valláson es egyéb 
vallásokon levők közötti vegyes házasságokról ’s az illy há
zasságokból eredő váló perekről. — A’ g. n. egyesült és egyéb 
vallásokon levők közötti vegyes házasságokra ’s váló pe
rekre nézve rendeltetik. 1. §• Az illy házasságok minden
kor azon egyházban és egyházi lelki pásztor által adas
sanak öszsze, mellyhez a’ vőlegény tartozik. 2. §. A’ váló 
pert azon sz. szék CConsistorium) vagy ideigleni azon bíró
ság fogja Ítélni, melly alá egyházi ügyeiben a’ vőlegény tar
tozik; Ítélet hozásában pedig mindenik házastársra nézve a’ 
házastársaknak különböző vallásbeli szabályait különösen ve
endi zsinórmértékül; ennélfogva: 3. §. A’ házastársaknak 
az asztaltól és ágytól örökre történendő elválasztatása eseté
ben az evangélikus részre nézve a’ kötés is felbontassák, 
és az illyetén elválasztott evangélikus félnek szabadságában 
álljon uj házassági szövetségre lépni. 4. §. A" felebbvitel 
valamelly idegen, Magyarországon kívüli bírósághoz a" g. 
n. e. egyházi itélőszéktöl semmi esetben meg nem enged
tetik. „

Üzenete a’ K K . és RR. a’ mlgos főRRhez ’s 
felirási javaslat a’ vegyes házasságoktól a’ magyar- 
országi rom. hath, papság által az egyházi szertar
tások megtagadása tárgyában. A’ vegyes házasságok 
tárgyában a’ rozsnyói és nagyváradi püspöki megyékben 
történt eseményeket, a’ múlt ország gyűlésének befejezé
se után nyomban követte a’ magyarorszagi prímásnak a’ 
n.váradihoz hasonló körlevele , a’ papai brevenek kir. pla- 
cetummali ellátása , annak egy külön primasi körlevél 
melletti kihirdettetése ; és azon ingerültség miatt, melly a’ 
a’ hazában a’ nagyváradi és rozsnyói események által ger
jesztetett , még inkább élesbek a’ következmények , mind
inkább súlyosabbak levének: kivált midőn törvényható
ságok nemcsak ó felsegehez intézett felírásaikra orvoslo 
kegyelmes választ nyerni szerencsések nem valának , sőt 
azon intézkedéseik is , mellyek által ön törvényes állásuk
nál fogva igyekeztek a’ bajon segíteni, legalább a’ meg
sértett törvénynek elégtételt szerezni, legfelsőbb rende
letek által meghiusittattak. Ha tehát a’ KK. és RR. már 
a” múlt országgyűlésen, midőn a’n.váradi és rozsnyói még 
mindkét különvált egyed cselekvéseiből szármázott tényék 
elkülönözve állottak , az orvoslást szükségesnek látták ;
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annyival inkább elkerülhetetlennek találják most szorgal
mazni , hogy mind a’ sértett törvények szentsége helyre- 
állittassék , mind pedig azon k á r o s  következmények, 
mellyek a’ törvényszegésből származtak, megszüntesse
nek és jövő hasonló eseménynek eleje vétessék.

Ä’ KK. ésRR. tehát az ide '/. alatt mellékelt felírás
ban mindezek iránti kéréseiket, úgy szinte kéréseiknek 
törvényes okait egybefoglalván, ő cs. kir. főhgét te l
jes tisztelettel kérik , a’ migos főRRket pedig bizodalma- 
san felszólítják , hogy e’ felírásnak ő felsége elébe leen
dő felterjesztését hozzájárulásuk által előmozdítani rnél- 
tóztassanak. —

Felirási javaslat ugyanazon tárgyban.
F e l s é g e s  ’stb. — A’ hajdankornak legsúlyo

sabb átka a’ vallásbeli viszálkodás, századokon keresz
tül ezer ínséggel sújtotta hazánkat is , de a’ vallás szelíd 
lelkének tisztább felfogása , a’ törvény , a’ fejdelem igaz- 
ságszeretete megtörték az üldözés lelkét; a’ felekezetek 
közti gyülölség csilapodott, ’s biztosan reményiették, sőt 
erősen hitték a’ hon polgárai, hogy a’ törvényhozás gon
dossága minden vallásbeli sérelmeket orvosolván , a’ tör
vények ótalma alatt béke , nyugalom , szeretet áldásai ter
jednek a’nemzetre , és polgárainak egyesitett erejében bol
dog ’s hatalmas lesz a’ haza.

E’ szép remények közepette váratlanok, fájdalma
san meglepők valának már azon egyházi rendeletek is , 
mellyeket két főpásztor az 1839dik évben még akkor az 
egész magyar egyháztól különválva, a’ törvénynek és tör
vények iránti tiszteletnek sérelmével kiadott. — Ugyanis 
a’ nagyváradi deák szertartásu megyés püspök 1839dik 
évi mart. 15kén körlevelet bocsátott híveihez, mellyben 
őket arra oktatja , hogy a’rom. kath. vallás a’ vegyes há
zasságokat a’ lélekre nézve veszedelmeseknek tartja, hogy 
azoktól mindenkor idegenkedett, fog is idegenkedni, azo
kat nyilván ellenzi, soha helyben nem hagyja’s hogy r. 
kath. papnak a’ vegyesházasságot megáldani nem szabad , 
hacsak a’ születendő mindkét nemű gyermekeknek rom. 
kath.vallásban leendő neveltetésérőlreversálisok nem adat
nak , ’s hogy az illy reversálisok nélkül eddig törféntmeg- 
áldások is egyenesen viszszaélések valának. Ugyanazon 
évi május 2 7d. napján pedig semmibe sem véve felséged
nek csak kevéssel azelőtt, úgymint április 27kén 6113. 
szám alatt kelt és az ország minden érsekei és püspökei
hez intézett körlevelét, a’r. kath. lelkipásztorokhoz olly 
egyházi rendeletet adott, hogy a’ vegyesházasságokat meg 
ne áldják ’s a’ házasulandónak hüségesküjét nem úgy, 
mint egyházi személyek, hanem csak mint tanú ’s nem 
is az egyházban , hanem a’ parochialis lakban minden 
egyházi szertartás gyakorlatba vé t e l e  nélkül pusztán 
szenvedőleg fogadják el.

A’ volt rozsnyói, mostani pécsi püspök és kormá
nya alábizott papok pedig a’ törvény világos rendelete el
len a’ vegyes házasságok kötéséhez csak úgy, és nem más
kép járultak , ha vagy az evang. fél vallását változtatta , 
vagy születendő gyermekeinek a’ r. kath. vallásban leen
dő neveléséről kötelezvényt adott. —

Nevelte aggodalmunkat, hogy az ország prímása az 
iS40ki országgyűlésnek berekesztése után csak hamar

papi gyűlést tartván , julius2dik napján hasonló tartalmú« 
körlevelet bocsátott, mellyet az ország többi püspökei 
magukévá tettek , ’s az, mi eddig csak két főpásztor elkü- 
lönözött cselekvése volt, most már az egész magyar kath. 
papságnak elhatározásává lön. — Illy helyzetében a’ do
lognak és miután a’ múlt országgyűlésen e’ tárgy felett 
hoszszas tanácskozás után is törvényes intézkedés nem té
tethetett ; a’ kath. papság által pedig a’ vegyesházassá
goktól a’ szokott szertartások folyvást megtagadtattak , sőt 
több e s e t b e n  azok egyes lelkipásztorok által teljesen 
akadályoztattak , avagy botrányt okozó módon adattak 
öszsze : a’ törvényhatóságok , részint felséged elibe in
tézett alázatos felírások, részszerint 1647: 14.törv.cz. 
alkalmazása , részszerint egyéb intézkedések által igye
keztek e’ bajon segíteni; de sikeretlenek valának minden 
e’ részben tett lépései, mert több Ízben ismételt felírásaik
ra is válasz nem adatott; az 1647 : I4d. törv.cz. nyomán 
megindított perek, a’ in. kir udv. kancellária utján fölké
retvén, viszsza nem küldettek , egyéb rendelkezések pe
dig legfelsőbb parancsolatok által eltörültettek, sőt a’ ró
mai pápának 1841. április 30kán költ brevejét felséged 
ugyanazon évi October 12kén a’ szokott placetummal el
látván , ez, alkalomul vétetett az ország prímása által: no
vember 18kán egy uj körlevelet bocsátani, mellybenmár 
a’ vegyes házasságok nemcsak a’ r. kath. egyház elveivel 
meg nem egyezőknek mondatnak, hanem nyilván kijelen
tetik, hogy azoknak nem rom. kath. lelkipásztor előtt köt- 
tetése botrány.

Nem kívánunk ezen körlevelek és egyházi rendele
tek felett a’ törvényhozás köréhez nem tartozó hittani vi
tatkozásokba bocsátkozni, de kénytelenek vagyunk a’ 
polgári törvényhozás szempontjából kiindulva felszólalni; 
mert ollyanoknak látjuk azokat, mik a’ törvényt ’s tör
vény iránti tiszteletet sértik, a’ polgárok lelki nyugalmát 
megzavarják, a’ vallásosságot’s a’ népnek erkölcsiségét 
csökkentik. Felségednek e' tárgyra nézve a’ legközelebb 
múlt országgyűlésről közbejött rendeletéit és placetumát 
pedig sérelmesnek, és az 1791 : 12. és 26. törv.czikkbe 
ütközöttnek találjuk. (Vége köv.)

T á r c z a.
A’ gondviselés az emberi nemet sem egészen füg

getlenné, sem épen rabszolgává nem teremtette. Von 
ugyan minden ember körül egy változatlan kört, mellyből 
kilépnie nem lehet; hanem annak roppant határai közt az 
ember h a t a l ma s  és s z a b a d ;  igy van a’ dolog a’ né
pekkel is. —

A’ korunkbeli nemzetek meg nem tehetnék , hogy 
nálok az állapotok egyenlők ne legyenek; hanem tőlök 
függ, hogy őket az egyenlőség szolgasagra vagy szabad
ságra , felvilágosultságra vagy vadságra, boldogságrav. 
nyomorúságokra vezesse.

Az egyenlőség voltakép két irányt hoz elő: egyik az 
embereket egyenesen a’ függetlenségre vezeti ’s egyszerre 
anarchiába lökheti, a’másik egy hoszszabb, titkosabb de 
biztosb ösvény őket a' szolgaság felé vezeti.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  ne r-K  á r o ly  i uri-utcza 453.
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Felírást javaslat
a  vegyes házasságoktól a’ magyarországi rom. kath . 
papság által az egyházi szertartások megtagadása 

tárgyában.
(V ége.)

Az 1791: 26. t.cz. azt rendeli: hogy a'vegyes há
zasságok soha semmi szin alatt ne gátoltassanak és azok 
a’ rom. kath. lelkipásztor előtt köttessenek. A’ törvény 
ezen rendeletét alkotási óta fél századon keresztül maga 
a’ r. kath. egyházi rend is úgy teljesítette, hogy a’ ve
gyes házasságoktól a’ szokott egyházi szertartásokat még 
akkor sem tagadta meg , midőn reversálisok nem adattak; 
’s most az említett egyházi körlevelekben magyar főpász
torok a’ törvény rendeletét önkényesen magyarázván ’s 
annak eddig gyakorlatban volt értelmét megmásitván , 
tiltják a’ vegyes házasságok megáldatását ’s azon kötés
től , mellyet szükségesnek hisz a’ r. kath. egyház, az ed
dig követett egyházi szertartásokat egyenesen megtagad
ják. Súlyos akadályok ezek a’ vegyes házasságok köté
sében mindazokra nézve, kik a’ házasságot nem egyedül 
polgári kötésnek tekintik; mert attól, mit a’ vallás szent
ségnek hisz , a’ vallás szolgái a’ szokott szertartásokat 
meg nem tagadhatják. Már pedig a’ törvény is , midőn azt 
rendeli, hogy a’ vegyes házasságok a’ r. kath. lelkipász- 
tor előtt köttessenek, azokat egyedül polgári kötésnek 
nem tekintette , a’ lelkipásztort is tehát egyedül világi ta
núnak nem nézhette , mert úgy polgári hatóság előtt köt
te tnék’s annál a’ r. kath. lelkipásztor jelenléte szükség
telen volna. — Ellenkeznek tehát az említett körlevelek a’ 
törvény világos értelmével ’s a’ törvényhozó hatalom ju- 
saiba vágnak, mert annak elmellőzésével ártörvényt ön
kényesen magyarázzák ’s tettleg változtatják.

Sértik a’ magyarországi főpásztorok rendeleteik ’s 
körleveleik által a’ már alkotott ’s alkotandó törvények 
iránti tiszteletet is. A’ vallás csak lelkiisméret felett ural
kodik , a’ vallás csak a’ bűnt kárhoztatja ’s a’ mire ki
mondja kárhoztató ítéletét, azt bűnnek tartja. Midőn te
hát a’magyar főpásztorok körleveleikben és egyházi ren- 
deleteikben a’ vegyes házasságokról, mellyeket a’ polgá
ri törvények nem tiltanak, sőt határzottan pártolnak, a’ 
vallás nevében szigorúan ’s kárhoztatólagszólanak , vilá
gosan azt tanítják f hogy azokat a’ vallas bűnnek tartja ’s 
eképen a’ vallás szent nevében bűnnek belyeget nyomják 
a’ polgári törvények rendeletére ; midőn pedig a vegyes 
házasságoknak nem r. kath. lelkipásztor előtti kötését bot
ránynak állítják, még a’ csak javaslatban levő törvény
re is, még mielőtt meghozatott volna, a’ vallás nevében, 
előre kimondják a’kárhoztató Ítéletet. Azon férfiak teszik 
ezt, kik magas állásuknál fogvást is kötelesek volnának a 
polg. törvények buzgó ’s hatalmas őrjei lenni; veszélyes 
példát adnak ők , midőn a’ törvényt meg nem tartják ’s 
annak értelmét önkényesen magyarázzák : sőt fényes hi
vataluknak nagyhatású befolyásával törekednek a’ polgá

ri törvények rendeletét a’ vallás parancsolatival egyenes 
ellenkezésbehozni; ’s ezen példa ’s ezen oktatások a’tör
vények iránti tiszteletet erősen megrázkódtatják.

A’polgárok lelki nyugalmát is tetemesen megzavar- 
ják ezen körlevelek es egyházi rendeletek: a’ kétkedés- 
nek, aggodalomnak, sőt gyülölségnek magvait szórják 
el közöttünk , csökkentik a’ tiszta vallásosságot ’s ez ál
tal a’ népnek erkölcsiségét veszélyeztetik. A’ közelebb le
folyt fél század alatt sok ezer vegyes házasság köttetett, 
mert a’ törvény megengedte sőt pártolta azokat, — meg 
valának tehát győződve a’ hon polgárai, hogy a’ mit tör
vény pártol, mit a’ r.kath. vallás főpapjai magok is meg
áldották , dispensatiókkal ’s egyházi hozzájárulással elő
segítettek , az bún nem lehet;’s ime most ugyanazon egy
ház főpapjai bűn gyanánt kárhoztatják a’ vegyes házassá
gokat ’s mind azon férfiak felett, kik reversálisok nél
kül eddig a’ vegyes házasságokat megáldották ’s az egész 
magyar anyaszentegyház felett, mellyet viszszaélésrülvá
dolnak , szeretet és kímélés nélkül törik el a’ kárhoztatás 
pálczáját. Azon buzgóbbak , kiknek a’ tanítás sziveikbe 
szállott, elborzadnak attól, hogy éltöknek azon Szakaszát, 
mellyet boldognak ’s ártatlannak véltek, bűnben töltöt
ték e l : iszonyodva tekintenek házastársukra, kivel eddig 
az élet gondjait ’s örömét híven osztva, nyugalomban és 
szeretetben éltek ’s ártatlan gyermekeiket bűn magzati
nak , bűn tanúinak fogják nevezni; átkozni fogják a’ tör
vényt, mellynek pártolásán indultak’s átkozzák azon egy
házi férfiút, ki házasságukat megáldotta; ’s miután a’ ter
mészet legszentebb köteleit szétszaggatták ’s a’ törvények 
iránti tisztelet kebleikben elfojtatott, a’ bűnnek nyomasz
tó érzetével lesznek kénytelenek a’ vélt bűnt folytatni, 
mert attól viszszalépniök, házastársukat elhagyniok ’s a’ 
házassági öszszeköttetést felbontaniok olly könnyen nem 
lehet. Azok ellenben , kik a’tanítás valóságain kételked
nek, idegenkedni fognak azon egyháztól, melly ma már 
bűn gyanánt kárhoztatja , mit azelőtt fél századon keresz
tül megengedett, sőt hozzájárulásával előmozdított’s ide
genkedni fognak azon főpaptól, ki a’ törvények szentsé
gét a’ vallás nevében lealacsonyítja; ’s lesznek, kik e’miatt 
kételkedni fognak a’ vallás egyéb tanításainak igazságán 
is. — Ezen kétkedés , ezen idegenkedés terjeszti a’ val- 
lástalanságot, eltépi azon szelíd köteleket, mellyekkela’ 
vallás a’ törvényhez ’s erkölcsiséghez köti a’ népet’s meg
fosztja a’ közállományt a’ törvények szentségének titkos, 
de legbiztosabb őrjétől, — a’ szívben gyökerezett tiszta 
vallásosságnak ’s Ielkiisméretnek intőszavától.

Tiszteljük mi mindenkinek lelki meggyőződését, 
nem akarjuk ezt a’ felhozott esetnél vizsgálgatni; mert 
arra csak a’ mindenhatónak bírálata terjed k i : de polgári 
társaságban köteles mindenki a’polgári törvények szent
ségét tisztelni ’s az engedelmességet azoktul megtagadni, 
vagy a’ törvénynek uj és önkényes magyarázatot adni, 
senkinek sem szabad. A’ki hivatalának törvényszabta kö
telességeit önlelke meggyőződésével egyeztetni nem tud-
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ja . lépjen le arról, de hivatalának hatalmát a’ törvény 
sérelmére’s a’ törvények iránti tisztelet csonkítására nem 
használhatja; ’s ha ezt cselekedne, a’ közállománynak kö
telessége , őtet a’ törvény korláti közé utasítani. Bármi 
legyen is tehát a’ magy. főpásztoroknak lelki meggyőződé
sük. hivatalos állásukban nem vala nekik polgárilag szabad 
olly körleveleket’s egyházi rendeleteket kibocsátani, mik 
a’törvénnyel ’s annak eddig kétségbe sem vett értelmével el
lenkeznek. Ha már a’rozsnyói és n.váradi püspökök által ki
bocsátott körlevelek és egyházi rendeletek súlyos tör
vényszegések valának, az ország prímása által a’ legkö
zelebbi országgyűlésnek berekesztésével tartott papigyü- 
lés után kibocsátott és minden egyházi főpap által elfoga
dott körlevél, és ennek folytában általányosan követett 
eljárás valóságos alkotványelleni közsérelem. Jól tudta 
az ország p r í m á s a ,  jól tudta minden főpap felségednek 
az 1839d. évi apr. 2 7 k é n 6 l l 3  szám alatt kibocsátott 
k. leiratát, jól tudta az ország prímása, jól tudta min
den főpap azon e g y h a n g ú  roszalást. melly a’ nagy
váradi és rozsnyói körlevél és egyházi rendeletek által az 
ország minden törvényhatóságaiban támadott; jól ismer
ték azon ingerültséget, mellyet a’ nagyváradi és rozsnyói 
események feletti tanácskozás az országgyűlésen gerjesz
tett és előre láthatták, hogy ezen ingerültség nemcsak 
csilapulni nem fog, hanem még növekedik, ha a’ nagy
váradi és rozsnyói püspökök cselekvését magokévá téve , 
kiterjesztik azt az egész hazára; hogy tehát cselekvésük 
e’ hazában éltető gyökeret verni soha nem fog: és mégis 
nem gondolva felségednek kegyelmes parancsolatjával, 
semmibe sem véve honfitársaik keserű aggodalmát, nem 
tekintve a’ lelki nyughatatlanságnak kiszámithatlantöme
gét, melly cselekvésük mulhatlan következése lön , sem
minek nem tartották a’ törvényszegést folytatni és ez ál
tal olly törvénykivüli, sőt törvényfeletti állást igényelni. 
melly a’ polgártársulat minden viszonyait felbontja. És itt 
őszinte egyenességgel kimondjuk felséged előtt, hogy : 
ha a’ r. kath. papság lelkiisméretének és dogmáinak ürü
gye alatt a’ vallásos törvényeket megszegi, azoknak szent
ségét tetszése szerint felbontani , egy külső hatalom pa
rancsait a’ törvény rendeletének elibe tenni felhatalmaz- 
tatnék ; ha a’ r. kath. papság törvényelleni cselekvéseire 
nézve a’ solidaritásban kereshet és talál erősséget és igy 
cselekvésöket felséged a’ legszigorúbb módok által nem 
gátolja: a’ protestáns és r. kath. polgárok között annyi 
vérrel, annyi áldozattal, annyi erőködéssel szerzett és 
az idő által meggyökeresített közbéke nincs többé ; mert 
ha a’r. kath. papság önkényesen félre teheti a’törvény eddi
gi rendeletét, mivel a’ római pápának brevéje vagy lel- 
kiismérete parancsolja, idő jártával félre teheti a’ többit 
is és a’ lelkiisméret közelithetlen menedékibe vonulván 
viszsza, nincs biztosíték, melly a’ protestáns vallásufe- 
lekezetüek jogviszonyait kézen tartaná ; sőt ha e’ példát 
más polgárok elvként alkalmazzák , és a’ helyett, hogy a’ 
törvénynek törvényes utoni megváltoztatását sürgetnék, 
cselekvésekre közvetlenül feljogosítva vélik magukat: a’ 
legveszélyesebb, legdulékonyabb tanoknak tág és korlátlan 
ut nyittatik. Pedig mennyi megelégületlenség van hazáak- 
ban a’fenálló törvények iránt!

Reméllettük is , hogy felséged , ki előtt mind ezen 
tekintelek isméretlenek nem lehettek, mint a’ törvények 
őr je az 1839. apr. 2 7 kén kiadott leiratnyomán dicső aty
jának azon halhatatlan emlékezetű példáját követve, melly 
Gombos Imre és Szepesy Katalin vegyes házassági ügyét 
illetőleg az esztergomi vicariushoz intézett ’s 1839. évi 
máj. 22kén kelt 102 5 számú leiratban felállittatott; apos
toli kir. hatalmánál fogvást e’ bajnak , melly Európa csak
nem minden országaira eláradni indult, azonnal kezdet
ben gátot vetend, sőt azt gyökerestül kifogja irtani azon
ban e’ szép remépyek , azon bizodalom, mellyel felséged
nek törvényszerűségéhez olly szives örömest ragaszko
dónk , teljesülésbe nemcsak nem ment, sőt felséged kor
mányának ez ü g ybe n  kiadott rendeletéi sérelmesek va
lának. —

A’ linczi békekötés 5dik pontjában 1645. évben em
lítés tétetik: hogy a’ vallásbeli intézkedések általhágóji 
ellen a’legközelebb tartandó országgyűlésen vagy Ulászló 
6dik decretumának 8dikszakasza ujittassék meg, vagy 
más valamelly aránylagos büntetés ’s annak végrehajtója 
is rendeltessék, igy alakult az 1646, 1647. évi 14d. 
törv. ez., melly miután 1791: 26. törv. egyenesen ezen 
békekötések megerősítésén alkottatott, az által a’ ^ .s z a 
kaszban, nemcsak, hanem az 1645. évi békekötés ér
telme szerint egész általányosságban fölelevenitve van. E’ 
törvényre támaszkodva tehát, több megye  olly lelki- 
pásztorok ellen, kik a’ vegyes házasságoktól szokott szer
tartásokat megtagadták , közkeresetet indított és e’ tör
vény szigorú végrehajtásától várta , ha n e m gyökeres 
orvoslást is, legalább a’ megsértett törvény kibékitését. 
E’ pörök a’ főmlguudv. kanczellaria utján felséged legfel
sőbb feliigyelési jogánál fogva értesülés végett fölkéretvén , 
többé viszsza nem küldettek , vagy megsemmisittettek.

A’ mellett, hogy illy eljárást—midőn a’ legfelsőbb 
kormányszék bizonyos világosan kimondott czélbóla’ tör
vényhatóságoktól hivatalos irományokat felkér és viszsza 
nem küld—a’ főkormány méltóságával megegyeztetni nem 
tudunk ; sértve látjuk az 1790 : 12. törv. azon rendeletét 
is, melly nélfogva az határoztatik , hogy a’ perek lefolyá
sa törvénytelen parancsok által ne gátoltassék, mert az 
1647 : 14. törv. egyedül a’ fölebbvitelt birtokon kívül az 
országgyűlésre hagyván fel, minden olly parancs, melly 
az említett törvény rendeletén inditott perekfolyamatát gá
tolja v. azok eltörlését rendeli, törvénytelen. Folyamod
tak a’ megyék felséged eilbe számos felirásikkal; tudva 
volt felséged előtt azon ingerültség, mellyet a' pásztori 
levelek támasztottak; az 1791: 26. törv. rendelete sem 
lehetett homályos, mert hiszen felséged volt az , ki 1839. 
évi apr. 27kén kelt körlevelét kibocsátotta: és mégis or
voslás nemcsak nem érkezett, sőt azon ut is , mellyen a’ 
megyék a’ törvény világos rendeletét követve ön törvény- 
szerű állásukban keresték azt, a törvény világos megsér
tésével sok esetben előttük elzáratott.

Tudva van a’történetirásbólazon állhatatosság, mely- 
lyel a’ magyar királyok felséged dicső emlékezetű eldődei 
Magyarország függetlenségét belső viszonyaira nézve a1 
római pápától rendithetlenszigorúsággalfentartották; hogy 
vallás színe alatt a’ polg. törvényeket sértő rendeletek az
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országban ne hirdettessenek J e’czélból őrzőitek felséged 
eldődei azon megbecsülhetetlen jogot, miszerint a’ római 
pápa bulláit és breveit ’s bármi nemű rendeletéit kir. en- 
gedelem nélkül közre tenni nem szabad ; és mégis felsé
ged a’ római pápának az 1841k éviapr. 30kán keltbre- 
véjét legfelsőbb helybenhagyásával megerősítette; igaz , 
a’ szokott óvás mellett, a’ mennyiben tudniillik az ország 
törvényeivel nem ellenkezik; és e’ részben nyíltan megvált
juk , az ország prímása részéről is viszszaélést láttunk 
azon bizodalommal, mellyet felséged benne helyhezni mél- 
tóztatott, mert neki, mint hazánk egyik egyházhivatal
nokának tudnia kell azon törvényeket, mellyeken a’ val
lásbeli különböző felekezetek viszonyai nyugosznak ; tud
ni kellett tehát azt is : a’ felséged jóváhagyásával megerő
sített breve miben ellenkezik a’ hazai törvényekkel, — és 
ő mégis azt egész kiterjedésében közzé tette nemcsak , 
hanem uj körlevél által megtartani parancsolta. Azonban 
tagadni nem lehet, hogy felséged jóváhagyása, ámbár fel- 
tételesen adatott is ki, a’ magyar kath.főpapok törvény
szegéseit némileg megerősítette és így az 1791 : 26. t. 
czbe ütközik.

Ezen törvénynek főczélzata a1 különböző vallásuak 
között a’ békének , kölcsönös bizodalomnak és egyetér
tésnek fentartása, a’ haza közjavára; a’ r.kath. papság 
«’ békének ’s bizodalomnak hadat üzent, a’ kedélyek kö
zött gerjesztett vita nőtten nő ’s a’megyék tanácskozási 
tereméből elszélyedett az ország minden vidékeire; sőt né- 
melly hitszónokoknak a’ szavalószékből mondott botrá
nyos tanításaik által nem kis mértékben élesedett. E’har- 
czot megszüntetni, a* békét helyreállítani ’s a’ megsér
tett törvénynek elégtételt szerezni, biztosítani a’ jövendőt, 
törvényhozói szent kötelességünk.

Kérjük azért felségedet: a’papi körlevelekre rosza- 
lását kimondani’s azokat megsemmisíteni; az 1647: 14. 
tör.nél fogva indított pereket további folytathatás végett a’ 
megyéknek viszszaküldeni; a’ pápai brevére adott place- 
tumot viszszavonni, a’ rom. kath. papságot pedig a’ tör
vény megtartására szigorú eszközökkel szorítani; egy
szersmind , miután a’ placetumbeli óvás elégtelennek lát
szik , hogy az ország törvényei a’ pápai bullától sértetle
nül megtartassanak, jövőre nézve minden olly brevétől és 
bullától, melly az ország törvényeit bármi csekély részé
ben sértené ,a’ placetumot általában megtagadni; azon bre- 
véket pedig és bullákat, mellyeket placetumával helyes- 
lend , országgyűlésre az ország rendei elibe terjesztetni
k. méltóztassék.

De még ezek által, bár lecsilapuland az ingerültség , 
helyreállittatik a’ megzavart béke s kiegyenlittetik a 
kölcsönös jó érzemény jövőre nézve ; — bár elég lesz té
ve a’ törvény büntető rendeletének: nem lesznek megszün
tetve mégis minden káros következményei, mellyek a 
szokott szertartásoknak megtagadásából szármázták; mert 
vannak vármegyék , mellyekben. határzatok történtek . 
hogy a’ vegyes házasságok nem kath. lelkipásztor előtt is 
köttessenek ; az illy házasságokból született vagy szüle
tendő gyermekek tovább is viselni fogják átkát azon szo
morú öszszeíitközésnek , mellynek közvetlen áldozatul ők 
estenek. Nem akarták megszegni a’ törvényt sőt önsérel

meik orvoslása végett folyamodtak törvényes hatóságuk 
elibe, ezek pedig a’ panaszt, ismételt felirásaik által fel - 
segednek siker nélkül terjeszték fe l: a’ viszonyok illy 
felbomlott helyzetében, midőn a’ polgár a’ törvényhez ra
gaszkodik , a közállomány pedig annak megtartására azo
kat, kiknek teljesíteni kellene , reá szoritani nem képes.
— ha a’ törvényhatóságok , a’ vegyes házasságok köté
sének más módjában kerestek ovásta’ vétek ellen : ez olly 
esemeny, mellyet a körülmények szükségei mentenek , 
mellynek következését olly polgárokra hárítani, kik tör
vényes elöljáróságaik iránti bizodalomból a’ szerint csele
kedtek , nemcsak igazságos nem lenne de kegyetlenség is.
— Törvényt óhajtunk tehát, hogy olly vegyes házassá
gok , mellyek az 1839. évi mart. 1 5d. napjától, úgymint 
a’ n.váradi papi körlevél kibocsátásától ezen törvény ki
hirdetéséig nem rom. kath. lelkipásztor előtt, vagy akár- 
melly más , az illető törvényhatóság határzatában megsza
bott ünnepélyes módok szerint köttettek , úgy szinte az 
illy házasságokból eddig született vagy ennekutána szüle
tendő gyermekek törvényeseknek kijelentessenek; hogy 
pedig illy házasságokról jövőben kétség ne támadhasson, 
szükségesnek látjuk elrendelni, hogy minden megye e’ 
törvény kihirdetésétől egy év alatt az illy házasságokat 
hitelesen öszszeiratni ’s ezen öszszeirást az illetők bátor - 
ságositása végett levéltárába letétetni köteleztessék. — A’ 
kik egyébiránt — ’stb.

Válaszuzeiiete a* in. lőMHk. a’ ÜK* ’s 
fSStlaex a’ magyar nyelv tárgyában.

O cs. kir. főhgsége ’s m. főRR. áthatva azon nagy 
érdekek fontosságától,mellyek a’ nemzeti nyelvnek rendel
tetési helyére való emeltetését sürgetik, teljes mértékben 
osztoznak a‘ t.KK. ’s RR. azon hazatiui buzgó kivánatában: 
miszerint mind azok utón, mellyek a’ 1790kiév óta fe
jedelmi kegyelmes hozzájárulással országgyülésileg a’ma
gyar nyelv gyarapodására üdvös sikerrel történtek, most 
hát törvény által mondassák ki átalányos szabályul: hogy 
Magyarországban ezentúl úgy országlási mint hivatalos 
nyelv egyedül a’ magyar legyen. Méltányosnak látják a- 
zonban szinte azt is , hogy Horvátországra nézve, tekintve 
annak nem magyar ajkú lakosait és egyéb helyzetet, a 
magyar nyelv használata iránt különös intézkedések ho
zassanak; és midőn egy részről a’ honi nyelv körének 
terjesztését és az ezzel válhatatlan kapcsolatban allo nem
zetiségnek szilárdítását jelen törvényhozói hivatásuk fő 
kötelességei közé számítják, más részről az igazság s 
méltányosságtekinteteinek hódolva, olly törvényes intéz
kedést látnak Horvátországra nézve legczélszerűbbnek , 
melly a’ t. KK.és RR. üzenetében felállított elv szerint a’ 
polgárok belső nyelvviszonyaiba elnyomólag ne hasson , 
sőt azoknak kedélyeit megnyugtassa , de azért a’ magyar 
nyelv kizárólagos használatát olly közigazgatási tárgyak
nál , mellyekre nézve Horvátország a’kormánynyal vagy 
Magyarország törvényhozásával, úgy egyes törvényha
tóságaival érintkezésbe jő , elrendelvén , eszközölje,hogy 
azon kapocs , melly Magyarországgal Horvátországot e- 
gyesíti és alkotványszerűleg annak kiegészítő részévé te
szi , magyar legyen. Egyébiránt valamint Horvatorszagra
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úgy Pozsega, Szerem és Yerócze-megyékre 's a* fiumei 
kerületre nézve szinte szükséges volna az általányos sza
bály alól annyiban kivételt tenni, hogy miután a’ magyar 
nyelv tudománya még ezen törvényhatóságokban aránylag 
kevés egyedekre szorittatnék , hat évi határidő tűzetnék 
k i, mellynek elfolytaig az eddigi szokás szerint gyakor
latban volt nyelv használata fenmaradjon. Itt mindazáltal 
ö cs. kir. főhgsége és a’ m. főRR. nyíltan kijelentik , hogy 
midőn az említett 3 megyét alábbi javaslatukban egyenkint 
megnevezik, ez által akár Magyarországnak akár a’ kap 
csőit részeknek a’ megyékre vonatkozó jogait érdekelni 
koránsem czéljok ; sőt inkább ezen törvényes kérdés meg
oldatását maga idejére ’s helyére halasztani, addig pedig 
a’ kapcsolt részeket mostani állásukban megtartani kí
vánják. —

Ezen általányos szempontokbul indulván k i , ő cs. k. 
főhgsége és a’ m. főRR., észrevételeiket, a’ magyar nyelv 
tárgyában közlött törvényjavaslatra e’következőkben köz
pontosítják : A’ törvényjavaslat első szakaszába foglalt 
tárgy érdemére nézve megegyeznek , de czélszerűbbnek 
tartják azon szerkesztést, melly a’ múlt országgyűlésről 
fölterjesztetett, következőleg módosítva:

„Az 1550dik: 5. t.cz. 1569: 33. és 1572:  2d. t. 
czikkelyben gyökerezett nemzeti közohajtás folytában tett 
ő cs. kir. apóst, felségének azon kegyelmes ígérete , hogy 
korona-örököseknek valamint a’ fels. uralkodó házból szár
mazandó többi főhgnek és hg aszszonyoknak a’ magyar 
nyelv tökéletes tudományába még serdülő korukban avat- 
tatása részéről nevelési rendszerül megállapittatott legyen, 
törvénybe iktattatik.“ — A’ második szakaszból követke
ző szavakat: „és a’ hozzá kapcsolt részekben4' kihagyat
ni kívánják, részint mivel fölösleges, — részint mivel 
az alábbi szakaszok az ezen részeket illető különös ren
delésekről úgy is szólnak. Továbbá ezen szakasznak azon 
tartalmát: „minden más nyelven készült hivatalos irat és 
oklevél érvénytelen44 igykivánnák módosítani „jövendő
re minden más nyelven készült hivatalos oklevél vagy irat 
érvénytelen.44 Hogy e’ szerint a’ szakasz rendelete a’ már 
eddig készített hivatalos levelekre vagy áltáljában a’ ma
gányos oklevelekre soha ne értethessék. A’Ilid. szakasz
ra nincs észrevételük. A’IV. szakaszt akkép kívánják mó
dosítani, mintáz 1840d. évi aug. 30kán kelt felírás mel
lett fölterjesztetett, mellynek tartalma következő : „Min
den magyarországi pénz magyar jelekkel és körirással ve
ressék ’s minden egyéb akár polgári akár katonai inté
zetnél is az ország czimere, színei és magyar körülirásu 
pecsétje használtassák.44 Ezen negyedik szakasz után vol
nának iktatandók a’ Pozsega, Szerem , Yerőcze megyéket 
és fiumei kerületet illető intézkedések következőleg:

„Pozsega , Szerém és Yerőcze-megyékbenugy szin
te a’ fiumei kerületben is , hat év elteltéig az eddigi szo
kás szerint gyakorlatban volt nyelv használása fenhagya- 
tik , melly határidő lefolyása után ezen megyék és kerü
let is kizárólag a’ magyar nyelv használatára köteleztet- 
nek.44 Az IVd. szakasz helyett pedig az előre bocsátott ál
talányos nézetekhez képest a’ következő három szakasz el
fogadását javasoljuk:

,,A’ törvényhozás Horvátország belső nyelvviszo
nyaira elnyomólag hatni nem kívánván ’s ezekre nézve 
a’ fenalló szokást sértetlenül hagyván, a’ magyar nyelv 
altalányos alkalmaztatása kizárólag csak azon törvényho
zási ’s közigazgatási tárgyakra terjesztetik ki, mellyekre 
nézve Horvátország a’ kormánynyal, magy. főtörvény
székekkel vagy Magyarország törvényhozásával,v. egyes 
törvényhatóságaival érintkezésbe jön. E’ szerint: „Min
den köz s magany-ügyre nézve , mennyiben azok csak 
Horvátország kebeleben, ’s h o r v á t  törvényhatóságok 
előtt foly tattatnak , úgy szinte a’ törvényhatóságok ’s tör
vényszékek tanácskozásaira nézve a’ latin nyelv tetszésük 
szerinti használata fönhagyatik.44

„Magyarország egyes törvényhatóságaival úgy szin
te közigazgatási dolgokban a’ kormány- és magyar főtör
vényszékekkel folytatandó levelezéseknek, a’ csatolvá- 
nyokat ide nem értve, egyedül törvényes nyelve: a’ ma
gyar legyen; mellynek használatára Horvátországnak 
országgyűlésünkhöz küldött követei is köteleztetnek.44

A’ hatodik szakaszra nincs észrevételünk. A’ VII. 
szakaszt azonban kihagyandónak vélik, mivel az által, 
hogy a’ fölebbi intézkedések létesülnek , mind azon egye- 
deknek , kik hivatalba lépni kívánnak, a’ magyar nyelvet 
tudni saját érdekükben álland; egyébiránt sem volna a’ 
méltányossággal megegyeztethető: hogy 10 év múlva 
olly egyedek, kik különben valamelly hivatalra tökélete
sen alkalmasok és érdemesek, annak megnyerhetésétől 
csak azért, mert a’magyar nyelv megtanulására alkalmuk 
nem volt, elzárassanak.

Melly előadott észrevételeknek a’ t. KK. és RR. ré
széről leendő elfogadását ő cs. kir. főhgsége és a’ m.főRR. 
annál biztosabban reméllvén , minthogy ezek a’ közlött 
javaslattal a’ dolog lényegére nézve fölötte kevésben kü
lönböznek : egész bizodalommal szólitják fel a’ t. KKt és 
RRket hogy azokban megegyezni és azok szerint a’ fel- 
rási javaslatot módosítani szíveskedjenek ; mellyre nézve 
a’ lehető szerkesztésben! észrevételek előadását a’ m. fő
RR. magoknak fentartják.

T á r c z a.
* * * Aristokrata népeknél gyakran megtörténik, 

hogy a’ cselédi állapot nem aljasítja le azok lelkét, kik 
annak magokat alávetik; minthogy annál egyéb állapotot 
nem ösmernek.és nem is képzelnek és mivel ama ször
nyű egyenlőtlenség , melly köztük és gazdájok közt mu
tatkozik , előttök az isteni gondviselés valami titkos tör
vényének szükséges és kikerülhetlen okozata gyanánt tű
nik fel. —

* # * Demokratia a la tt, a’ cselédi állapotban sem
mi lealázó nincs, mert az szabadon választatik, ideiglen 
vétetik föl, a’ közvélemény által meg nem bélyegeztetik, 
és mivel az semmi állandó egyenlőtlenséget szolga ’s ur kö
zött nem szül. —

* # * Az egyenlőség századaiban az emberi lélek 
más fordulatot vett. Könnyen azt képzeli magának , hogy 
semmi nem maradandó. Rajta az állhatatlanság eszméje 
uralkodik.

Szerkeszti Helmeezy. — Nyomtava T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-ntcza 453.



S z ó n o k l a t .
Az aug. 19kei kér. ülés fő szónokaa’ halálos bünte

tés ellen így szólt: A’ halálbüntetés kérdését egy ízben én 
is választóm, úgymond, elmélkedéseim tárgyául; azon
ban azok után, mik itt már előadattak ’s állásomnál fog- 
vást a’ jegyzői helyen , hol inkább illik ’s kell figyelni 
mint szólani: hallgattam volna, ha egy érdemes követ, 
nem tapintat nélkül, erőnek erejével a’ gyakorlat terére 
nem húzná ezen kérdést, ha abba nem helyezne legha- 
talmasb erősségét, hogy nincs törvényhozás sem Európá
ban, sem Európán kívül, melly a’ halálbüntetést eltörlöt- 
te volna; ha abból, hogy a’ büntetés e’ neme mindenütt 
fenált, azt nem látszanék következtetni, miképen mivel 
mindenütt is régen fenált, bizonyosan szükség van reá ; 
ha régiségével nem védelmezné e’ büntetést. De kérdem 
én az érdemes követet, ha vájjon az, mi áll, azért mert 
áll , criteriuma é saját czélszerűsége-’s jogszerűségének ? 
Ez okoskodás szerint a’ régiség mértékén ezer fokkal jog
szerűbb ’s czélszerűbb a’ zsarnokság a’ képviseleti rend
szernél ; úgy Draco törvényei Solonéinál jobbak , mivel 
régibbek ; úgy a’ kinpadokat most is k e l l e n e  használ
nunk ; úgy a’ bálványimádást elibe kellene tennünk a’ 
keresztyénségnek , úgy az érd. követ ez előtt több ezer 
évvel, midőn még a’ halálbüntetés nem alkalmaztatott — 
nagy bajnok leendett a’ halálbüntetés ellen , mivel ujvolt 
volna,’s ime most védelmére kel,  főkép mivel már régi. 
De mielőtt a’ tisztelt követ erősségeinek nyomán odább 
mennék , kijegyzem a’ tért, mellyen állást veszek , ki jól 
teszi fel a’ kérdést, félig már megoldá.

Véleményem szerint a’ büntetésjog alapja kettő. Egyik: 
az elkövetett bűn; e’szerint az a’ kérdés : van é bűn, mi 
emberi birótul halált érdemel , és miután a’ büntetés nem 
egyéb mint megfosztás egy jótul ; az élet ully jó é mi azon- 
kép , mint más javak , tárgya lehet a’ büntetésnek ? Má
sik jogalap: a’ szabadság’s béke , vagy a’ társasági jog
állapot fentartása; e’ szerint az a’ kérdés : halálbüntetés 
nélkül fenállhat é a’ társasági szabadság ’s béke ? Mert 
ba volna is bűn , mi halált érdemelne ;’s ha az életet szint
úgy el lehetne is venni mint más akármelly jót: nem len
ne jogszerű a’ büntetés , ha egyszersmind nem szükséges 
a’ társasági jogállapot fentartására. Az első kérdés egy 
ezzel: jogszerűé? a’ másik körülbelül ezzel: czélszerű 
é? A’ jogszerűség hiányatittnem mutogatom ; mert ez a 
tudomány elvontabb országába vezetne , mindazaltal meg
érintem azt, hogy csak az ember bir személyesseggel ; 
hogy az élet, isten ajándéka ’s ezen parancsa : ,,neölj‘* 
nem szenved kivételt; hogy, ha nemcsak e’ jog egyedül 
eredeti, mi a’ status előtt’s nélkül is meglevő, de az élet 
egyedül ollyan, mellyet nem lehet úgy felfüggeszteni , 
hogy meg ne szűnjék örökösen ; hogy mint az egyes úgy 
a’ status sem ölhet csak ön-védelmében, de önvédelem 
szüksége a’ statusra nézve nem áll elő egyes ellenében , 
hanem hasonló esetben a’ status akkor van, midőn hábo
rút folytat; megérintem azt, miképen az életnek e’ sért

hetetlenségét leghangosabban épen a’ fejdelmeknek kelle
ne hirdetniük, mind a’ mellett is, hogy mint fejdelmek min
denek fölött állanak s mint emberek egy sorban minden
nel , mert életök sérthetetlenebb mint koronájok ; amaz 
istentől ered, ez emberektől való, a’ korona szentsége 
utanzott, az eleti eredeti. Ha a’ nepek kezdettől fogva e’ 
jognak tisztelesere taníttattak volna, mi a zsarnokok ál
tal pusztán a’ koronára szorittatott, a’ nemes lelkű Con- 
dorcet XVI. Lajos védelmében nem kiáltotta volna hasz
talan a’ franczia nepnek : hogy ha élete mint királyé nem 
volna sérthetetlen és szent, bizonyosan sérthetetlen és szent 
az, mint emberé.

Van é hát olly bűn, mi emberi birótul halált érdemel ? 
nincs; mert az élet elidegeníthetetlen jó , mert ember tisz
ta ’s tökéletes ismerettel nem bir sem a’ cselekvő szándé
káról , mi a’ bűn subjecliv oldala, sem a’ megsértett er
kölcsi törvényekről, mi a’bűn objectiv oldala; ’s ha van 
eset, mellyben ember az életre méltatlan, az ott álltelő, 
hol a’ bűn ezen két oldala legmagasb fokára hágott, azaz 
hol teljes erkölcsi romlottság van. ’S itt Ítélhet é más mint 
a’ mindentudó ? Vájjon az örök igazság szerint ítélnek é 
a’földi törvényhozók , kik mérföldenkint másmás törvény 
szerint Ítélnek , kik egy tartományban néhány hónapi fog
sággal büntetik azon bűnt, melly a’ szomszédban halállal 
sujtatik ? A’ különbség közöttünk és a’ halálbüntetés pár- 
tolóji közt az : ők igy szólnak a’ bűnöshöz : nem érdemied 
az életet, megfosztalak tőle, tehát mintha istenek volná- 
nak,holott ha csalatkoznak , viszsza nem adhatjákaz éle
tet; mi pedig igy szólunk hozzá: nem érdemied a’ sza
badságot, rabbá teszlek, tehát Ítélünk mint emberek , 
mert hacsalatkoznánk , szabadságát viszszaadhatjuk.

A’ második kérdés : vájjon szükséges é a’ halál- 
büntetés a’ társasági szabadság ’s béke fentartására? Én 
,,n e m^mel felelek , mind lélektani mind történeti erős
ségeknél fogva. A’ világ minden embereit három osztály
ra küiönözhetni. Az elsőt képezik azok, kikben az állati 
ösztön ’s indulat folyton vagy pillanatokkint korlátlanul 
uralkodik az értelem ’s erkölcs felett; ezekre hasztalan a’ 
halálbüntetés, mert elégtelen: de itt elégtelen minden 
büntetés a’ világon , mivel ki indulatból bűnhődik , az őrült 
azon pillanatban , ’s illyenkor az ember sem fontol, sem 
fél. A’ második osztályt képezik azok , kikben szenvedély 
’s erkölcs köriil-belül egyensúlyban áll, ’s érdek’s körül
mények teszik egyiket vagy másikat túlnyomóvá; ezekre 
részint fölösleg a’ halálbüntetés , mert ha lehető bizonyos 
a’büntetés, nincs bűn mitől az örökös fogság el nem ret
tenthetné; részint elégtelen, mert ha azt hiszik , hogy fel 
nem fognak födöztetni, azokra nézve minden büntetés oly- 
lyan , mintha nem is volna , mivel nem azért követték el 
a’ bűnt, hogy nem elég súlyos a’ büntetés , hanem mivel 
bizonyosnak hivék azt büntetlenül elkövethetni. A’ harma
dikat képezik azok, kikben erkölcs az országló hatalom, 
kiket bűnre csak a’ kénytelenség, például az önvédelem 
vihet; tudjuk azonban, mikép hol végszükség van, nincs

I
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betudás ’se’ nélkül bűn sincs, következőleg itt a’ halál- 
büntetés szükségtelen , mert alkalmazhattam ’S most át
megyek azon térre , mellyen az érd. követ olly igen sze
ret mozogni. Bebizonyítható a’ történetből, mikép a’ ha
lálbüntetés eltörlése sehol és soha nem vont maga után bűn
szaporodást, mikép a’ népek erkölcse sehol és soha nem 
lön romlottabbá szelíd törvények-, mint volt kegyetlenek 
mellett, sőt épen ellenkezőleg a’mint nemesültek a’ bün
tetések , velők együtt nemesültek az emberek is, mert 
igaz az, hogy humanisáljuk a’ büntetéseket és humani- 
sáltatni foga’ nép.

Kezdettől fogva észrevehető a’ törekvés az emberi
ségben a’ halálbüntetés ellen. Herodot említi Sabuco egyip- 
tusi királyt, ki eltörölvén a’ halálbüntetést, a' rabokat 
munkára használta a’ Nílus körül ’s uralkodása alait a’ 
nép boldog’s csendes volt. Strabo a’ Kaukaz hegyei közt 
két népet nevez meg , mellyek közül egyiknek törvényei 
kegyetlenek voltak, a’ másik nem ismerte a’ halálbünte
tést; ’s amannál sűrűbbek , emennél ritkábbak voltak a ’ 
bűnök. Rómában a’ decemvirek kegyetlen törvényei után 
hozatott a’ Porcia-törvény, mi szerint római polgárt ha
lálra ítélni nem volt szabad, és azon 250 év folytában , 
mig e’törvény állt, követtettek el Rómában legkevesebb bű
nök. Azért kiált föl Cicero olly elragadtatással: ,,o nőmén 
dulce libertatis , o jus eximium nostrae Civitatis, o Iex 
Porcia.44 Már az atheneieknél a’ halálbüntetés ellen szó
nokolt a’ piaczon Diodór , mint később Rómában Caesar. 
Angliában pedig Alfred a’nagy , csak felségsértésre szo- 
ritá a’ halálbüntetést; ’s a’ polgárok országlása alatt olly 
biztosan éltek , hogy egy akkori történetiró mondása sze
rin t, a’ gyermek teli erszénynyel kezében veszedelem nél
kül utazhatott volna keresztül az országon.— ’S P e n n ,  
emberszerető alkotója Pennsylvaniának a’ X VIII. század
ban , nem veté é el az anyaország vértörvényeit, szorít
ván a’ halálbüntetést pusztán a’szándékos gyilkosra , nem 
él té ama tartomány 35 éven át olly nyugalomban mint 
maga Anglia, hol a’ bűnösök százai sújtottak halállal? És 
nem kormányozta é Erzsébet 20 évig halálbüntetés nél
kül azon roppant orosz birodalmat ’s nem nagy példa é II. 
Kataliné , ki törvényesen eltörölte e’ büntetést egy félvad 
népnél ’se’ törvényt egy lázadó rabló kivégeztetése esetén 
kiviil végig híven megtartotta? ’S midőn Leopold Tosca
nában 20 évig nem alkalmazáa’ halálbüntetést, szaporod
tak é a’ bűnök? Nem, sőt volt eset, hogy 5 hónapig or
szága minden fogházai üresek valának, ’s e’féle eredvé- 
nyeknek folytában torié el 1786ban törvény általa’ ha
lálbüntetést; kimondván törvénykönyvének bevezetésé
ben : miképen a’ büntetések szeliditése , öszszeköttetvén 
szorgos gondossággal a’bűnök megelőzésében , nagy gyor
sasággal az ítéletek hozatalában, ’s pontossággal és bi
zonyossággal a’ valódi gonosztevők megbüntetésében, a’ 
helyett hogy a’ bűnöket szaporította volna, szeinbetünő- 
leg kevesité a’ kisebbeket ’s igen ritkává tévé a’ borzasz
tónkat. Sőt egy angol kormányzó még Keletindiában is 
1804—-181 lig  elvből halálbüntetés nélkül igazgatott. 
Azt kérdi az érd. követ: honnét van tehát hogy ez általá
nyos eltörlés mind ez időig ’s mindenütt csak próba ma
radt? azt kérdi, hogy nemde a’ viszszahozás bizonysága

annak , mikép azt nem lehetett nélkülözni? azt állítja az 
érdemes követ: hogy miután a’ szomszéd tartományok
ban el nincs törölve, nem törölhető el nálunk sem, mert 
a’ gyilkosok elborítanák hazánkat? De én viszont azt kér
dem: vájjon volt é ok az érintett országokban viszszaál- 
litani a’ halálbüntetést? Pennsylvaniába miért v i t e t e t t  
viszsza ? mert az anyaország erőhatalommal kényszeri- 
té. Oroszországban miért áll ismét? mert az autokrat ha
ragos pillanatától függe eltörölni és újra fölállítani. De mi
képen legtöbb törvényhozói körültekintéssel ’s legöszsze- 
hangzóbb előkészülettel tétetik Toscanában a’halálbünte
tés eltöröltetése próbája, úgy leginkább lehet’s leginkább 
érdekes itt tudni, vájjon volt é ok aztviszszahozni. Ésén 
bátran állíthatom az érd. követnek, hogy nem volt ok ’s 
miután másképen álltak a’tények, sem mint azokat az ér
demes követ elősoroló, hivatkozom magára a’viszszaho- 
zó rendeletre. (Vége köv.)

Mértiök-képczleíés állapotja 
Ilonunkban.

(Folytatás.)
Kedvetlenül tapasztaljuk, hogy a’ mérnöki tudomá

nyok közt nélkülözve van az építési vegytan ’s mesterség ; 
mikre a’ gazdaságtannal együtt előadatni szokott műtan ki 
nem terjeszkedik. E^itőmmüvésznek szükség ismernie az 
anyagot, mit építésre akar fordítani, tudnia kell, mint 
használhatni azt, mint ítélhetni’s vizsgálhatni mega’kéz- 
müvesek munkájit; ’s mind ez bizonnyal inkább hasznára 
válandik, mint annak tanulása: hogy kell kenyeret süt
ni , szappant főzni, keményítőt készíteni. Azt sem he
lyeselhetjük, mikép rendszerünk a’ szükséges előkészü
letet, jelesen az elemi mathesis tudását nem veszi kellő 
figyelembe. Ki nem tudja: hogy a’ számtant tanodákban 
annyira hanyagolják , mikép a’ tanulók azt is feledik , mit 
alsóbb iskolákban tanultak; ki előtt titok: hogy a’ logi
ka mellett igen kevés idő van mathesistanulásra, hogy a’ 
hallgatók közül igen kevésnek van hajlama ezen fejtö
réssel járó tant elsajátítani ; pedig a’ mérnöki tudományok 
tanulására okvetlen szükség, hogy számvetésre, algebrá
ra ’s mértanra különös szorgalommal ’s gyakorlatilag ké
szüljünk , ezen tudományokat tehát nem mint a’ logiká
ban általányosan , hanem kenyértudománykép kell tanul
ni; mire nézve , más alkalmak hijánya miatt, az intézet
ben ezen szakokra nézve is tanitószéknek kellene lenni.

Nagy fogyatkozás a’ rendszerben az is , hogy mind 
kétévi növendékek együtt tanulnak; következésképazok , 
kik az intézetbe akkor lépnek , mikor hydraulikát’s hy- 
drotechniát tanitnak , vagy az erőmüvészet ’s csillagászat 
utolsó fele adatik elő : a’ trigonometria ’s földmérés tudása 
nélkül kénytelenek hydraulikát s hydrotechniát tanulni ; 
mi kivált az utolsót tekintve véghetlen szerencsétlenség; 
az erőmüvészetet, csillagászatot pedig középen kezdeni 
’s elején végezni, nyíltan megvallva, ostobaság. Nem hagy
hatjuk helyben, hogya’ tanulni valók tömegét csak két 
esztendőre szorítják ; mi állítjuk , hogy ezen idő alatt, 
legbuzgóbb tanító sem képes szaktudományát, az intézet 
czélja szerint kimeritőleg előadni; ’s hogy ha megteszi , 
mi tőle kitelhetik, tanitványi a’rájok halmozott teher alatt
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ellankadnak; kitűnőelmetehetségüektán megtanulhatják, 
de meg semmi esetre nem emésztik. Ezen megrovás alá 
különösen a’ két fő szak esik, t.i. a’ föld- ’s vizmérés ; 
egy esztendő tökéletesen eltelik a’ földmérés terjedelmes 
előadásában, ’s akkor másikra maradnak a’ hydraulika , 
hydrotechnia , ut- ’s hídépítés ; mik közül p e d i g  mind
egyik , kivált mostani anyagi körülményinket tekintve, fö
lötte fontos, ’s mindegyik magában véve is terjedelmes 
és nehéz ’sbármellyik egyedül megkívánna egy évi előa
dást; s a’ tanítónak egész lankadásig kell fáradozni, a’ 
tanítvány pedig egyáltaljában nem képes tökéletesen 
felfogni ’s magáéivá tenni azokat. Futólagos tanulás pedig 
mitsem ér. —

Megfoghatian szinte, hogy mérnökképező intézetben 
rajztanitásról nem gondoskodnak*). Mérnöknek tervrajzo
lásokban , építéstervezőnek ’s igazgatónak e’ mellett a’ 
kötés-rajzmüvészetben is hona kell lennie, hogy minden 
technikai tárgyat szükséges alakokban tudjon előállítani. 
De mindkét rajzmód tudományos alapokon épül; miket 
rendes leczkékül kellene tanítani ; mint az általányos kö
tésrajztan gép-’sépítésügyre alkalmazásátis szorostudomá- 
nyilag; ’s hol van honunkban illy tudományosan rende
zett rajziskola, ’s igy hol teheti sajátjává a’ leendő mér
nök ezen rá nézve annyira nélkülözhetlen művészetet? melly 
tolmácsolja tudományát, melly tolmácsa ’s első próbakö
ve előrajzainak; ’s mégis elég különösen megkívánja rend
szerünk , hogy ki rigorosumot tesz, ezen müvészetbeli 
ismeretének is jeleit adja , miknek megszerzésére sem itt 
sem az országban sehol alkalma nem volt.

Kárhoztathatni főkép a’ magánytanulást. Az illy ter
jedelmes, mély , tapasztalást ’s bő olvasottságot kívánó 
gyakorlati irányú tudományt csak az taníthatja sikerrel, 
ki tudomány-gyakorlott, következéskép a’ tanítók ; tél 
túli tanulás mitsem ér ; a’ növendéknekaz intézetbeligya- 
korlatokon jelen kell lenni, ugyanazért a’ pályára sza
bott 2 évet az intézetben kitölteni; ’s ha ez mind igy van, 
akkor elenyésznek a’ magánytanulás indokai, mit közöns. 
le czkejárásnak időnyerésből vagy azért tesznek elébe, 
hogy ne kelljen mindig Pesten lenni.

Szerintünk nincs helyén, hogy gyakorlati vállala
tokra több hónapi idő szigorúan nem határoztatik ’s a’ 
szükséges nagyobb költségek világosan nem rendeltetvék 
ki. Hol tanulja már most a’ leendő mérnök a’ hallottak 
gyakorlati esetekre alkalmaztatását, a’ különféle mérő 
eszközök használatát ’s helyeslését, ’s a’ különböző ese
tek egybeillesztését, hanem ha magában az intézetben , a’ 
különösen ezen czélra rendezendő mérési munkálatok közt? 
Végezhetni ezt néhány csütörtökön? ’s nem szükséges é, 
hogy mennyire lehet azoknál minden tanítvány jelen le
gyen több szakaszban munkálkodandó. Nem volna é szük
ség minden szakban gyakorlott ’s műértő egyedre , ki a 
többieket igazgatva oktatgatná: de az illető tanító holte
gyen szert illy egyedre; egy maga pedig tnikép feleljen 
meg ennyi feladatnak? Tekintsük végig az egyetemi sze
mélyzetet, ’s úgy találjuk, hogy az orvosi szakosztály-

*■) Lásd a’ köv. hasábon levő jegyzéket.
Sí!.

ban 9 segéd, a’ philosophiában pedig csupán kettő van, 
eSY a’ pbysikában ’s egy a’ csillagásztoronyba n ; ’s mi 
meg vagyunk győződve, mikép egy tanitószékntíl sincse
nek olly tartós , fáradságos , szélesen kiterjedő, számos 
gyakorlati kísérletek mint a’ föld- ’s vízmérésinél ; ’smig 
más osztályban egy, itt addig négy is tökéletesen elegen
dő tenni» alót találna; mégpedig nyáron a’mezőkön mint 
szakvezető, télen pedig rajziskolában a’ rajzolást, ere
detiek masoltatasat, az előadásokon szükséges tervek ké
szíttetését stb. tanítana. \  aloban megfoghatian , hogy az 
i n t é z e t  f e n a l l a s a  óta ezen tekintetben még mi sem 
történt.

Nem helyeselhetjük, hogyannak, ki oklevelet akar 
kapni, két évet kell tölteni gyakorlatkép okleveles mér
nöknél, mielőtt okleveléhez juthatna. Ritkán történik 
meg, hogy különféle munkálatok kerüljenek elő ’s igy két 
évet rendesen csak mérőasztal mellett húzván k i , egyebek
ben tudatlan marad. Ha főnöke tudatlan , önfejű , modo
raiba avult és szaktudományában elmaradt, elzárkózott, 
önző vagy hanyag: ekkor a’ gyakorló semmit sem ta
nul , hanem csak hibát ’s félszegségeket; aztán magára ha
gyatván sötétben tapogatózik , közönséges kézművessé lesz 
szakában, tudatlan és silány; kétkedik : vájjon hivatása 
igényel é tudományságot, nem igyekszik tökélyesiilésre 
"s tovább terjeszti öröklött fonákságit. Legjobb esetben 
sincs ideje kísérletekre ’s alig van alkalma a’ mindenféle 
munkálatnál szükséges különböző szerek használására. E’ 
szerint a’ rendszerben felállított két évi gyakorlat kisebb 
nagyobb tekintetben elveszett.

Csodáljuk azt is , hogy az intézetnek erőmüvésze v. 
legalább mintakészitője nincs , ki a’ kézbenforgó minták 
rendben tartását ’s újak készítését — mi jól rendezett mér
nökiskolában nem maradhat el — az illető tanító útmuta
tása alatt eszközölje. ’S valóban a’ pestin kívül alig tu
dunk olly iskolát, hol illy egyed hijányzanék. Végre nem 
helyeselhetjük , hogy a’ mérnökképező intézet a’ philoso- 
phiai szakosztály függeléke. Mi köze a’ fenszárnyaló , el
vont, tisztán szellemi philosophiának mint szinte szelle
mi kémlelődések honába feltörekedő rokoninak is a’ mér
nökség életerős anyagi működésihez. Hisz itt egészenhe- 
terogen elemek jőnek elő. A’ math.-technikai szakoknak 
az olasz főiskolákban is saját osztályuk van; a’nemet fő
iskolákban pedig egy tulajdonképi 5d. szakosztály a’ sta
tusgazdasági ; inellybe mindazon tudományt kebleztek , 
mellyek az ország anyagi érdekeit irányozzak. Annyit be
szélünk emancipatiórul! ’s ne kivanhassuk: hogya'mer- 
nökiskola a’ merő-elvont és szellemi philosophia gyamsa- 
sága alól fólszabadittatván saját, önálló, művészileg képe
zett, az öszszes mérnökség minden ágaiba avatott ’s en 
nek tenyésztét meleg részvéttel ápoló ügyelőség alatt élet
teljes virágra , gazdag termékenységre üdüljön.

Mielőtt mérnökképező intézetünk sülyedő rendszerét 
javító terveinket adnék, legyen szabad hiven , hiteles kút
fők ’s huzamos és szemes tapasztalás után tudatnunk tisz
telt olvasóinkkal az intézetbeli működéseket. Itt is azon 
alapelv igazságára bukkanunk, mikép valamelly intézet 
jólléte vagy hanyatlása nem annyira rendszerileg kitűzött 
szabályoktul, mint a’ működő tagok egyedi minőségétől
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függ. Láttuk, hogy a’ rendszer fölötte hijányos; mégis 
kedvező sikert van szerencsénk tapasztalni. Kezdjük a’ 
főtárgyakon. A’ trigonometria, földmérés, hydraulika, 
hydrotechnia, hid- ’s útépítés több évi helyettesités után 
két éve nyertek uj t a n í t ó t ;  ki tavaly kezdé el egyetemi 
leczkéit ’s dicséretes buzgalommal fáradoz , hogy kö
telességének tökéletesen eleget tegyen. Szaktudományait, 
fő ’s különös tekintettel gyakorlati oldalukra.olly terjedel
mesen’s kimeritőlegtanítja, hogy daczára leczkeóráiszi
gorú megtartásának, daczára élénk és sebes előadásának 
az év utolsó órája is előadásban telt el. Ä’ tanulmánytö
meg olly nagy, hogy a’ túlterhelt növendékeket lehetet
len nem sajnálnunk, bár másfelől szivünkből örvendünk , 
hogy leczkéken mi sem marad el, mire mérnöknek csak 
szüksége lehet. Említett oktató nagyobb érthetőség ’s ala
posság tekintetéből , előadásit minták ’s méreszközök mu- 
togatásival világítja , melly czélra, muzeumunkbeli ke
vés mintáinkat több czélszerüen készített hydrotechnikai 
mintával szaporitá.

0  eszközlötte ki továbbá kérelmeivel, hogya’ h.t. 
tanács mérőeszközök szerzésére szép öszszeget rendelt , 
mellynek következtében az addigi hijányok megszűntek. 
A’ gyakorlati kísérletekül is sok dicséretest tesz nevezett 
tanító ur ; igy tétetett p o. háromszegmérési hálózat ta
valy a’ budai hegyeken, a’ pesti kőbánya egy része há
romszögre méretett, ’s két metszetet részletesen levéte
te tt, lerajzoltatott ’s kiszámíttat ott; egy ábra többszegü 
mérés szerint fölvétetett 's egy a’ tisztelt ur által talált lii- 
körszer segélyével bizonyos erdőrész fölméretett; a'kal- 
váriahegy,a’ kőbányakápolnáig’s a’ városerdő lejtőztetett; 
ez idén pedig a’ Sz.gellérhegy magassága lejtőzés által 
meghatároztatott, a’ kis Svábhegy, a’ Sashegy tetőpont
ja vizarányos területben levétetett ’stb. ’stb. Ha említett 
tanító ur gyakorlati kísérleteket illető buzgalmában állha
tatosan megmarad és szürkületkor gyalog, legtávolabb he
lyekre siet, ’s alkonyatkor tér haza, egész napot ide oda 
futkározva tanit, segít, igazit: félünk hogy aszkórba esik; 
’s nagyon csodáljuk, hogy az egyetem, t e k i n t v e  ezen 
megszorítást’s magaerőtetést kocsibért nem rendel vagy 
vontatókrul nem gondoskodik. Ugyancsak ezen tanító ur 
állított kötésrajz-iskolát is *),holmár 2d. éve, ezen fölöt
te fontos tudomány látható sikerrel tanittatik. Miután pe
dig arról meggyőződött, hogy rajzleczkéket adni ’s gya
korlati kisérleteket tenni maga egyedül nem győzi , egy 
kitünőleg végzett tanítványát Stoczek József urat magány
segédül választá, ki vezérlete alatt az első évbelieket raj
zolásra tanítja , a’ gyakorlati leczkéken pedig mint szak
vezető,^ mint halljuk, tanitója tökéletes megelégültségére 
működik , ’s a’ tanítványok figyelmét teljes mértékben bír
ja. Remélijük, hogy az intézeti elöljáróság, tekintetbe 
vevén ezen reményteljes ifjú dicséretes munkálkodását, 
mindent el fog köv etni az illető helyen , hogy közsegédül 
alkalmazhassa. Mi tehát ezen tanitószéket ’s ennek tani- 
tóját illeti: e’ tekintetben mi kívánni valónk sincs ; csak 
azt sajnáljuk , mikép az itt elősoroltakat eddig nem tudat
hattuk olv. községünkkel, hogy igy ezen lapok, Márton

# )  Vagy igazabban mondva: kérelmére, előterjesztésére 
___ illy iskola felállittatott. Sz.

ur (lásd Társ. 3 ld. sz.) koholt rágalmai előtt zárva marad
tak volna*).

Szintilly örvendetest mondhatunk a’ felsőbb mathe- 
sisről is, mellynek tanitója világosan, érthetőleg ’sava- 
tottsaggal tanítja a’ nehéz tanulmányt ’s ennek évről évre 
nagyobb kedvességet eszközöl. Itt csak azon óhajtásun
kat nyilványitjuk , vajha illető tanító ur ezen fontos tan 
gyakorlati esetekre alkalmaztatását többször eszközölné, 
hogy- annak szükséges létét tanitványiba annál inkább be
csepegtethesse. Örömmel említjük , mikép ebből is tesz
nek rigorosumokat, mit az oklevélben dicséretesen emlit- 
nek meg. —

A’ fels. mathesis tanitója helyetteskedik jelenleg a’ 
gazdaság- ’s műtani tanitószékben , előadása értelmes és 
tárgyavatott modorú ; ’s a’ műtan inkább gyárok ’s nagyobb 
gépkészületek felállításával foglalkozik most már, mint 
kenyérsütés- szekérkenő- v.keményitőkészitéssel; miért 
illető tanító urnák méltán adóznak f o r r ó  hálával tanit- 
ványi. —

Az erőmüvészetet illetőleg , melly, miután kézműve
sek már nem járnak leczkékre , deák nyelven tanittatik, 
évenkinti 4 6 — 18 óra alatt alig tehetni valami szembe
tűnőt ; e’ kevés idő alatt, hiszszük czélirányosb volna a’ 
függő ’stb. (pendulum) tudományos elemzése helyett rö
vid kivonatban , Baumgartner jeles munkája után az erő- 
kiszámitás , részek öszszeillesztése- ’s egész gépek felál
lításáról ’stb. szóló fontos tant adni elő ’s e’ szerint inkább 
gyakorlati irányt követni.

Az építészet előadásában, úgy tetszik, mikép sok, fö
lötte sok száraz szigorú számvetés ’s igen kevés gyakor
lati oktatás fordul elő ; ’s ez okozhatja, hogy ezen lecz- 
kéket igen kevesen látogatják.

A’ csillagászatból csillagász-tornyunk érdemteljes 
igazgatója tart leczkéket, fölötte értelmes modorban; ’s 
csak azt fájlaljuk, hogy az intézet növendékeinek áltál
jában , szorosan hivatásbeli tanulmányaik miatt — mi az 
idő rendkívüli rövidsége m i a t t  máskép nem is lehet — 
nincs alkalmuk, hogy a’ felséges tudomány mesteri előa
dásán jelen lehessenek.

Hogy rigorosumokon a’ dolgot nem olly könnyen 
veszik mint Márton ur gondolja., mutatja az utolsó két 
évben azok száma,kik oklevelet nem kaphattak; ezek ugyan 
többnyire magánytanulók voltak.

Látjuk ezekből, hogy az intézetbeli tanítók dereka
san működnek ’s többet tesznek , mint tartoznának ; kitet
szik, mikép éleselmetehetség, szorgalommal, szaktudo
mányában jelesen kiképezheti magát. Mi hijany van, az 
rendszerünkben rejlik ’stanitóink hon a köszönetere érde
mesek, nem ócsárlásra, mit Marton ur egesz tudatlan
sággal^ dolog helyes fekvését ferdén Ítélve tenni erőködött.

( Vege következik.)

Minden kárban van haszon; ’s ha Márton ur koholt rágal
mak szerzője nem átallott is lenni; anyagi hasznot tett 
’s ez fő, hogy alkalmat adott a’ helybeli intézetet szak
értők után ismerni, ’s méltányolni tudni azon nemes 
férfiak buzgalmát, kik rendszerük hijányait egyedi tapin
tatukkal pótolják; ez által bizonyitváu be, bogy nem 
kenyértudósok. A’ szerk.



. S z ó n o k l a t .
( V é g  e.)

A’ halálbüntetés 1795b. viszszahozatala okául (Tos
canában) ez adatik először: hogy mégis vannak gonoszak, 
k ika’rény utára szelidség által sem vezettethetnek ’s ezzel 
viszszaélnek. De az , hogy mégis vannak gonosztevők, 
nem igazolna é minden büntetést, ’s nem bizonyos é az , 
miképen azok némi számmal örökre lesznek? ’s ez idő
szak után kevesedett é a’ bűn ? épen nem, néha maradt 
előbbi számában, néha szaporodott. Második okául mon- 
datik: hogy miután csak Toscanában van eltörölve a’ ha
lálbüntetés^’ szomszéd tartományokbul oda vonulnának a’ 
gonosztevők ; épen azon elv, mit az érd. követ is fölál
lított beszédében. De ha büntető törvényeknek egész Eu
rópában a’ szigor azon egy fokán keli állaniok , úgy ha 
a’ tortúra , ha a’ kerék (porosz) valahol divatoz, nem 
kell é annak mindenhol divatoznia? ’S mint van az, hogy 
1786 — 1795ig,mig t. i. a’ halálbüntetés el vala törölve 
Toscanában , egy gyilkosság sem követteték el külföld 
által, ’s mindjárt 1796banés 1797ben kilencz külföldi 
fogatott be gyilkosság miatt? Yajjon ez eseményiben amaz 
elvnek nem nemezisét vagy gúnyát látja é az érd. követ ? 
Nem volt tehát alapos ok miért viszszaállitani Toscaná
ban a’ halálbüntetést; viszszaállittaték, mivel Leopold el
ment , más trónra lépett á t; viszszaállittaték, mert ki
tört a’ franczia forradalom, midőn megrémültek a’ fejdel- 
mek , ’s tudjuk a’ félénkség a’ kegyetlenséghez mint erő
höz folyamodik.

De honnét van az hogy Belgiumban l796d. óta foly
ton szelídült a’ büntető rendszer, hogy 1829— 1834 közt 
a’ halálbüntetés elvből nem alkalmaztatott, és mégis vilá
gosan mutatják a’ hivatalos rab- ’s bünlajstromok , miké
pen a’ bűnök és épen a’ halálos bűnök száma évenkint fo
gyott ? Honnét magyarázzák meg a’ halálos büntetés pár- 
tolóji nekem azon tüneményt, hogy Angliában 1829 óta 
I840ig parliamenti hiteles táblák szerint, azon bűnök szá
ma , mellyekre bizonyos volt a’ népnél hogy a’ kormány 
megkegyelmez, vagy a’ mellyek törvény által megszűn
tek lenni halálosak , fogyott; mig ugyanazon országban , 
ugyanazon népnél, ugyanazon időben, ugyanazon körül
mények közt, a’ másféle bűnök száma áltáljában nőtt, 
's nőttazoké is , meilyeknek elkövetőji bizonyosan halál
lal lakolandottak ? Ha a’ büntetés hatása a’ büntetés ke
gyetlenségétől függene, — mint ellenzőink állítják — éjien 
ellenkező eredvénynek kellett volna előállani.

Engedjék meg a’ KK.és RR., hogy miután a’ több
ször emlitett érd. követnek nem lehetett nem felelnem , 
még előadhassam némelly nézeteimet s különösen kimu
tathassam , mennyiben felel meg a’ halálbüntetés azon el
veknek ’s tulajdonoknak, mikkel minden büntetésnek ki
sebb nagyobb mértékben bírnia kell? A’halálbüntetés sze
mélyes , mind a’ mellett is hogy gyalázata a’ kivégzett 
rokonaira is kiterjed. De irányában ’s h a t á s a i b a n  e r 
k ö l c s t e l e n  , mert a’ kivégzés szemlélése szomorú kö

vetkezményeit lehetne elősorolni, hasonlókat azokhoz, 
mellyeket Mallebranche említ, ki az őrültek köztegyif- 
jat látott, kinek tagjai azon ízeken mindenütt meg voltak 
törve, mellyeken a’ kerékre Ítélteknek meg szoktak töret
ni s oka volt az, hogy anyja, terhével, egy kerékbe-tö
rést nézemeg. Vagy az erre a’ felelet, miért tolakodik 
oda a’ nép? De nem híjáé mega’ status oda az embereket? 
’S nem vétené é el legfőbb czélját a’ halálbüntetés , ha nem 
gyűlnének nézőji ? Hisz egyetlen érdeme az, hogy pél
dás.  De e’ nyereségnél nem fontosbaké erkölcsi ártal
mai? Az undor a’ vértől, nem gyöngittetik é annak szem
lélése által ? Nem gyengül é meg az emberekben a’ tisz
telet az élet szentsége iránt ? A’ gyilkosság nem veszti é 
el borzasztóságát ? Mi lett Robespierre-ből, ki a’ forra
dalom előtt azért monda le hivataláról, hogy ne kelljen 
embert halálra ítélnie? Mi volt Marat később, ki 1789- 
ben a’ halálbüntetés ellen egy munkát irt ? a’ franczia for
radalom korában nem vált é még gyermekek játékává is 
az állatok felnyársolása, bogarak guillotinozása ? XIV. 
Lajos kényes ízlésű idejében a’ keréktörés szemlélésére 
nem jelentek é meg a’ legmagasb hölgyek ? ’s a’ hóhé
rok elmésségei nem voltak é t á r g y a i  saloni társalko- 
dásoknak? ’s nem innét magyarázható é meg, hogy III. 
Fülöp egész udvarával szokott gyönyörködni az emberek 
égetésében ? az emberi természet hasonló a’szelíd tigris
hez, melly vért pillantván meg, ismét vad lesz’s vérszom
jazó. —

Erkölcsi ártalmaihoz tartozik a’ halálbüntetésnek, 
mit a’ viták folytában megemlittetni még nem hallottam, 
a’ gyilkos monomania. Számtalan hiteles példával betud
nám bizonyítani, hogy sok emberben a’gyilkolás és gyúj
tás gondolata h ó h é r p a d  körül támadt, hogy egy nő 
egy gyermekvesztő kivégeztetését meg hallván , illyen mo- 
nomaniába esett, hogy azon ünnepélyesség , mellyel a’ ki
végzés történni szokott, vágyat ébreszt hőse, vagymar- 
tyra lenni hasonló látványnak. Politikai ártalmaihoz pe
dig tartozik az , hogy mivel a’ büntetés nagysága miatt az 
emberek a’ bűnöst vonakodnak feladni, a’ tanú vonako
dik vallani, a’ biró vonakodik elmarasztalni: a’ bűn sok
szor büntettelenül marad ; mi lesz termékenyebb anyja a’ 
bűnöknek? De a’ szabadságnak is veszélyes a’ büntetés , 
kivált politikai rázkódásokban. — Tovább megyek. A’ 
halálbüntetés nem osztalekszerü.E’ közt: elvenni vagy nem 
venni el az életet, nincs közép. Nem szellemi, hanem ke
gyetlen ’s boszut lehelő mint maga a’ bűn. Avagy a’ tár
saság mindig olly kegyetlenül büntessen, minta’ gonosz
tevő bűnhődött ’s mint két vad álljon egymással szemközt, 
várva mellyik szűnt meg előbb lenni kegyetlen? Egynek 
nem kellé kezdeni’s lehet é remélleni, hogy kímélésre 
’s emberiségre példát a’ bűn adand ? Nem is j a v i t ó ; ki 
megöli, az nem javíthatja meg a’ bűnöst. A’ törvényho
zók e’részben hasonlók toltak eddig ama kegyetlen ’s 
gyáva sebészhez, ki minden lábat metsz el, mit tudatlanság
ból vagy hanyagságból nem akar gyógyítani.
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’S elrettentő é ez mindenre nézve egyképen ? azoknak 
van é igazok, kik a’ halálbüntetést legfélelmegebbnek kö
vetelik vagy azoknak, kik ellenkezőt állítanak ’s az örök 
rabságot vallják irtózatosbnak? Véleményem szerint ez az 
egyediségtől függ , sőt egyéb körülménytől is ; a’ halál
büntetéstől kivált a’ gazdag és boldog fé l, ki kétli, nyer 
é a’ jövendőben; a’ szerencsétlen ’s nyomorult gyakran ki- 
vánja azt; Londonban 17 nőszemély halál helyett elfogadá 
az elszállíttatást,de 6 nem;midőn Philadelphiában a’bün
tető törvények enyhittettek’s a’ raboknak az 6 és uj bün
tetés azaz halál és örök fogság közt választás engedteték, 
többen a’ halált választák; Francziaországban sok rabot 
látnak örvendeni, ki a’ bagno helyettguilottinra ítéltetik. 
Vájjon állíthatni é tehát bizonyosan , hogy a’ halál min
denkire legfélelmesebb büntetés? Miért van az, hogy ki 
örök rabságra ítéltetik, rendesen folyamodik kegyelemért, 
de nehezebben az , ki halálra Ítéltetett ? Nem azért van é ? 
mert a’ halál egy kinos óranegyed , mivel az edzett lelkek 
nem sokat gondolnak, ’s némákkor hajlanak é folyamo
dásra, midőn hoszszan üivén’s várván a’fölebbvitel ered- 
vényit leikök kifáradt óránkint ’s éjjelenkint víni a’ ha
lál gondolatával? De e’ szerint nem világos é , hogy sza
badnak rettenetesb az örök rabság ’s a’ halál rettegés 
a’ bűnöst ellenben úgy szólván csak a’ vérpadnál rohanja 
meg ? Nem világos é, miként a’ halál félelmének ereje nem 
előző , mert a’bűnnek nem előtte hanem utána jár ’s ek
kor kezdődik, midőn már a’ bűn elkövettetett? vagy fél 
kivégeztetésekor a’ bűnös, vagy nem fél: ha nem fél, je 
le, mikép ránézve, bár bünhödésekor a’ halálra emléke
zik , akkor sem birt a’ büntetést elrettentő erővel; ha 
pedig fél ’s minél inkább fél, annál inkább gyaníthatni, 
hogy korábban a’ halálbüntetés félelme nála nem mun
kálkodott , mert ellenkező esetben nem követte volna el 
a' bűnt, és igy vagy indulatból bűnhődött, mi nem ismer 
félelmet, vagy bizonyosnak hivé föl nem fedeztetését, melly 
esetben elégtelen bármelly büntetés e’ világon. De néz
zük még közelebb : vájjon olly bizonyos é az elrettentés 
a’ nézőkre nézve , mint azt a’ halálbüntetés pártolóji állít
ják? Ha gyakori a’ kivégzés, a’ nép megszokván nem 
veszíti é el rettentő hatását; és ha ritka , a’ borzadással 
együtt nem gerjeszt é egyszersmindszánatot, minek ép azon 
következményei vannak, miket a’ törvényhozó nem óhajt* 
A’ bűnös a’ vérpadon, három lélek-állapotban jelenhetik 
meg : vagy bátran , sőt daczczal, ez kétségkívül nem épü
letes a’ sokaságra’s inkább megvetést önt a’ halál ellen 
még azokba is , kik eddig rettegték; vagy elcsüggedve’s 
tehetetlenül, a' nép megbocsát ellenének , kit a’ hóhér- 
pádon ’s kényszerítve lá t, ’s leggyönyörűbb vonása az em
beri szívnek , akaratlanul a“ szenvedő pártjára állani; vagy 
bánattal ’s töredelemmel, ’s ekkor benne nem a’ bűnt, de 
a’ bánatot látja s itt valóban egy uj ártatlanság kezdődik , 
melly némán is kiáltani látszik, hogy ő és nem a’ bűn az 
mi fel fog áldoztatni ,’s a’ vérpad az, mi utálatot gerjeszt, 
a’ megtért bűnös , mint martyr látszik meghalni.

És itt még egyszer ismételjük , miképen fölötte ár
talmas a’ népet szoktatni a’ vér tekintetéhez. Ha ritka a’ 
gyilkosság, koránsem azért az , mert nagy a’ halálfélel
me ; és ha gyakori, nem azért gyakori, mivel a’ halál fé

lelme vesztett erejéből; inkább mondhatni, hogy hol gya
k o ri, azért az, mert a’természetbeli undor e’ bűn ellen 
meggyöngült; ’s hol ritka, azért az , mert ez undor még 
megvan. Úgy hogy bátran állíthatni, miképen a’ gyil
kosság ritkasága egyenes arányban áll a’ gyilkosságtóli 
undor növekedésével; különben honnét magyarázzuk meg, 
hogy a’ halálbüntetés némelly népeknél csekély vétségek
re rendeltetett es ezeknél sem birt viszszatartóztató erő
vel? — Honnet van az , hogy midőn tolvajság’s gyilkos
ság egyenlően halállal sujtatik, ez ritkábban követtetik 
el? Es igy vigyázzon a’ törvényhozó , hogy midőn a’ ki
végzés példáiban a’ halál félelmével akar munkálni, ama 
másik hatalmasb erőt , a’ gyilkosságtóli undort ne gyön
gítse meg igen az emberekben. Mert midőn a’ halálbün
tetéshez ragaszkodik , a’ két erő a’ félelem és undor közt 
választott, azonban csakhamar észre fogja vehetni , hogy 
a’félelemben olly fegyvert választa , melly nem használva 
híjában való, használva élét veszti.

Igyekszem rövid lenni t. KK. és KK.,csak a’ legfon- 
tosbakra szorítkozom. Ezért mellőzöm azt, hogy e’bün
tetés e g y s z e r ű ,  túl teszem magam n é p s z e r ű s é g é n  
is, mert elég megszűnnie, hogy népszerűtlenné váljék , 
azt sem tartom fontos oldalának , hogy gátló ártani, mert 
e’ czélt kevésbbé szörnyű eszközökkel is elérhetjük ;mind 
ezeknél fontosabb tekintet a’ hüntetés megbecselhetetlen- 
sége. A’ törvényhozónak nincs bizonyos ismerete azon 
fájdalomról sem, mit kivégzéskor érez a’ bűnös ; száza
dokig hivék , hogy a’ fejvétel nem kinos, most az akasz
tást kezdik hinni enyhének , leghíresb orvosok ellenkez
nek egymással. És tudja é a’ törvényhozó , mi a’ hatás ’s 
mi van a’ síron túl? Tudja é , hogy ott a’ bűnöst a’ földi 
kín után rögtön uj kárhozat éri , vagy rá isteni irgalom
nál fogva boldogság várakozik ? Tudja é , hogy büntet v. 
jutalmaz? Valóban kinek vallása van , ki jövendő életet 
hisz , arra nézve e’ kétség eldöntő erejű. A’ halálbünte
tés következményei az idő ’s élet határain túl esnek , pe
dig az embernek mint eszes lénynek ismeretlennel sújta
ni nem lehet- Vájjon ha földünkön egy titokteljes mélység 
nyitnék, mit némellyek a’ boldogság honának, mások a’ 
kárhozat helyének tartanának , vájjon észszel cselekednék 
é a’ statu 8, ha legnagyobb bűnöseit abba eresztgetné le? 
véleményem szerint, midőn az ember a’ büntetés végét be 
nem látja , ész nélkül cselekszik.

De emberre nézve, ki nem hiszi magát istennek , 
leghatalmasabb ellentétel az , hogy a’ halálbüntetés hely
rehozhatatlan , holott minél nagyobb a’ büntetés, annál 
sziikségesb , hogy helyrehozható legyen, mert a’tévedé
sek áldozata soha sem támad fel. Pedig a’bírák ítélete nem 
épül apodictikai bizonyosságon. Nem azért mondatik a’ 
vádlott bűnösnek , mivel bizonyos , hogy a’ bűn általa kö- 
vettetett e l , hanem mivel a’ törvény által megkívánt né
melly föltételek jelen vannak. Tehát a’ bizonyosság csak 
formai ’s viszonyos. Mivel a’ vádlott úgy vall, mivel két 
tanú egyezőleg bizonyít, hozatik ítélet; azonban a’ ta
pasztalás mutatja, hányszor megvolt minden bizonyság , 
mit a’ törvény kíván ’s később az elmarasztalt ártatlansá
ga mégis kivilágosodott. ’S ha korunk legbölcsebb garan- 
tiáji közt kisebb is a’ veszély, ha kisebb is a’ veszély ott, hol
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ju ry , hol nyilványosság, hol korlátlan szabad védelem 
van , de hogy még illy biztosítékok mellett sem lehetlen , 
erről bizonyságot tesz Livingston , ki azt állítja, miké
pen Ejszakamerikában sem ritkák az illy bírói csalatkozá- 
so k ; bizonyságot tesz Lucas, ki csak 1826d. félévéből 
Francziaországban hat esetet hoz föl , mellyben ugyanazon 
vádlottat egy jury halálra Ítélte, más ellenben, melly- 
hez pusztán formabeli hiba miatt utasittaték a’ cassatiószék 
által, különben kivégeztetett volna é ártatlannak vallá ; bi
zonyságot tesz Ducpetieux , ki Belgiumból 11 példát szá
mit elő; bizonyságot tesz a’ Morning Herald, melly Wil
de londoni cherifkedésének kilencz hava alatt, hat illy 
esetről emlékezik; bizonyságot tesz O Connell, ki 1840- 
ki parliament! ülésben négy ; és több n é m e t  jogtudós 
kik több illy á r t a t l a n u l  kivégzettet említenek. De 
egy itt is felhozott példán kívül hazánkból én is mutat
hatnék föl több illy szomorú esetet a’ beregi’s más levél
tárakból , mind a’ mellett is , hogy nyilvány nem lévén ná
lunk , a’ birák tévesztett gyilkolásai titokban maradnak. 
’S a’ birák lelkén nem szörnyű teher é, habár hibából is,on
tani vérét ártatlannak? ’S nem méltán gerjeszt é ellensé
ges érzést a’polgárokban minden illy esemény, látván, 
hogy a’ törvény maga teszi azt, mit a’ gonosznak tilt? ’s 
nem kell é egyiránt rettegnie a’ hóhértól ’s gyilkostul ? 
’s megnyugtat é az , hogy az ártatlan áldozat tetemeit em
lék tiszteli, ha más nap a’ hiba újra elkövettethetik ? Ez 
ellennem véd meg más, mint a’ halálbüntetés eltörlése. 
Ismeretünk ’s Ítéletünk korlátolt, és mégis büntetünk mint
ha csalhatatlanok volnánk. Cselekszünk mindenható erő
vel, mindentudás nélkül. Valóban, ha nem volna egyéb 
ok , a’ helyrehozhatlanság tekintete maga elég arra , hogy 
a’ halálbüntetés eltöröltessék.

’S mielőttbevégezném beszédemet, még két veszély
re teszem a’ KK. és RRet figyelmesekké, mi a' halálbünte
téssel együttjár ’s az előttem szóltak közül senki által nem 
érinteték. Egyik, hogy ha hatalom , álnokság, birói gyü- 
lölség vérpadra juttató áldozatát, egyszersmind biztosító 
magát hanem a’ gyanú , legalább a’ próbák ellen; ki él, 
az még megboszulhatná magát, a’ halott ö r ö k r e  néma. 
Másik , hogy sok kivégezettben a’ próbáknak egy egy 
gazdag kútfeje dugul be, minek ártalma kettős : j e l e n 
v a l ó ,  mennyiben társai , ha netán megfélemlettek , újra 
előrohannak; j ö v e n d ő b e l i ,  mennyiben örökre fölfe
dezetlenek maradnak némelly bűnök , mikre csak a’ ki 
végzett vallomásai vezethettek volna. Sőt a’ halálbünte
tés kisebb bűnök ellen , nem uj rugóé a’ gonoszokra néz
ve , elkövetni nagyobb bűnt, hogy a’ csekélyebb fölfe- 
deztetését megelőzzék. Igen ! igy lesz az éjjeli orv útonálló 
gyilkossá, hogy azok , kiket meglopott ’s megtámadott, 
ellene vádlókul vagy tanukul föl ne léphessenek.

Mindezek után bátran fordulhatunk a’halálbüntetés 
védeihez ’s mondhatjuk: minden büntetés az igazság hatá
rain belül olly kísérlet, miképen lehet a’ bűnök ellen leg- 
sükeresben hatni; mit ti magasztaltok, a’ halál, már tel
jesen megpróbáltatott. Megismeritek, sőt ebben erőssé
gét helyeztek,, hogy kezdettől fogva minden nemzet gya
korolta azt, és ti magatok valljátok, hogy foganatlanul. 
Mi nem kívánunk egyebet, mint hogy hagyjátok el azt ,

mi ezer meg ezer éven általa’ kegyetlenség minden alak
jaiban alkalmaztatván, minden korban’s körülményben 
sükeretlennek találtatott. Nem büntettétek é Angliában 
halállal azt, ki a házbul 2 ezüst forintot lop , ki parkban 
vagy országúton bemázolt arczczal jelenik meg, ki egy őzet 
szándékosán megsebz másnak birtokában , ki tóbul egy 
halat eloroz, ki álnévvel irt levélben mástul valami becses 
dolgot kér, ki bárányt azért lop hogy bőrét eladhassa ? 
’s melly büntetés félelme illy csekély vétségektől el nem 
bírt rettenteni, vájjon föltehetni é aztjózanul, hogy az a’ 
nagyobbaktul el fog ijeszteni ? Hihető é, hogy az árulót, 
zendülot, ki vallalataban azon felül dicsőséget is Iát, egy 
meszsze halál félelme viszsza fogja tartóztatni ? Hihető é 
hogy annak , ki őrjöngő boszuját egy csapással kielégít
heti , a’ halálbüntetés emlékezetére gyilkos karja tehe
tetlenül fog alá esni ? Fog é az bírni legszilajabb indulat
tal , mi ama gyönge vétkes hajlamot nem bírta feltartóz
tatni ? N mit használtak az emberiségnek a’ kinok ezer 
fajai ? mi jó ’s nemes virágzott azon 60 ezer életből, mi 
Vilid. Henrik alatt múlt ki vérpadon,’s azon hetven ezer
ből , mi Angliában 4 698tói 1787ig hóhér által végezte
tett ki? Nem kellene é e’ szerint Spanyolországnak pa- 
radicsomkint ragyogni , hol némelly három hónap alatt 
2600at ölt meg a’ törvény szava? ’S nem azért állunk é 
századokkal hátrább, mert boszu ’s düh nemcsak érczből 
csinált pallost, növényből kötelet, de szövetkezett az ele
mekkel is, a’ földdel, meiiybe eleveneket temetett, a’ 
vízzel , mellynek habjaira eregeté a’ hevarottakat, a’ lég
gel , mellyel fojtott, a’ tűzzel, mellyben hamuvá égetett 
’s megfordítván a’ természet rendét az embert adá az álla
toknak eledelül. Es mit használtmind ez ? ’S panaszkod
hattok é , hogy próbátok kora avatkozás által meghábo- 
rittatott ? Nem dúltatok ’s ölteteké ,’s a’ bűn mindig sza
porodott ’s a' halál nem volt elég, kínokkal tetéztéteka’ 
halált. Most már a’ sor rajtunk van , tehát engedjétek ne
künk is a’ kísérletet teljesen , egészben ’s a’ büntető jog 
többi részeivel öszszehangzólag megtehetnünk; eljárás
tok ’s elveitek felől már ítélt a’ múlt, miéink fölött majd 
a’ jövő itélend.

En tehát, mint már követtársam is jelenté, megyém 
nevében a’ halálbüntetés eltörlésére szavazok ; mert nem 
a’ büntetések kegyetlenségétől , hanem azok bizonyossá
gától ’s gyors sujtásától függ a’ süker; mert ha a’ népet 
kegyetlen büntetésekhez nem szoktatjuk , ra a’ szelideb- 
bek ép úgy, sőt biztosabban hatnak, mint hatnak a’ ke
gyetlenek ; mert nekem úgy látszik, hogy midőn a’ sta
tus javaink rablóját megöli, a’ tarsasag ellen elkövetett 
bűnt egy épen természet elleni vetekkel boszulja meg ; ’s 
midőn a’ gyilkost kivégezi, nem büntet, hanem ismétli 
a1 bűnt. —

Ü z e n e t e
KK. és RRnek a’ Fehérmegyében f. é, piinköst hava 3Adri 

tartott tiszt- Ss követválasztási zavarok felőli kir• biztos sági 
jelentéseknek többi hasonló kir. biztossági tudósításokkal együtt 
az országgyűlés elibe leendő terjesztése iránt aJ m- főRRhez.

— F e h é r  m e g y e  e z e r n é l  t ö b b  nemesei 
olly panaszt nyújtván be a’ KK. és RRhez, miszerint f*
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é. máj. 3kán tartott tiszt- ’s követválasztásuk alkalmával 
katonai erő használatával fosztattak meg választási joguk 
gyakorlatától: — a’ KK. és RR., — mivel Fehérmegye 
azon gyűlés rendetlenségeinek megvizsgálására kir. biz
tosságért folyamodott, — az előadás érdemleges tárgya
lásába nem ereszkednek ugyan: de mivel a’ vizsgálásra 
kiküldendő kir. biztos tudósítása felvilágosító adatul szol- 
gálhatand a’ KK. és RR. azon munkálkodásának, mellyel 
a’ már több megye választási ’s tanácskozási ülésein tör
tént kicsapongások jövendőre minden oldalróli meggátlá- 
sa iránt ez országgyűlésen elmulhatlanul intézkedni kí
vánnak ; ez oknál fogva jónak látják ő felségét megkér
ni , hogy a’ fönérdeklett eset nyomozásában eljárandó kir. 
biztos jelentését, hasonló tárgyban újabb időkben fogla
latoskodott vagy most foglalatoskodó más kir. biztosok tu- 
dósitásival együtt, az orsz. RRel közölni méltóztassék.

Melly tárgy iránti felirási javaslatukat ide mellékel
vén a’ KK. és RR. ’s nem kételkedvén, hogy azon aggasz
tó történetek jövendőreimegakadályoztatását ’s annak esz
közei elősegítését a’ m. főRR. is óhajtják: e’ fölirási ja
vaslatuknak elfogadására ő cs. kir. fhgét tisztelettel ké
rik , a’ m. főRRet pedig bizodalomteljesen szólítják fel.

Felirási javaslat (ugyan e tárgyban-')

Fehérmegyének iOOOnéf több nemesei olly panaszt ter
jesztvén élőnkbe, miszerint a’ megyéjükben f. é. máj. 3- 
kán tartott tiszt- és követválasztáskor főispánuk állítólag 
a’ nélkül, hogy tettleges rendetlenségek estek volna köz
ben , a’ panaszosak ellen csak azért, hogy alispánságra 
a’ maguk kitüzöttjét is kijelöltetni kérték, a’gyűlés helyé
re katonai erőt rendelt, és őket a’ választásbani részvé
tel jogától megfosztotta volna: — e’tény , mennyiben va
ló lenne, alkotványos intézvényink egyik leglényege
sebbjén érzékeny sebet ejtene ’s azért gondoskodásunkat 
’s komoly figyelmünket igénylené; mivel azonban maga 
Fehérmegye azon választó gyűlés alkalmakor történt ki
hágások megvizsgálására az 1805 : 5d. t. ez. nyomán fel
ségedhez kir. biztos kiküldéséért felirt; — a’ panasz ér
demleges tárgyalásába nem bocsátkozunk.

De minthogy e’folyamodás következtében kikülden
dő kir. biztosnak vizsgálása eredvényéről adandó tudósí
tása egyik felvilágosító adat leend azon körülményekre 
nézve, mellyek némelíy megyék választó ’s tanácskozó 
gyűlésein ez utolsó évek alatt történt viszszaéléseket ’s 
kicsapongásokat idézték elő; mi pedig — mint f. é. jul. 
12kén kelt felírásunkban kijelentettük — e’ szomorú je
lenetek jövendőre meggátlása tekintetéből a’bármelly ol- 
dalruli kihágások kellő megzabolázása ’smegfenyitése iránt 
a’ jelen országgyűlésen czélszerüen intézkedni, ’s arra 
nézve megállapítandó törvényjavaslatunkat felségednek 
felmutatni szándékozván, e’ munkálkodásunkban a’ tör
ténteknek kutforrásai közelebbi okaira vonatkozó adatok 
figyelembe vételét szükségesnek tartjuk: ez oknál fogvahó- 
doló tisztelettel kérjük felségedet, miszerint a’fehérmegyei 
esemény megvizsgálására kiküldendő kir. biztos eljárását 
siettetni ’s jelentését a’ más megyék folyamodására hason
ló történetek nyomozását újabb időkbe végbevitt, vagy 
azzal jelenleg foglalatoskodó kir. biztosok tudósításaikkal

együtt velünk közölni ’s eképen alkotványos életünkbe 
harapozott e’ kórjelenség orvoslásában igyekezeteinket, 
annal is inkább, minthogy felséged maga a’ jelen ország
gyűlésre lebocsátott kir. előadásainak második pontjában 
atyai gondjait e’ tárgyra is kiterjesztő, elősegíteni méltóz
tassék. Egyébiránt’stb.

Válaszüzenete  «’ fő R R n e k  a’ nyilványosság és 
SZÓlásszabadsáy tárgyában. Azon számos és terjedel
mes üzenetek , mellyek a’ legközelebb két országgyűlés 
folyama alatt a’ nyilványosság és szólásszabadság érde
mében váltattak , eléggé tanúsítják , mikép a’ kérdésben 
levő tárgyak bőven megvitatva , a’ nézetek mindkét rész
ről kimeritőleg kifejtve valának. Ennélfogva ő cs. kir. 
fhgsége és a’ m. főRR. a’ tárgy további vitatását, mint
hogy uj okokat a’ t. KK. és RR. sem hoznak fel részűk
ről , fölöslegesnek tartván, több rendbeli üzeneteikben 
kijelentett elveikhez ez úttal is ragaszkodnak, és a’ tek. 
KK. és RRet egész bizodalommal szólítják fel, hogy miu
tán a’ panaszlott események következményei őfelségének 
kegy. rendelete által megszüntettek , azon alkotványos 
jogok pedig, mellyek iránti aggodalmukat nyilványitják , 
most , midőn a’ büntető törvénykönyv kidolgozása még 
a’jelen országgyűlésnek teendőji közé tartozik , czélsze- 
rű törvények alkotásával leginkább biztosíthatók , az e’ 
tárgybani felírásnak sürgetett fölterjesztésétől elállani szí
veskedjenek.

Válaszüzenete a’  tm. főRRnek d jelen ország
gyűlésnek sz. kir. Pest városába áttétele iránt a’ t. 
KK. és RRheZ. Az országgyűlésnek P e s t r e  áttétele 
iránt ő felségéhez intézendő felirásban a’ tárgy érdemére 
nézve ő cs. kir. fhge és a’m.főRR. megegyeznek, egyedül 
annak szerkezetére van észrevételök, hogy miután a’ föl- 
írásban felhitt és az 1830dik évi dec. 2ról kelt kegy. kir. 
válasz nem öcs. kir. felsége a’ most uralkodó fejedelem, 
hanem dicső emlékezetű fels. atyja által adatott ki : a’fel
írás kitételei is a’ szerint volnának alkalmazandók, és a’ 
fölirás kezdete így módosíttatnék: ,,az 1830dik évi or
szággyűlésről fölterjesztett azon nemzeti közkívánatra , 
hogy az országgyűlés Pestre tétessék által — üdvözült 
fels. urunknak ugyanazon évi dec. 8kánkelt ebbeli kegy. 
kir. válaszát, hogy (ezen szavak ,,cs. kir. felséged14 ki
maradván) az igazság gyorsabb kiszolgáltatása iránt ’stb. 
Továbbá ezen szavak után : ,,az orsz. Karai ésRendei te
hát e’ helyzetben44 iktattassék: ,,cs. kir.jfelséged dicső em
lékezetű fels. atyjának fönebbi kegy. nyilatkozatát a’ nem
zet folytonos hő kivánatát44’stb. A' felírás többi tartalmára 
a’m. főRRnek észrevételök nem lévén , az előadott javítá
sok elfogadására bizodalmasan szólítják fel a KKat es RRet.

T á r c z a ,
H* megyében , egy hegyecske gyomrában Mammuth- 

maradvány födöztetvén fel, további ásatása iránt a’ megye 
rendelkezett’s az ügykezelés egy czigány suhanezra bíza
tott , ki vigyázatlanul ásogatván , a’ leomló föld általbete- 
metteték. A’bánatos szivü anya kárpótlást szorgalmazan* 
dó, folyamodást intézett a’ megyéhez, mellynek főmotivu- 
ma ebben állott: ,,mikép a’ panaszkodó fijaa’ tens KK. és 
RR. ősei csontjainak kiásásában lelte halálát.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  ne r - K á  r o ly i uri-utcza 453.



A’ börtönrendszer magány legyen é 
vagy hallgatva együttdolgozó ?
A’ két egymással ellentétes rendszer fogalma abban 

állapíttatván meg, hogy a’ magány-rendszerű fogházak
ban a’ fogoly éjjel nappal külön rekeszben tartatik, a’ hall
gató rendszer mellett ellenben csak az éjt tölti magányos 
hálókamrában, nappal pedig társaival közös teremekben 
dolgozik , mindenek előtt megjegyeztetett, hogy ezen két 
rendszer csak rövid idő óta alkalmaztatván, nem létezik 
még olly elhatárzó tapasztalási eredvény, melly annak 
czélszerüségéről az orsz. választmányt tökéletesen meg 
győzhetné. Egyik vagy másik rendszer elfogadásánál szük
séges sok más körülményen kívül, főleg a’ nemzet jelle
mére ’s az intézet felállításához megkivántató költségekre 
lenni tekintettel, ezeknél fogva mielőtt az orsz. választ
mány e’ kérdés eldöntésébe bocsátkoznék , javaslatba ho 
zatott, hogy e l ő l e g  egy alválasztmány bizassék meg , 
melly orvosokkali tanácskozás,a’költségek fölvétele ’s 
egyéb körülmények egybevetése után alkalmas tervet ter- 
jeszszen az orsz. választmány elibe. Azonban miután az 
alválasztmány is csak azon , külföldön tett ’s különmun
kákban feljegyzett általányos tapasztalások nyomán indul
hatna, mellyek öszszege az orsz. választmány által szinte 
használható , az a’ kérdés : mellyik legyen e’ két rend
szer közül elfogadható, mert a’ 3dik t. i. a’ dolgozó, melly- 
nek lényege közös háló- és dolgozó-termekben áll, nem 
pártoltatott, alválasztmányrabizatandónak nem találtatott, 
hanem tüstinti tanácskozás alá vétetett.

Hogy a’ rend és elkülönzés által , hozzájárulván a’ 
lelkipásztor vallásos oktatásai a’ börtönzés főczélainak: 
miszerint annak valóságos, igazságos , de egyszersmind 
javító büntetésnek is kell lenni, a’ magány-rendszer töké
letesen megfelel. Az elkülönzött állapot ,mellybe az egyed 
helyeztetik, javitólag hat rá ; mivel meggondolást’s ma
gába szállást eszközöl; mivel unalomból is dolgozni kény • 
telenittetvén, a’ henyéléstől, miből legtöbb vétség ered, el
szokik. Bizonyítja ezt a’ tapasztalás is ; mert az 1780ban 
Gloucsesterben felállított magány-rendszerű börtönben 17 
év alatt egyetlenegy viszszaesés a’ bűnbe (relapsus) sem 
fordult elő. Az egészség sem veszélyeztetik a’ magány
rendszer által, ha jól választott eledelek, kamrák szellőz
tetése ’s orvosi felvigyázás által annak fentartására szük
séges gond fordittatik ’s a’ magány-elzárás az igazgató, 
orvos és lelkész látogatásai által enjhittetik. Példa erre 
Pittsburg, hol a’ magány-börtönben felevei kisebb a ha
lomás mint magában a’ városban. Igaz ugyan, hogy a’ 
magány-rendszerű intézetek felállítása több költségbe ke
rü l, de miután ennél — mivel szigoruabb — rövidebb is 
az elzárás ’s igy a’ rabok rövidebb időre terjedő tartasa 
kevesebbe kerül, őrök és felvigyázók is sokkal kisebb 
számmal kivántatnak, minta’ hallgatónál: mind ezt szám
ba véve, dr. Julius szerint is , ki Amerikában szerzett ta
pasztalási nyomán e’ tárgyban részletes számításokat ton , 
a’ magányrendszer költségei egybevettetvén a’ hallgatóéi

val, csak úgy állnak, mint 10: 9aez. Idéztetett e’ rész
ben Veszprém vmegyefelvetése is, miszerint magány-bör
tön 175. rab számára 24—30 ezer p. ftba kerülne. Szól 
a’ magány-rendszer mellett azon tekintet, hogy az elzárt 
egyednek gonoszabb társakkali együttlét által eszközöl
tetni szokott megromlását lehetetleníti; szól hogy a’hall
gatóból sokszor áttértek már magányrendszerű intézetre , 
de nincs példa , hogy a’ magányrendszer hallgatóval cse
réltetett volna fel; szólnak nevezetes auctoritások, több 
nemzet példái, mellyek, hiányozván e’ részben a’ tulaj
don tapasztalások , itt különös tekintetet érdemelnek. A’ 
hallgató intézet ellen felhozattak ezek : A’ hallgató rend
szer csak theoriában á ll , de gyakorlatban nem létesíthe
tő ; mert fő elve (a’ hallgatás) nemcsak szóval, de jelek 
által is számtalan módon kijátszható, mi a’ magányrend
szerű elzárásnál nem történhetik. Ez okból a’hallgató rend
szer fentartására nagyobb személyzet kívántatik. London
ban a’ coldbathsfíeldi hallgató intézetnél 900 fogolyra 250 
intő és felvigyázó találtatik szükségesnek ’s mind a’ mel
lett , hogy ez egyike a’ Iegtökélyesbeknek, 1836ban 
5000néltöbb büntetés szabatott egyenesen elvszegés miatt. 
Nálunk még nagyobb nehézséggel volna ezen rendszer ösz- 
szekötve , a’mennyiben pontos, szorgalmas ’s elegendő 
számú illy egyedek alig volnának feltalálhatok. Vannak, 
kik szenvedélytől elragadtatva követnek el bűntetteket a’ 
nélkül , hogy erkölcsileg megromolva volnának , ezekre 
káros a’ hallgató rendszer; mert becsületérzésük veszé
lyeztetik , midőn czégéres gonosztevők osztályába soroz
tainak ; ’s mi több , ezek közt hoszszabb időig lévén , olly 
ismeretségbe jutnak, mellyek azokat börtönbüli kiszaba
dulás után is a’jó útról ismét elcsábíthatják. Magányrend
szerben a’ büntetés bírói Ítéleten túl nem terjedhet, ellen
ben a’ hallgatóban a’ rab, a’ hallgatás-megsértés ürügye 
alatt önkény szerint, sőt ártatlanul is büntettethetik. A’ 
hallgató rendszernél a’ képmutatás alacsony vétke ural
kodik , sokszor épen a’megátalkodottak mutatkoznak leg
jobbaknak, hogy jobb osztályba jussanak, vagy épen a’ 
többi felett felvigyázókká tétessenek, innét következik, 
hogy a’ hallgató börtön teremei gyakran a’ legnagyobb ren~ 
detlenségek ’s veszekedések színhelyei.

Mások méltányolván azon okokat, mellyeket akár 
egyik, akár másik rendszer mellett és ellen felsorozhatni, 
a’ börtönök rendszeresítésének általányos kérdését azon 
viszony szemponfjábul gondolták főkép fontolóra veendő
nek , mellyben az a’ társaságos állapotokkal ’s a’kor haj
lataival áll. Legyen bár maga a’ büntetés, vagy a’rab ja
víttatása , vagy ha ez talán elérhető nem volna, annak el
kerülése a’ czél, hogy inkább elromolva ne jőjön ki a’ 
tömlöczből, — annyi minden esetre igaz, hogy mihelyt 
fogház-javitás tárgyában theoria és elvek lépnek az eddi
gi rendszer nélküli gyakran fonák szokások helyébe , a’ 
rabok anyagi ’s erkölcsi állapotának bizonyos jólléte nem 
mellőzhető. Egészséges lak , elegendő eledel, tisztes öl
tözet anyagi —- rend , vallásos és talán másféle oktatás er-
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Jtölcsi és értelmi tekintetben , azon alkotó elemek , mely- 
]yek minden jó rendezetű fogház-rendszernél uralkodnak. 
Ezek már magokban olly anyagi és erkölcsi állást képez
nek a’ rab részére, melly kedvezőbb, mint sok szabad 
és erkölcsös polgár állása a’ társaságban. A’ munkát, melly 
minden ember sorsa , még magában büntetésnek úgy sem 
vehetni, a’ szabadság-elvesztés pedig az élelem és ruhá
zat-megadás által van némileg pótolva, mi az általányos 
elszegényülés korában épen nem csekély tekintet. Nehogy 
tehát a’ fogházak büntető jellemöket egészen elveszítsék, 
’s fogház és nevelőházak közt, a’ század hajlamainál fog- 
vást a’ határvonal egészen eltévesztessék, szükséges bizo
nyos sanyaruságot kötni az emberiség követelése szerint 
elintézett fogházi rendszerhez. Ezen sanyaruság testi nem 
lehet; mert a’ testi büntetéseknek jövendője nincs , kell 
tehát erkölcsi sanyaruságot gondolni k i , e’ nemben pedig 
a’ magány és hallgatásnál egyebet feltalálni nem tudtak. 
A’ hallgatás elve a’ létesítésben legyőzhetlen akadályok
ba ütközik ’s igy e’ szempontból véveis a’ magányrendszer 
az , melly a’ maga alkotó ’s lényeges részei által nyújt ke
zességet , hogy büntető jellemét elveszteni nem fogja, más 
részről yedig a’ szigorúságnak az emberiség parancsávali 
öszszeköttetését lehetővé teszi.

A’ hallgató rendszer mellett mindenek előtt azon te
kintet adatott elő : hogy a’ választmány feladása nem a’ 
lehető legjobbnak, de melly a’ felállitási tetemes költsé
gek tekintetéből nem létesithető, hanem egy jónak ’s kö- 
rülményink közt lehetségesnek kijelölésében á l l , ’s mig 
a’ hallgató rendszernek rósz léte nincs tökéletesen kimu
tatva, mind addig azon tekintet, hogy a’ magány-rend
szer %dal drágább a’ hallgatónál, nagy nehezék leszen 
a’ mérlegben. Nem ajánlja a’magány-rendszert, hogy en
nél a’ panopticus épitésmód alkalmazható nem lévén, a’ 
rab nem állhat szünet nélkül a’ felvigyázó őrködése alatt. 
Nem az rontja börtönben a’ rabokat, hogy egyes szókat 
súghatnak egymásnak, hanem az, hogy beszélgethetnek 
egymással: ennyire pedig nem terjed a’ hallgató rendszer 
ellen felhozott elvszegés. Egy börtön-rendszer sem javit 
magában , hanem csak vallási oktatás által; már pedig a’ 
hallgató-rendszer mellett egy sereg rabnak tartathatik is
teni tisztelet egyszerre, a’magányrendszernél külön min
denik rabnak nyujtatik a’ vallás vigasztalása, mire elég
séges számmal alkalmas lelkészek aligha találkoznak Ma
gyarországban. Pedig rabjaink nagy száma olvasni nem 
tudván , ahitatos és erkölcsös könyvek által az élőszó nem 
pótolható. De veszedelmes a’ magány-rendszer; mert a’ 
magány-elzárás a’ gonoszt még megerősíti hajlamában ’s 
kivált a’ miveletleneknél, kiknek osztályából kerül nagy 
része a’ vétkeseknek, nem a’ gondolkozásra , hanem kép
zelődésre hatván, őrültségre , kétségbeesésre, öngyilko
lásra vezet. Bizonyítja ezt hazánkban már is a’ tapaszta
lás. Komárom vgyében azon rövid idő óta , hogy a’ ma
gány-elzárás fenáll, két rab akasztotta fel magát. Ezen 
következmények miatt maga Crawford, jelenleg Angol
országban főfelügyelője a’ fogházaknak, egyébiránt a’ ma
gány-rendszer mellett nagy auctoritas, az angol parliament- 
hez intézett javaslatában a’ rendszer szigorúságától eltér ’s 
a’ rabot elkülönöztetni kívánja ugyan rabtársitói, de nem

az emberi társaságtól. Hogy a’ magány-rendszernél a’ bün
tetett egyed ki nem tudatnék ’s igy fogházbóli kiszabadu
lása után társitói való megismértetésnek kitéve nem vol
na , szintúgy nem áll: mert a’ nyilványos elítélés a’ biint 
’s büntetést köztudomásra juttatja.

Voltak, kik nyilatkoztatták, hogy ők a’ felhozott 
okoknál fogva véleményben a’ magány-rendszerhez hajol
nak ugyan, de mivel honunkban e’ részben semmi tapasz
talás nincs , nehéznek álliták határzottan választani ’s elő
adták , hogy mivel hazánkban e’ két rendszer gyakorla
tilag még egészen isméretlen, nekünk csak a* külföld ta
pasztalásán lehet elindulnunk, de ezen tapasztalás eredvé- 
nyei is olly igen különbözők ’s az e’ tárgyban vizsgáló
dott jelesb férfiak véleményei egymástól olly igen eltérők , 
hogy mindenik rendszer mellett tetemes auctoritások áll
nak. Nem tagadhatni, hogy azon okok, mellyek a’ ma
gány-rendszer mellett szólnak , elméletileg tekintve fon
tosbak mint a’ hallgató-rendszer okai; de különös figyel
met érdemel az , miszerint sokan tapasztalás után állítják, 
hogy a’ magány-rendszer mellett számosbak az őrültségi 
esetek, mint a’ hallgató rendszernél, ez pedig borzasz
tó körülmény volna. így különösen Bache orvos, ki a’ 
Valnutstreeti (nemmagányrendszerű) és a’Cherrymilli ma
gányrendszerű) börtönöknek ugyanazon egy időben volt 
rendes orvosa, határzottan azt nyilatkoztatja, hogy az 
utólsóbansokkaltöbb őrült meg,mint amabban. Más rész
ről nagy fontosságú kifogás a’ hallgató rendszer ellen, 
hogy magát a’ hallgatást fentartani, még a' legszigorúbb 
fenyíték mellett is alig lehet, e’ nélkül pedig az intézet, 
czélját vesztve, hasztalanná válik. Azonban a’ nemzetegye- 
disége szerint felette különböző lehet egyik vagy másik 
rendszer hatása,’s midőn egy nemzetnél a’ magány-rend
szer mellett számos esetit látni az őrültségnek, másiknál 
ellenkezőt tapasztalhatni. így például Angliában a’ magány
rendszer naponkint inkább terjed ’s általányos kezd len
ni , az olaszok ellenben olly véleményben vannak , hogy 
náluk annak behozása felette veszélyes volna. A’hallgató 
rendszerben magának a’ hallgatásnak könnyebb vagy ne
hezebb fentartása is a’ nemzet egyediségétől fiiggleginkább. 
Mivel tehát honunkban eziránt még tapasztalásunk nincs , 
azt pedig előre határzottan megmondani alig lehet, hogy 
a’ nép hajlamát tekintve, mellyik rendszer volna létesithe- 
tőbb veszély nélkül, czélszerű leend , ha a’ választmány 
mindenik rendszer szabályit kidolgozza ’s az orsz. RBnek 
bemutatja. Hisz egyszerre ’s egy két év alatt úgy sem le
het az egész börtön-rendszert az egész hazába behozni ; 
mert ezt a’ költségek tetemessége sem engedi, jó volna 
tehát a’ felállítandó két első börtönt úgy építeni, hogy e- 
gyikben magány-rendszer, másikban a’ hallgató hozas
sák be , majd a’ tapasztalás csak néhány év alatt is kimu
tatja mindeniknek hasznát ’s hiányit, ’s akkor a’ nemzet 
azt választhatja, mit tapasztalásból jobbnak ismer, veszt
ve pedig nem lesz egyéb , mint azon költségek, miket ak
kor az egyik börtönnek , a’ másik rendszerhez szükséges 
alkalmaztatása megkíván ’s ennyit a’ dolog fontossága, ’s 
azon aggodalomnak, melly a’ két rendszer közüli határzott 
választásnál tapasztalás nélkül bizonyosan soknak keblé
ben támad, lecsilapitása csakugyan megérdemel.
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Másrészről mindazon tekintet, inellyek a’ próba
megtétel mellett . jelesen a’tébolyodás veszélye szempont
jából felhozva valónak, egész fontosságuk szerint méltá- 
nyoltatván , megnyugtatást találtak a’ választmány több 
tagjai azon tapasztalási adatban, melly szerint Angliában, 
hol a’ magány-rendszerhez alkalmazott elzárás már nagy 
mértékben divatoz , a’ megtébolyodási esetek több éven ke
resztül nem fordultak elő gyakrabban, mint másnemű töm- 
löczökben; ’s tekintetbe véve, hogy ezen szomorú lehe
tőség (történjék a1 próba akár csak egyik , akár mindkét 
rendszerű fogház felállításával) elkerülhető nem volna ; 
a1 próbabefejezés után pedig egyik mint a’másik esetben 
egyformán szabadságában álland a’ törvényhozásnak olly 
rendszerrel, melly czélelleninek mutatkozott, felhagyni; 
tekintve tovább azon nehézségeket, inellyek a’ két rend
szer elfogadtatása által a’ törvénykönyv kidolgozásában 
okoztatnának’s azt, hogy ha a’ létesítendő magánybörto- 
nök a’ várakozásnak meg nem felelnének , azok hallgató- 
rendszerüekké kevésb költséggel általalakithatók mint*vi- 
szont; ne hogy a’ két rendszer előterjesztésével a’ véle
mények tévedésbe jővén utóbb a’ börtönök jelen legroszabb 
állapota maradjon meg : a’ választmány ezen tagjai egye
dül a’ magány-rendszert látták javaslatba hozandónak. — 
Mások egy azon intézetben a’ kevesbbé bűnösökre a’ hall
gató, nagyobbakra a’ magányrendszer használatát kí
vánták. —

Az igen nagytöbbség a’ próbatételt elmellőzve ,azon 
okoknál fogva, mik a’ magányrendszer mellett, egyszers
mind azon gyakorlati nehézségek tekintetéből, inellyek 
a’ hallgató-rendszer ellen felhozatnak , a’ magányrend
szert fogadta el azon kijelentéssel, hogy ezen tárgy rész
letes kidolgozására megbízandó aiválasztmány a’rendszer 
szigorúságának, mennyiben a’ büntetés e’ nemével öszsze- 
fér , mérséklésére tekintettel legyen, 
m ásodik üzenete a K K  és RRknek a turmezei neme
sek grófja  és követe állal leadott panaszos jelentés tárgyéi

ban a mígos föR R kez.
Mik legyenek azon némelly tények és jogok, mellyek 

nincsenek olly világosságban, miszerint azokra orsz. felter
jesztést alapítani lehetne, elismerésök mégis a KK. és RRk 
ebbeli üzenetükben rejlik ? a KK. és RRdek a m. főRRnck 
válasz-üzenetökbül annál kevesebbé vehetik ki, mivel említett 
ebbeli üzenetükben nyilván ’s határzottan kimondott tény 
a z , hogy a horvátországi küvetek megválasztása végett f. évi 
april 22kére vala kitűzve a tartományi küzgyülés; tény az : 
hogy azon küzgyülés akkor meg sem kezdetett; tény az: hogy 
bátor a tartományi küzgyülés elhalasztottnak nyilványittatott, 
’s annak fentartására uj határidő ki nem tűzetett, mégis har
madnapra csakugyan megtartatott, küvetkezéskép azon fe
lül, hogy a mgs föRRk ki sem jelülékazt, hogy az elö- 
számlált tényeknek jelesen mellyikét nem tartják eléggé 
világosnak, a KK. és RRdek, kik előtt az általok nyilván 
kijelölve előhozott tények eléggé világosak, azon tény világos 
volta bővebb fejtegetésének semmi szükségét nem láthatják; 
a mennyiben pedig a mgs föRRk válasz-üzenetükben még 
eléggé nem világos jogokról is van említés téve annak meg
jegyzésével , hogy aKK. és Rk nem is jogokról, hanem csak 
azon egy jogról tettek előbbi üzenetükben említést, hogy 
a horvátországi ’s közöttük a turmezei nemeseknek is tör
vény, és gyakorlatszerü joguk volt, és van arra: hogy a tar
tományi közgyűlésen személyesen megjelenhetve a közta
nácskozásokban ’s választásokban részt vehessenek, — a

KK* és RR. kétségbe sem vehetik, hogy azon jog törvényes
ségét az említett nemeseknek választási joguk gyakorlatá
ból, egyoldalú intézkedésekkeli ki nem rekeszthetésöket 
kifogás alá venni a mgs főRk sem kívánják.

Nem szolgálhat a kérdéses feliráshozi nem járulásnak 
okául a mgs főRk által a dolog természetes rendéből kifej— 
lődöttnek mondott azon hoszszas orsz.gyülési gyakorlat i s , 
mellynek útmutatása szerint minden sérelmes tárgy, mielőtt 
orvosoltatása orsz.gyülésileg szorgalmaztatik, előbb a fejde
lem elibe, ki a törvények megtartása felett őrködő közigaz
gatási hatalmát gyakorolja, felterjesztendő, mert-'hogy ezt 
hazánk rendszeres mellőzhetlen szabálynak nem ismeri, e- 
léggé tanúsítják azon sérelmek, mellyeknek orvoslása te
kintetében bátor az illető törvényhatóságok még lépéseket 
sem tettek, orvoslásuk mégis ott országgyülésileg szorgal
maztatok tanúsítja jelesen a középszolnokmegyei számo
sabb nemes panaszos jelentésének az utóbbi országgyűlés 
általi felterjesztése, kiknek épen arra volt gyakorlati szűr 
kásáik szerint kerülhetlen szükségük, mire a jelentésben is 
szinte szükség van , hogy t. i. összegyülekezhetésökre ’s ba
jaik magok közötti kiigazithatására — mód és alkalom nyuj- 
tassék. Egyébiránt a sérelmeknek raiutoni orvoslásukra néz
ve kétségen kívül van: hogy mint az 1715 : 14 és 1723; 
7dik tör-czikkben nyilványíttatik, a sérelmek felterjesztésé
nek ’s orvoslásának legüdvösbutja módja és helye az ország
gyűlésen van, ’s az orszgyülés a jelen panasz tárgyábani 
fölszólalást még el sem is mellőzheti, mivel a közjogokon 
történt ’s elibe terjesztett sérelmek mellett a törvényhozás tisz
te felszólalni; végre a KK. és RRket felirási javaslatoktóli 
elállásra a m. főRk által felhozott azon megjegyzés sem bír
hatja , mintha intézkedésök annálfogva sem lenne tanácsos, 
mivel igy az országgyűlés majd számtalan ügybeli foglal
kozásokkal árasztathatnék e l ; ugyanis azón elárasztástól ha
zánkban , hol a sérelmek előterjesztésének szokott utai a 
köztörvényhatóságok, ’s egyenesen az országgyűlésre több
nyire csak azon sérelmek jőnek , mik köztörvényhatósági 
utón nem juthatnak fel, tartani nem lehet; sőt habár az orsz.- 
gyülés rendelkezései alá terjesztett tárgyak netalán megsza
porodni találnak i s , azok sokasága az irántoki intézkedés 
kötelességét az orsz.gyűlésről el nem háríthatja, hanem csak 
azt következtetheti, hogy tehát a megszaporodott tárgyak 
elintézésök és orvoslásuk kötelessége gyakorlásának módja 
rendeltessék el. Mindezekhez képest

Miután a KK. és RR. a fenforgó panasz tárgyalása 
közben Horvátország belső viszonyaiba avatkozni nem szán
dékozva , ezélzatuk egyedül oda terjed, hogy mennyiben a 
körülmények úgy mutatják, hogy a kérdéses történet csak
ugyan bajt ’s ingerültséget okozott, ennek óhajtott minél- 
elöbbi lecsilapítására pedig a KK. és RRek czélszerübb de 
szelidebb módot javaslatba sem tehetnek annál,, mire ö felségét 
előbbi üzenetök szerint megkérendönek vélik, ő cs. kir. főhg- 
ségétől’s a mgos föRRtöl biztosan reményük : hogy tiszta szán
dékukat osztva é s  javaslatuk igazságát ’s czélszerüségét mél
tányolva, közlött felirásukhozi járulásukkal a dolog feletti 
minden további értekezésnek szükségét elenyészteni méltoz- 
tatnak, jelentvén egyszersmind a KK- és RR., hogy meny
nyiben e tárgy feletti tanácskozásaik közben Zágrábmegyé- 
nek öszszesen 438 nemesei, ’s részint förendü tagjai ide 
rekesztve közlött olly tartalmú jelentést nyújtottak be, melly- 
ben a turmezei nemesek grófja és követe panaszos jelen
tését és nyilatkozását osztva a történt bajok eligazítását szor
galmazzák , ’s ebből világos , hogy jelenleg már nemis egyedül 
csak magok a turmezei nemesek a panaszkodik, mert a folya
modás csatolványai azt is bővebben igazolják, hogy a hor
vátországi nemeseknek a tartományi közgyűlésen személye
sen megjelenhetésük ’s a köztanácskozások ’s választásbani 
részvéteíök jog- és gyakorlatszerü — a KK. és RR. az'/. alatt 
ide rekesztve közlött újabb folyamodást is az ö felségéhez 
tenni szándékozott felíráshoz mellékelve fölterjeszteni kí
vánják.
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m ásod ik  ü zen e te  a KK.es RR.a nyilványosság és szó
lás tört. szabadságát érdeklő sérelmek orvoslása tárgyában 

a m. főRRkez.
Épen azon körülmény tölti el a hon polgárit ’s a KK. 

és RR. keblöket nyomasztó aggodalommal, hogy miután a 
nyilványosság ’s a szólás törvényes szabadsága érdemében 
az utóbbi 2 orsz-gyülés folyama alatta kst tábla közt olly 
számos és terjedelmes üzenetek váltattak ’s miután a mgos 
föRR a KK. és RR. üzeneteikre mindenkor feleiének ugyan , 
de a KK. és RRk a törvények tiszteletben álló szentségén, a tisz
ta igazságon ’s a honpolgári személyes közjogok teljes biz
tosítása szükségén sarkaló alapos okaikat soha meg nem czá- 
folták, méltányos panaszaikkal ’s igazságos kéréseikkel ö fel
ségéhez lehető járulásukat még a mis. föRR mind csak gá
tolják. — -

Köz méltánylással fogadta a nemzet’s fogadták a KK. és 
RR. isö  fels. abbeli k. rendeletét, miszerint apanaszlott sé
relmes esetek tettleges következéseit megszüntetni kegyeske
dett; ’s épen azon k. rendelet nyújt biztos reményt aKK-és 
RRnekaz iránt,hogy tiapanaszaik és kivánalik, a kir. trón 
elibe juthatnának, a jó fejedelem , kinek igazságszeretete 
’s atyai kegyessége őrködik a törvények mellett s kitől re
méli a nemzet ólaimat, vigasztaló’s megnyugtató orvoslást, 
azokat is általányosan és gyökeresen orvoslandaná; most 
azon felül, hogy a tisztelt kir. rendelet a bírói hatalomnak 
törvény elleni használásával megitélt polgárok nyugtalansá
gát, szenvedésit, börtönben töltött hoszszabb idejöket’s a 
börtönzésnek előállott szomorú eredvényit sem meg nem tör
téntekké nem tette, sem ki nem pótolta: a kormány és bírásko
dott itélöszékek által elkövetett sérelmek mindeddig orvo
solva, a jövendők pedig biztosítva nincsenek, holott az or
voslás és biztosítás annál lényegesebben szükséges, mivel a 
feljelenteni szándékozott sérelmek csüggesztö hatása a nem
zet önállását sarkaiban rázza meg, ’s illy körülmények közt, 
a KK. és RRröl azt, hogy érzékeny panaszaikat felterjeszt
hessék ’s aggodalmukat ö felségének atyai keblébe kiönt
hessék , igazságosan megtagadni ’s fájdalmas érzeteiket még 
azzal is súlyosítani nem lehet.

Nem oszlathatja el a KK. ’s RR. aggodalmát az is, hogy 
azon alkotványos jogok , mellyek iránti aggodalmukat nyíl— 
ványitják, most, midőn a büntető törvénykönyv kidolgozása 
a jelen orsz.gyülés teendöji közétartozik, czélszerűbb törvé
nyek alkotásával leginkább biztosítandó; mert a bepanasz- 
lani szándékozott ’s az eddig fenállolt törvények meg nem 
tartásából eredeti sérelmek az alkotandó törvényekkel sem
mi kapcsolatban nincsenek, ’s ezek az aggodalmat annál ke- 
vesbbé oszlathatják e l , mivel a nemzetnek az iránti teljes biz
tosítására van mellőzhellen és halaszhatlan szüksége , hogy 
a törvények ismét megsértetni nem fogEak , erről pedig az 
alkotandó újabb törvények biztosítást nem nyújtanak, sőt ma
gok is ollyatén biztosítás nélkül sikeretlenek maradandnak. 
Végre maga a törvényhozás is valamint gátolfatik magas fel
adásának független teljesítésében, úgy különben bármilíy szor
gos gondoskodással ’s elövigyázaltal alkotandó törvényeitől 
i s , ha a fentebb érdeklett biztosítás mind csak hiányozni fog, 
a hon polgárai csendességök és boldogságuk megörökítése te
kintetében semmi bizonyos ófalomra nem számithat.

Ismétlik tehát a KK. ésRR. felszólításukat, hogyö cs. 
kir. főhgsége és a mis föRR. a közlött felírás elfogadásával 
a sérelmek orvoslását ’s a nemzet más különben meg sem 
szüntethető aggodalmának eloszlatását siettetni méltóztassa- 
nak.“ —
f z e n e t  a KK. és RRtöl a m. főRRheza büntető törvény- 
könyvi javaslatnak a bűntetteiről 's büntetésekről szóló I. 

része iránt.
A k. k. előadások első pontjában törvényhozási tárgya

lás alá kijelölt büntető törvényköayvi javaslatnak a büntet

tek *s büntetésekről szóló Iső részét, az •/• alatt ide rekesz
tett részint kihagyó, részint bővítő változtatásokkal a KK. 
és RRdek elfogadván, midőn ő cs. kir. fenségét teljes tisz
telettel kérik, a mgos föRRket pedigbizodalmasan felszó
lítják , hogy a közlött változtatások szerint módosított javas
lathoz , megegyezésükkel járulni méltóztatnának, egyszers
mind ez első részben körülirt bűnök ’s a reájok szabott fog
ság vagy rabság, mint büntetés közötti arány ’s igazságos 
mértéknek helyes megitélhetése, meghatározása végett szük
ségesnek látják a KK- és RR. arról is eleve értesíteni ő cs. 
kir. fenségét ’s a mgos föRRket, miképen a börtönrendszer
ről szóló III- rész feletti tanácskozásokat is már megkezd
vén, az országos választmány ajánlata szerint a börtönök ’s 
fogházakban uralkodandó rendszerül ’s fegyelem gyanánt, az 
úgy nappal mint éjjel tökéletesen elkülönítő ’s munkára foly
tonosan kényszerítő m a g á n y r e n d s z e r  szigorúbb elveit 
állapították meg ’s fogadták legyen el.
fízenetc  a KK.és RRnek a mgos föRRnek az orsz.gyű

lési szállások bérének fizetése 's a sérelmek öszszeszedése 
tárgyában kelt válaszára.

A KK. és Rdekamgos főRknek azon kívánatéra: hogy 
a kir. kegyelmes előadásokban foglalt fontosabb tárgyakban 
készitendö javaslatoknak kidolgozása orsz. választmányokra 
bizassék, azt jegyzik ipeg: hogy valamint más alkalmakkal, 
több nagy érdekű tárgy országos tanácskozás alá kerületi 
választmányok által készítetett elő, úgy ez alkalommal is 
jónak látták a kir. kegy. előadásokban foglalt fontosabb tár
gyakat tanácskozásba vételük előtt elölegesen kerületi vá
lasztmányok által tárgyaltatni; egyébiránt mind azon esetek
ben, mellyekben czélszerünek vélendik, hogy a készítendő 
javaslatok orsz.választmány által dolgoztassanak ki , a m. 
főRRet ez iránt felszólittatni nem késendenek.“

T á r c z a.
* * * Aristokrata nemzeteknél megtörténik néha , 

hogy a’ test mintegy magától működik, miga’lélek egy 
őt elnyomó nyugalomba van merülve. E’ nemzeteknél ma
ga a’ nép gyakran költői Ízléseket árul el ’s lelke néha- 
néha túl- és fölülemelkedik azon, a’ mi őt környezi.

* * * Az egyenlőség nemcsak eltéríti az embereket 
az ideál rajzolásától, hanem fogyasztja is a’ rajzolandó 
tárgyak számát.

* * # Az aristokratia a’ társaságot mozdulatlanság
ban tartván, elősegíti a’ positiv vallások szilárdságát és 
állandóságát, valamint a’ politikai intézetek tartósságát.

* * * Demokrata századokban megtörténik néha , 
hogy a’ hitek szintolly ingadozók mint a’ törvények. Ek
kor a’kétkedés a’ költők képzelődését a’ földre hozzavisz- 
sza ’s a’ látható és valóságos világ körébe szorítja.

* * * Az aristokratia az emberi elmét természettel 
a’ múltnak szemlélésire vezeti ’s azon állapítja meg. El
lenben a’ demokratia némi ösztönszerü idegenséget önt az. 
emberekbe az iránt, a’ mi régi. E’ részben az aristokra
tia sokkal kedvezőbb a’ költészetnek ; mert a’ dolgok ren
desen a’szerint nőnek és homalyosulnak, a minttolünk tá
volabb esnek ; *s e’két tekintetben sok anyagot nyújtanak 
a’ festészetnek és ideálnak.

t, * p Miután az egyenlőség elvette volna a’ k ö l 
t é s z e t t ő l  a’ m ú l t a t ,  elveszi tőle egy részét a’ je
lennek is. —

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtalja T r a tt ne r -K a r o ly  i uri-utcza 453.
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lUásodik üzenete.
a KK. es llRtieh a’ magyar nyelv tárgyában u m. föRR/ez.

A’ KK. és HH. pontonkint tanácskozás alá vevénazon 
észrevételeket és módosítási javaslatokat, mellyeket a’ 
magyar nyelv tárgyában készitettt. javaslatukra nézve ve- 
lpk a’ mlgos főRR. válaszüzenetökben közlöttek ; ezen
nel jelentik, hogy: Azon törv. javaslat első szakaszára 
nézve megegyeznek ugyan a’ KK. és RR. azzal, hogy az 
előbbi szerkezet a’ m. főRR által javaslott szerkezettel cse
réltessék föl, mindazáltal hogy a) Az 1572: 2.t.czikk- 
re az utóbbi országgyűlésről fölterjesztett szerkezetben 
habár hivatkozás történt is , de minthogy azon t. czjjrk a’ 
kérdéses tárgyra nézve magában semmi érdekest nein fog
lal ’s ennélfogvást a’ ráhivatkozás is teljesen szükség- 
’s érdektelen: az 1572: 2. t.czikkre való hivatkozást a’ 
KK .és RR. a’ szerkezetből tovább is kihagyatni kívánják,
b) Mind a1 dolog természetének , mind annak , mi kifejez
tetni szándékoztatik a’ „ g y ö k e r e d z e t t ”  szónál, a’ 
„ny  i 1 v á ny i to t  t44, — az „ í g é r e t e 44 szónál pedig 
a’ „b i z t o s i t á  s a44 szavak jobban és czélszerübben fe
lelvén meg, a’ KK. és RR. a’ „n y i 1 vá ny it  o 1144 szót a’ 
szerkezetben továbbá is megtartani, a’ „bi z t o s i t ás a44 
szót pedig alkalmaztatni kívánják.

A’ t. javaslat 2dik szakaszára , nem kétkedvén a’ KK. 
és RR. semmit abban, hogy a’ kapcsolt részeknek ezen 
szakaszbani megemlítését fölöslegnek ’s igy a’ szerkezet
ből ki is hagyandónak a’ m. főRR. annálfogva javasolják , 
mivel a’ KK. és RRkel együtt a’ kapcsolt részeket Magyar- 
országgal egynek ’s annak kiegészítő részeinek tartják és 
tekintik: abban, hogy a’ kapcsolt részeknek megemlíté
se á’ szerkezetből hagyassék k i , a’ KK. és RR. az 1840:
2. és 44d. t. ez. szerkezete példájánálfogvást is megegyez
nek , sőt annak sem látják kerülbetlen szükségét, hogy 
a’ jelen § rendelete átalányos lévén , Magyarország neve 
is mulhatlanul kitétessék , azért is : A’ jelen §. újabb szer
kezetét akkep készítvén meg, megjegyzék a? KK. és RR. 
még azt is : hogy minden , az iránt bár kiben is támadha
tó kétségek és félremagyarázások elhárítására , mint
ha t. i. az országiás nem volna hivataloskodás s az ország
iás fogalmában a’ törvényhozás is nem foglaltatnék , nyil
ván ’s ha+árzottan kijelelni kívánták a’ KK. és RR. újabb 
szerkezetökben azt , hogy valamint törvényhozási, ország- 
lá s i, úgy egyéb hivataloskodási nyelv egyedül és kizáró
lag a’ magyar leend ; végre: Hozzájárulnák ugyan a KK. 
és RR. ahoz, mit a’ mlgos főRR. a’ j ö v e n d ő r e szó elfo
gadása ajánlásával eszközöltetni kivannak ; mivel azonban 
a’ j ö v e n d ő r e  szó majd kétségek tamadasara szolgaitat
hat okot, minden esetre pedig e’ helyen ’s erdemben ha- 
tárzatlan értelmű szó : a’ helyett világos hatarzottsaggal 
azt látták a’ KK. és RR. újabb szerkezetükben kimondahi 
szükségesnek , hogy azon hivatalos iratok ’s oklevelek le
gyenek törvénytelenek, mellyek e’ törvény kihirdetése 
után nem magyar nyelven fognak készíttetni. A’ 3d. sza
kaszra nézve nem lévén észrevétel — A’ 4dik szakaszra 
a’ m. főRRnek ezen szakasz iránt tett észrevételeire alabb 
fognak a’ KK. és RR. nyilatkozni ’s jelentik: hogy a’ t.
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javaslat szakaszait jobban sorozva lenni vélvén úgy, ha 
Pozsega, \erőcze és Szeréin vármegyék *s a’ magyar ten
germellék iránti rendelkezések töltendik be a’ 4d.§t, ’s 
igy azon §., melly eddig 4dik volt, ezentúl 5d. legyen. A’ 
mi a’ dolog érdemét, illeti:

Annak e helyen is határzottan kimondásával, hogy 
Pozsega , Yerocze es Szerem vmegyék Magyarországhoz 
tartozasanak meg további megoldást varo törvényes kér
dés alatti letet a KK. es RR. meg nem ismerik , a’mlgos 
főRRnek szerkezeti javaslatát különben érdemileg elfogad
ják ’s annak megjegyzésével, hogy a’ fiumei kerület ne
vezete helyett a’ szerkezetben a’ magyar tengermellék ne
vezetét alkalmaztatni, a’ ,6 esztendő elteltéig4 szavak he
lyett pedig jövő 1850dik évi januar lső napját záros ha
táridőül kitűzni jobbnak látják , azt pedig, hogy a’ mon
dott három megyében hat év elteltéig, az eddigi szokás 
szerint gyakorlatban volt nyelv használása fenhagyatik, 
a’ KK. és RR. olly átalányos kifejezésekkel azért nem fo
gadhatják el, mivel a’ többször említett három megye hi
vatalos levelezéseit a’ magyarországi több megyével eddig 
sem mindnyájan és mindig folytatta magyar nyelven , tör
vény kihirdetése után pedig ők is hivatalos levelezéseiket 
magyar nyelven folytatni köteíeztetnek, a’ KK. és RR. 
czélszerűbbnek de méltányosbnak is tartják a’ jelen 4dik 
§t a k k é p szerkeszteni, mint törvényjavaslatuk újabb 
szerkezetében előterjesztve van. A’volt negyedik, de most 
már 5d.szakaszra, abban ugyan, hogy ezen §nak szerkeze
téből ,,a’ k a p c s o l t  r é s z e k 44 megemlítése hagyassék 
k i, feljebb a’ 2dik §ra tett nyilatkozásuk értelmében ’s a’ 
dolog hasonlatosságánál fogvást a’ KK. és RR. megnyug
szanak : mindazáltal ezen §. előbbi szerkezetének átalá
nyos megtartását jobbnak és czélszerűbbnek lá tják ,’sa ’ 
mlgos főRRnek abbani megegyezésüket annál biztosabban 
várják . mivel mindazok, mik ezen most mór 5d. §. szer
kezetében foglaltatnak, az 183 9dik évi august 3 Okán a’ 
mlgos főRRnek is hozzájárulásukkal tett országos fölirás- 
ban és az ahoz csatolva fölterjesztett törvényjavaslatban 
benfoglaltattak.— Mi illeti a’ mlgos főRRnek Horvátor 
szágra nézve tett szerkezeti javaslatit; azoknak elveiben 
a’ KK. ’s RR. ugyan megegyeznek, különben azonban a’ 
m. főRRnek három szakaszra osztott szerkezetit — meny
nyiben azok egyébiránt is egymással öszszefüggnek ’s az 
elébbi §sokkal is öszszefüggésben lenniük kell; e’ fölött 
a’ mlgos főRR. szerkezeti javaslatában némelly olly kife
jezések fordulnak elő , mellyeknek törvénybe iktatásához 
a’ KK. és RR. nem járulhatnak, sőt azoknak ott helyét 
sem látják — csak azon alakban fogadhatják e l , melly- 
ben a' K K .’s RR. által készített újabb szerkezetben előter
jesztve vannak. A’volt 6dik de most már 7dik szakaszra; 
miután a’ 3dik §ban átalányos szabályul van kimondva , 
hogy a’ közoktatási nyelv is kirekesztőleg magyar leend , 
azoknak folytában, mik a’ 6d. §ban Horvátországra néz
ve kivételkép megállapittattak , a’ jelen §ust is követke
zetesség tekintetéből akkép látják a’ KK. és RR. módosí
tani szükségesnek, mint új abb szerkezetökben előadva 
van. Végre nem a’ mlgos főRR. válaszüzenetökben felhő
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zott tekinteteknél fogvást ugyan , hanem annáifogva, mivel 
az 1830dik évi 6dik törvényczikk rendelete , de a'dolog 
természete szerint is királyi kinevezéstől függő hivatalra 
Horvátországban is csak az fog ezentúl alkalmaztathatni , 
ki a' kormáuynyal ’s a’ 6dik §ban kijelölt hatóságokkal és 
hivatalnokokkal magyar nyelven levelezni tud,  abban, 
hogy az előbbi volt 7dik §.a’ szerkezetből hagyassék k i , 
a’ KK. és RR. megnyugszanak. Egyébiránt törvényjavas
latuknak a’ fenebbiek szerint megkészitett újabb szerkeze
te közlésével, a’ némi részben változott körülményekhez 
képest a’ magyar nyelv tárgyában ő felségéhez tenni k í
vánt s a’ mlgos főRRhez átküldve levő felirási javaslatuk 
szerkezetét is ezen szavakon .,belsőkép meggyőződve lé
vén arról4* kezdődő 5dik szakaszának ama szavaitól kezd
ve ,,egy oily törvény alkottassék , mellyben mondassák 
k i15 egészen a’ 6d. szakasznak utolsó azon szaváig ,,ki a’ 
magyar nyelvet nem tudja, többé ne nyerhessen44 a’KK. 
RR. következőleg váltják fe l: ,,Egy olly törvény alkottas
sék, mellyben mondassék ki ’s átalányon szabályul ala- 
pittassék meg, hogy valamint törvényhozási, országlá- 
si, úgy egyéb hivataloskodási nyelv ezentúl egyedül és 
kizárólag a’ magyar leend, ‘s minden e’ törvény kihirde
tése után más nyelven készítendő hivatalos irat és oklevél 
érvénytelen és csak oily esetekben és azoknak szabad más 
nyelvvel élni , mellyekben és a’ kikre nézve kivételt vagy 
különös rendelkezést tesz e’törvény.44

Ezekben foglalván tehát öszsze mind nézetinket , 
mind kivánatinkat v miután a’ nemzet a’ közös hon idegen 
ajkú polgárainak magányos életük nyelvviszonyába elnyo- 
mólag eddig sem hatott’s ezentúl is hatni nem kiván, azt 
pedig aggasztó megiiietődéssel vette , hogy a’ honi nyelv 
’s a’ nemzetiség virágoztatására irányzott igazságos és mél
tányos törekvései, némellyek által mégis elmagyarázta- 
tának , az e’ részben keletkezett minden alaptalan gyanu- 
sitási mozgalom óhajtott megszüntetése eszközlése tekin
tetéből is (Pozsega, Yerőcze, Szeréin vármegyék ’s a’ 
magyar tengermellék iránt különösen tett némelly rende
leteken ki vül) azt és annyit kívánunk Horvátországra néz
ve törvénynyel kimondatni, hogy a’inagyar nyelv kizárólag 
rendelt átalányos alkalmazása Horvátországra nézve csak 
annyiban terjesztessék k i , mennyiben Horvátország ’s an
nak törvényhatóságai, itélőszékei ’s hivatalnoki, a’ tör
vényhozással, kormánynyal, magyarországi törvényha
tóságokkal, főtör» ény- ’s egyéb itélőszékekkel ’s hiva
talnokokkal érintkezésbe jönnek; ’s e’ szerint Horvátor
szágban a’ kormánynyal, Magyarország egyes törvény- 
hatóságaival, főtörvény- ’s egyéb itélőszékeivel, úgy hi
vatalnokaival is folytatandó hivatalos levelezések nyelve, 
a’ csatolmányokat ide néni értve, egyedül magyar leend; 
minden köz és magány ügyre nézve azonban, mennyi
ben ezek csak Horvátország kebelében és horvátországi 
törvényhatóságok előtt folytattatnak, úgy szinte a’ tör
vényhatóságok és itélőszékek tanácskozásaira nézve is , 
a’ latin nyelvnek használhatása fenhagyatik; végre Hor
vátországban a‘ közoktatási nyelv is ne magyar legyen 
ugyan, a’ magyar nyelv mindazáltal Horvátországnak min
den köziskoláiban rendesen tanittassék. Egyébiránt e’ fel
irási javaslatnak végső szakasza, melly így kezdődik ,,és 
ezek lévén azok, miket honi nyelvünknek4- ’stb. egészen

végig maradván , a’ KK. és RR. is biztosan reméllik, hogy 
ő cs. kir. főhge és a’ mlgos főRR. a’ közös haza kőzörö- 
niére velők egyesülve , a’ kérdéses fölirás és törvényja
vaslat fölterjesztéséhez járulandanak.

Törvényjavaslat
a magyar nyelv és nemzetiségről.

Az ország Rendei ő felsége kegyelmes megegyezé
sének hozzájárultával meghatározták, hogy :  1. §• Az 
1550dik évi 5dik és 1569: 33. t. csikkekben nyilvá- 
nyitott nemzeti közohajtás folytában ő cs. kir. ap. felsége 
nzon kegyelmes biztosítása, hogy a’ korona-örökösök
nek,  valamint a’ fels. uralkodó házból származandó többi 
főhgeknek és herczegaszszonyoknak a’ magyar nyelv tö
kéletes tudományába még serdülő korukbani beavatása ré 
széről nevelési rendszerűi megállapittatott legyen, tör
vénybe iktattatik. 2. §. Valamint törvényhozási, ország- 
lási, úgy egyéb hivataloskodási nyelv ezentúl egyedül és 
kizárólag a’magyar leend. Minden e’ törvény kihirdetése 
után inás nyelven készítendő hivatalos irat és oklevél ér
vénytelen és csak olly esetekben szabad más nyelvvel él
ni, mellyekre nézve a’jelen törvény* alábbi 4dik, 6 és 
7dik §ai, vagy kivételt, vagy különös rendelkezést tesz
nek. 3.§. A’ közoktatási nyelv is kirekesztőleg magyar 
leend , annak az elemi iskolákban miképi használásáról 
pedig különösen a’ T. törvényezikk rendelkezik. 4-. §. 
Pozsega, Verőcze és Szerémmegyék , úgy szinte a’ ma
gyar tengermellék is , az ott eddig gyakorlatban volt nyelv
nek , egyedül önkeblökben és saját belügyökbeni használ- 
hatásában jövő 1850dik évi januar lső napjáig meghagyat
nak , melly határidő lefolyása után a’ mondott megyék, 
úgy a’ magyar tengermellék is , a’ 2dik §. tartalma sze
rint kizárólag a’ magyar nyélv használatára köteleztetnek. 
5.§. Minden magyarországi pénz magyar jelekkel és föl- 
irással veressék, és minden polgári, kincstári, katonai 
intézetnél, valamint a’ magyar tengeri révpartok ’s a’ ma
gyar kereskedők hajói lobogóikon egyedül az ország czi- 
mere ’s a’ nemzeti szinek használtassanak; végre minden 
hivatalos pecséten a’ körirat m a g y a r  legyen. 6. §. A’ 
magyar nyelv 2dik $ban kijelentett átalányos alkalmazása 
Horvátországra csak annyiban terjesztetik k i , mennyiben 
Horvátország ’s annak törvényhatóságai, itélőszékei’s hi
vatalnoki a’ törvényhozással, kormánynyal, magyaror
szági törvényhatóságokkal, főtörvény-és egyéb itélőszé
kekkel, úgy hivatalnokokkal érintkezésbe jőnek. E’sze
rint Horvátországban a’ kormánynyal, Magyarország e- 
gyes törvényhatóságival, főtörvény- és egyéb itélőszékei
vel, úgy hivatalnokival is folytatandó hivatalos levelezé
sek nyelve , a’ csatolmányokat ide nem értve, egyedül 
magyar leend. Minden köz és magány ügyekre nézve azon
ban, a’ mennyiben ezek csak Horvátország kebelében és 
horvátországi törvényhatóságok előtt folytattatnak , úgy 
szint a’ törvényhatóságok és itélőszékek tanácskozásai
ra nézve is , a’ latin nyelv használhatása fenhagyatik. 7. 
§. A’ 3dik §. közoktatás iránti rendelete Horvátországra 
ki nem terjesztetik , de a’ magyar nyelv Horvátország 
minden köziskoláiban rendesen tanittassék.



391

második üzenete
a m. fő/IRnek a'magyar nyelv tárgyában á  KK.es RRhez.

A’ magyar nyelv ’s nemzetiség tárgyában átküldött 
törvényjavaslat 1 , 2 , 3 , 4 ,  5 ’s 7. §sait. öcs. kir. főhg- 
«ége ’s a’ m. főRR. elfogadják. Azonban a’ Horvátorszá
got illető rendeletre n é z v e  ’s több olly változtatásban, 
mellyeket az általuk közlött javaslatra a’ t. KK. és RR. 
tettek, tökéletesen meg nem nyugodhatván, a’ törvény- 
javaslat 6dik §sa iránt a’ következőkben adják elő észre
vételeiket: Óhajtják ugyanis a’ in.főRR., hogy azon elv, 
miszerint a’ törvényhozás Horvátországnak belső nyelv
viszonyaira elnyornólag hatni nem kíván , törvényben nyil
ván kimondassák; meg lévén győződve, hogy a’ tör
vénybe foglalt illy biztosítás Horvátország lakosainak tö 
kéletesen megnyugtatására leginkább szolgálhat, nem tar
tóztatja a’mélt. főRRet azon elméleti tekintet, melly sze
rint a’ törvényben annak indító okait kitenni nem czélsze- 
rü, mert az érintett elv kimondása biztosítást és igy az 
egyszerű okadásnál többet foglal magában, Lgy szinte ab
ban sem egyezhetnek meg, hogy a’ magyar nyelv 6 dik 
§ban körülirt mód szerinti alkalmazása Horvátországban 
az egyes hivatalnokokra is kiterjesztessék, mert kis szám
mal lévén ott azok, kik a’ magyar nyelvben tökéletesen 
jártasok, az illy rendelet törvényesitése által, a’ köz* 
igazgatás tetemesen szenvedne , sőt maga a’ törvény gya
korlatilag kivihetetlen maradna.

Nem különben a’ § végén , hol a’ latin nyelv hasz- 
nálhatásafenhagyatik: ohajtnák előbbi javaslatukból azon 
szavakat ,,tetszésük szerinti használhatása“ megtartani , 
és ezen §hoz hozzáadatni,minthogy ez által a’ magyar nyelv 
használatára nézve tágasb kör engedtetnék. Végre, min
den félreértés ’sbalramagyarázás elkerülésére szükséges
nek látják annak a’ törvényben leendő világos kijelenté
sét : hogy a’ magyar nyelv használatára, Horvátország
nak a’ magyar országgyűlésre küldött követei is kötelez- 
tessenek. A’mi egyébiránt a’ KK. és RR. üzenetében a’ 
kapcsolt részek törvényes állására vonatkozó kijelentése
ket illeti: ő cs. kir. főhgsége és a’ m. főRR. ismételve ki
nyilatkoztatják , hogy a’ kapcsolt részeknek, mint illye- 
neknek, minőségét kérdésbevenni, vagy Magyarország 
’s a’ kapcsolt részek közti jogviszonyokat, e’ helyen tá- 
volrul is érdekelni czéljok nem lévén: azokat mostani tör
vényes állásukban fentartani kívánják. Minthogy pedig 
az előadott észrevételek , nagyobb részint ollyanok, mely- 
lyek érdemére nézve a’ t. KK. és RR. is megegyeznek , 
öcs. kir. főhgsége és a’ m.főRR. azoknak elfogadására ’s 
a’ felirási javaslatnak azok szerinti módosítására a’ t. KK. 
és RRket egész bizodalommal felszólítják.

S z ó n o k l a t .
Pótlékul az aug. 19. tartott nevezetes kerületi ülés

hez az egyik szónoknak, ki a’ Inlálbüntetes megtartása 
mellett szavazott, beszédét egész terjedelmében közöljük. 
Azon fontos előadások után, így kezdé, mellyek eddig több 
érdemes követ résziről történtek , igen nehéz a fenforgó 
tárgyhoz szólni; nehéz főképen annak, ki ollyvelemeny 
pártolására szólal fel, melly ellenkezésben van azon el
ragadó szónoklatokkal, mik tegnapi napon a’ t. KK. és 
RRre olly nagy ’s olly méltó hatást gyakorlottak : köte

lességemnek tartom azonban felszólalni; mert véleménye
met a tek. KK. előtt kijelenteni, követi állásom szerint 
tisztemhez tartozik. Hogy a’ közállománynak joga van a’ 
bűntettekre halálos büntetést szabni; hogy ez, ha a’köz- 
bátorság másképen fon nem tartathatik nem jog, hanem 
egyszersmind kötelesség is: előttem kétséget nem szen
ved; mert ez egyenesen az önvédelmi jog ’s kötelesség 
természetéből folyik. Hisz nemcsak azon gonosztevő ellen 
kell védni a társasagot, ki már a’ büntető igazság kezé
re került s ki ellen a társaság örökös elzárás által is biz- 
tosittathatik: de vedeni kell a’ társaságot mind azon go
nosztevő ezrei eilen , kika büntelenségben , vagya’ bün
tetés gyöngeségében a" polgári társaság folytonos megtá
madásara okot és alkalmat találnának ; ’s nem tagadhatom, 
sokkal inkább tisztelem az emberiséget, sokkal inkább 
tisztelem az esz örök szabályait, melly az emberiség dol
gainak intézésében, korának minden századaiban műkö
dött , mint sem hogy azt, mit az emberek a’ világ minden 
részeiben , minden időben , mindenütt ’s mindenhol folyvást 
gyakoroltak, néhány elméleti okoskodás nyomán, áltál
jában jogtalanságnak m e r n é m  n e v e z n i .  Vannak el
vek , mellyek elméletileg igen is megáltanak, de a’ gya
korlatban , tekintve az idők ’s helyek körülményeit, léte - 
sithetetlenek;’s az emberi intézetek tökélyesitése épen ab
ból ál l , hogy igyekezzünk öszhangzáslja hozni a’ körülmé
nyek által föltétezett gyakorlatot az elmélettel; ’s azért 
igaza volt egy megye érd. követének , midőn a’ tegnapi na
pon azt áilitá : mikép igyekeznünk kell azon : hogy a’ halá
los büntetés idővel eltöröltethessék , de igaza volt abban is , 
mikép nincs ideje most annak , hogy a’ halálos büntetés tel
jesen eltöröltessék. Mi népnevelést sürgetünk mindenek 
fölött; panaszkodunk a’ nép tudatlansága, erkölcstelensé
ge fe le tt:’s mégis előbb, mintsem népnevelésünk lenne, 
előbb mintsem a’ népnevelési rendszer még csak küldöttsé- 
gileg is megállapítva lenne, el kívánjuk törölni azon bün
tetést , mellvet a’ világ mai szabad, miveit ’s jól nevelt 
nemzeteinek mindegyike az erkölcstelenség megzabolázá- 
sára mellőzhetetlennek vél. Akármit mondjunk t. KK. és 
RR., az emberek legnagyobb részére legsulyosb büntetés 
a’ halál. Nagyon különböző az emberek természete, van
nak, kik a’ haláltól nem rettegnek , kik megvetik , megu
tálták ez életet; ezekre nézve megengedem, nem nagy bün
tetés a’ halál: de vannak sokan, vannak többen, kik az éle
tet mindenek felett szeretik , kik épen a’ világi javak túlsá
gos szeretetéből követik el bűntetteiket; ’s ezekre nezve az 
örökös elzárás koránsem foglalja magában a’büntetés azon 
fokát, mellyel őket a’halál rettenti; mert a’ halálosbünte 
tésnek egy sajátságos siílya van, az, t. i.hogy viszszavon- 
hatatlan, megváltozhatatlan,maga után semmi reményt néni 
nagy : az örökös elzárás ellenben , az egykori megszaba
dulásra még mindig némi reménységet nyújt, mert mint 
változó az emberi dolgok ’s a’ közállományok állapotja , 
sok példa van arra , mikép forradalmak , párturalkodas , 
fejdelmek változása, szeszélyei, szökés ’s több eféle által, 
sokan kik örökös elzárásra voltak ítélve , az életnek, idő
jártával,ismét viszszaadattak. így lévén a’ dolog, helyes é ? 
hogy azért, mert vannak néhány emberek , kik a’ haláltól 
nem rettegnek j mert egy olly gonosztevő, minőt egy me
gyei érdemes követ tegnap említett, semmi által e’ világon
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és igy halálos büntetés által t em zaboláztathatik : ne zabo- 
láztassanak meg azon más ezerek , kiket a’ halálos bünte- 
tésektőli félelem a’ törvény korláti közt képes megtarta
ni. De sokkal bővebben elő vannak adva azon o k o k ,  
mellyek a’ halálos büntetés megtartásátjavasolják, az orsz. 
választmány jegyzőkönyvében, mit én előadni képes len
nék : azért inkább csak azon ellenvetésekre fordítom fi
gyelmemet , mellyek a’halálos büntetés megtartása ellen 
előadattak. Az mondatott: hogy a’ halálos büntetés nein 
zabolázza meg a’ gonosztevőket; mert halálos büntetés rég
től fogva fenáll ’s gonosz tettek folyvást követtetnek el. 
Ezen ellenvetés harczol az örökös elzárás ellen is , mert 
nem hiszem: hogy legyen valaki, ki állítani merészlené , 
miképaz örökös elzárás a’ gonosz tetteket egészen kifog
ja irtani; nem az a’ kérdés tehát, hogy a’ büntetés mellyik 
faja szünteti meg a’ gonosz tetteket, hanem csak az, hogy 
a' két büntetés közül mellyik képes a’ gonosztevőt inkább 
féken tartani. Allittatik : hogy a’ hisztéria bizonyítja , mi
kép minél keményebbek a’ büntetések , a’ gonosz tettek 
annál gyakoriabbak; kiveszem a' népek vadságának álla
potát , mellybencsak nevelés, nem büntetés segíthet; kive
szem az eseteket, mellyekben a’ népek vallási, v. politikai 
elvekért harczolnak, mert e’ harczot semmi büntetés el nem 
nyomhatja ; kiveszem az eseteket, midőn a’ zsarnok kor
mány, hogy ijeszen, önmaga alkot bűnöket: ’s nem vé
lem , hogy ezen ide nem tartozó esetek kivételével egyéb
iránt az említett állítás hisztériái példával, olly tisztán mint 
fölállittatott, támogattathatnék. Az mondatik : mikép azon 
bűntettek, mellyekre halálos büntetés szabathalik, nem 
ritkán szenvedelmek őrültségében követtetnek el; ezen 
ellenvetés megczáfolása ezen szóban fekszik . . nem r i t- 
k á n4í, mert ez által megismértetik.hogy csakugyan történ- 
nekbűnök, mellyek nem szenvedelmek őrültségében kö
vettetnek el , mellyekre tehát ezen ellenvetés nem alkal
mazható. Azt hallottam : hogy a’ halálos büntetés nem pél
dás ; mert a’ kivégzések színhelyén is bűntettek követtet
nek e l, sőt rósz példa , mennyiben a‘ nézőket szánakozás
ra inditja. De vájjon a’ magányrendszer elvei szerint épí
tendő börtönök mellett nem fognak é bűntettek elkövettet
ni ? ’s azért hát börtönök nem kellenek? ’s a’ szánakozás , 
inelly nem annyira a’ bűnösre magára, mint a’ szerencsét
lenségre vonatkozik , mellybe a’ bűntett a’ gonosztevőt ta
szította, nem legjobb példa ’s tanúság é mindazokra, kik
ben e’ szánakozás indulatja feltámad; ’s ezen ellenvetésnek 
áltáljában azon hiánya van , hogy azon hatás, mellyet a’ ha
lálos büntetés egynémelly emberekre , minden esetre a’ ki
sebb részre gyakorol, átalányosnak vétetik ’s aminori ad 
május történvén az okoskodás, azt véljük: hogy azért, mert 
a’ halálos büntetés egykét emberre példát nem tesz, már 
senkire nézve sem szolgál például. Nevezetes ellenvetés : 
hogy a küldöttség egész munkája a’javitás elvére lévén ala
pítva, fő elvünkkel jövünk ellenkezésbe , ha a’javítást ki
záró halálosbüntetést alapítjuk meg. Ezen ellenvetés álla
na , ha minden gonosztevő halállal kivántatnék bűntettetni; 
mert ekkor csakugyan senki sem lenne,kit javítani lehetne; 
de midőn a’ halálos büntetés csak egynémelly ’s lehető leg- 
kevesb esetekre szorittatik , ezen ellenvetés nyomatékét a- 
zért veszti el, mert alig állíthatni fel, emberileg olly rend
szert, mellynek minden ágain egy elv czélszerűen keresztül 
vitet hetnék olly módon, hogy az alól egy áltáljában semmi

kivétel ne tétethessék; nem hitethetem el magammal, hogy 
a’ büntetőtörvények czélja csupán és egyedül javítás le
gyen ; mert ekkor a’bűn büntetlen maradna : nem csupán ja
vítás tehat, hanem büntetés és javítás czélja a’ büntető tör
vénynek ’s e’ főczéllal ellenkezésbe nem jövünk, ha bünte
tünk ott, hol nem javíthatni, v. csupán javításra szorítkoz
ni nem tanácsos ; ha javitni a’ büntetés czélja , sokkal kivá- 
natosb, hogy az ne csak azon gonosztevőkre terjesztessék 
ki, kik már a’ bűntettet elkövették, hanem mind azokra is , 
kik a’ bűntett elkövetésére hajlandók; ’s épen ezen javítási 
czél az, mellynek elérését a’ halál büntetéstőli félelem leg
inkább eszközölheti. Az mondatott: hogy a’ személyesség 
joga sértetik , midőn a’ halálosbüntetés mások rettentésére 
’s igy a’ gonosztevő halála olly czélra használtatik , melly 
személyével öszszcköttetésben nincs. Ez állana , hogy ha 
ártatlan ember készakarva végeztetnék ki azért, hogy má 
sok elrettentessenek: de nem áli, ha a’ halálosbüntetés olly 
egyedekre alkalmaztatik , kik azt tetteik gonoszsága miatt 
megérdemlik; mert illy gonosztevők a’különben is megér- 
demlett büntetés ellen joggal nem panaszkodhatván, a’ köz
állomány nem követ el jogtalanságot, midőn a’ megérdem- 
lett büntetést egyszersmind mások elrettentésére használja. 
Legfőbb ellenvetés, melly a’ halálos büntetés ellen felhozat- 
hatik, az : hogy a’ halálosbüntetés viszszavonhatatlan lé
vén, ha az itélethozásban hiba követtetik e l , perújításnak 
többé helye nincs’s a'hiba megjavithatatlan. Ezen ellenve
tés érvényességét megismerem, de azt állítom: hogy lehet 
az itélethozást úgy szabályozni, mikép abban hibának köz- 
bejóni majd lehetetlen ’s ha mind e’ mellett mégis törté
nik hiba? kérdem: hát akkor , ha onnét merített vakmerő
ségből , hogy a’törvény a’ halálosbüntetést eltörlötte , egy 
fiú az atyját meggyilkolja, a’törvényhozás hibájából eredett 
ezen gyilkosság, mikép fog helyre hozathatni; ’s azt állí
tom, hogy ezen ellenvetés nemcsak a’ halálos büntetésre, 
hanem az egész büntető eljárásra alkalmaztatható ; mert le
hetetlen , hogy legjobb akarattal is olly büntető eljárás dol
goztassák Jd , melly mellett soha meg ne történhessék, hogy 
ártatlan ember, még perújítás mellett is,el ne ítéltethessék; 
következik é innét, hogy tehát minden büntető eljárás el
vetendő ? Gyarlóság az emberi intézkedésektől soha el nem 
választható,’s ha a’ között kell választanom, mikép egy rész
ről lehetséges,hogy évek hoszu során keresztül egyszer egy 
szerencsétlen áldozat essék, más részről pedig száz meg 
száz békés hon polgár folyvást a’ gonosztevők megtámadá
sának legyen kitétetve : én,ha bár vérző szívvel ’s elszomo
rodva az emberiség gyarlósága felett, de inkább az elsőt 
választom , mert inkább egy áldozat essék a’ közbátorság 
fentartására , mint esnek hadban százezerek , mint a’ közál
lomány veszélyeztessék; emberibbnek tartom hogy egy 
szenvedjen, mint százan és ezren. Mindezeknél fogvásta’ 
halálos büntetést, de csupán legritkább s legborzasztóbb 
gonosztettek eseteiben, midőn a’ bűntett valosaga minden 
kétséget kizár ’s a’ birói itélethozáslegovatosabb szabályo
zása mellett fentartatni ’s azt a’ büntetések fajai közé soroz- 
tatni kivánom; ’s egy nevezetes írónak azon mondásával fe
jezem be beszédemet: hogy az emberi tettek következmé
nyeit tekintve , nem a’törvények szigorúsága, nem a’ zsar
nokok kegyetlensége, hanem épen az igen érzékeny szív 
az , mi a’ világon legtöbb vérontásra szolgáltatott alkalmat.



Ü z e n e t e
a KK. és RRnek amigos fóRRhez , o' büntető törvénykönyvi 
javaslatnak a’ bűnökről 's büntetésekről szóló I. részé iránt.

A’ múlt 1839/40ki országgyűlés Ydik t.czikkelyé- 
nél fogva kinevezett országos választmány által benyújtott 
’s a z é ’jelen országgyűlésre leérkezett kir. k. előadások 
első pontjában törvényhozási tárgyalás alá kijelölt bünte- 
tő törvénykönyvi javaslatnak a’ bűntettekről szóló első ré
szét , az ./* alatt ide rekesztett részint kihagyó, részint 
bővitő változtatásokkal a’ KK. és HR. elfogadván ; midőn 
ő cs. kir. fenségét teljes tisztelettel kérik, a’ mlgos fő- 
RRket pedig bizodalmasan felszólítják, hogy a’ közlött 
változtatások szerint módosított javaslathoz megegyezé
sükkel hozzájárulni méltóztatnának , egyszersmind ez első 
részben körülirt bűnök és a’ reájok szabott fogság vagy 
rabság, mint büntetés közötti aránynak ’s igazságos mér
téknek helyes megitélhetése ’s meghatározhatása végett 
szükségesnek látják a’ KK. és RH. arról is eleve értesíte
ni ő cs. kir. fenségét ’s a’ mlgos főRRket, miképen a’ bör
tönrendszerről szóló Illdik rész fölötti tanácskozásokat is 
már megkezdvén, az országos választmány ajánlata sze
rin t, a’ börtönökben ’s fogházakban uralkodandó rendsze
r ü l ’s fegyelem gyanánt az úgy nappal, mint éjjel tökéle
tesen elkülönítő ’s munkára folytonosan kényszerítő ma
gány rendszer szigorú elveit állapították meg ’s fogadták 
legyen el.

Átalányom rendeletek.
A’ büntető törvénykönyvi javaslat *»lső részében ,meily szól 

a’ bűntettekről és büntetésekről, a’ KK. és RR. által tett 
változtatások.

I. F e j e z e t .
A: jelen büntető törvénykönyv alá tartozó személyekről.

1. §. Bármelly cselekvés vagy mulasztás csak annyi
ban tekintethetik bűntettnek és vonathatik büntetés a lá , 
mennyiben az ellen büntetést rendel a’ jelen törvény. 2. 
§. Ezen bűnt. törv.könyv szabályai alá tartoznak Magyar 
országnak ’s az ahoz kapcsolt részeknek minden lakosai , 
és így a’ határőrségiek is. A’ katonai személyek is csak 
a’ katonai*, ’s az egyházi személyek is csak az egyházi fe
gyelemre nézve tartoznak saját külön törvényeik alá; min
den büntettek vagy egyéb kihágások miatt ezen törvény- 
könyv szerint fognak büntettetni. 3.§.Ezen törvénykönyv 
rendelete szerint bűntetteinek azon külföldiek is , kik e’ 
haza határai között valamelly bűntettet vagy kihágást kö
vetnek el és itt tartózkodásuk alatt közkereset alá vonat
nak. 4. §. Más ország közhatalmának senki elitélés v. meg
büntetés végett ki nem adathatik , habár a’ bűntettet kül
földön követte volna is el. 5. §. A’ ki külföldön olly tettet 
követett e l, melly a’ magyarországi törvények szerint is 
bűntettnek tekintendő, ha elkövetett bűntettéért ott még 
einem ítéltetett, idejöttével ezen törvények szerint leszen 
közkereset alá vonandó ’s megítélendő , ha pedig elköve
tett bűntettéért külföldön már elítéltetett, de mielőtt bün

tetését kiallotta volna, onnan eltávozott, idejöttével a’ 
külföldön hozott Ítélet rajta végre nem hajtatik, hanem 
azon bűntettéért itt fog ellene közkereset indíttatni ’s bün
tetése a magyarorszagi törvények szerint leszen kiméren
dő. 6. § A ki valamelly külföldön elkövetett bűntettéért 
mar ott közkereset ala vétetett, de bírói Ítélet általa’vád 
alól fölmentetett, úgy szintén az is , ki a’ külföldön rásza
bott büntetést ott kiállotta, vagy kegyelmezés által attól 
felszabadittatott, ugyanazon tettéért a’ honi törvényszé
kek előtt sem vétethetik újabb közkereset alá. 7.§.Kül* 
földön elkövetett olly tettekért pedig, mellyek ott, a’ 
hol elkövetve valának , büntetés alatt tiltva nincsenek, a’ 
honi törvényszékek előttsem lesz helye a’ közkeresetnek; 
kivevén ha az ország, vagy ennek lakosai ellen követtet
tek e l , vagy ha a’ tettes , hogy a’ honi törvényeket ki
játszhassa, a’ bűntett elkövetéséért költözött külföldre.

II. F e j e z e t .
A büntetések nemeiről, azok alkalmazásáról és átváltoz

tatásáról.
8.§.A ’ büntetések nemei következők : l)Eletfogy- 

táig tartó rabság. 2) Határzott ideig tartó rabság. 3) Fog
ság (arestum simplex). 4) Közhivatalnak ítélet által ki
mondott elvesztése. 5) Pénzbeli büntetések. 6) Bírói meg- 
dorgálás. 9. §. Mindazon rabok, kikre az itélőszék rab
sági büntetést szabott, legyen bár a’ rabság élet fogytáig 
vagy csak határzott ideig tartó, élelemre, ruhára, elzá
rásra ’s a’ teljesítendő munkára nézve szorosan azon fe
gyelmi rendszer alá fognak tartozni, melly a’ kerületi ’s 
törvényhatósági börtönökre nézve a’ börtönrendszerben 
megállapittatott; ’s ha rabságuk ideje alatt a’ börtönrend 
ellen vétenének, a’ szerint fognak fenyittetni, minta’ 
börtönrendszernek fegyelemről szóló T. czikkében megha- 
tároztatott. Azok ellenben, kik fogságra ítéltetnek, a’ 
T. czikkének rendszabásai alá fognak tartozni ’s bünteté- 
sök munkára, táplálásra’s életrendre nézve csak annyi
ban sulyosittathatik, mennyiben azt a’ bűntett mérté
kéhez képest a’ bíróság ítéletében meghatározta. Ä’ fog
sági büntetés egy évnél tovább nem terjedhet. 10 §. A’ 
ki ezen büntető törvénykönyvnek rendeletéi szerint a’ honi 
törvényszékek által fogságra vagy rabságra ítéltetett, az 
büntetését az illető kerületi vagy polgári közhatósági bör
tönben vagy illetőleg fogházban fogja kiáltani, és semmi 
más belföldi vagy országon kívüli börtönbe nem záratha- 
tik. 11 .§ . Az Ítélet által kiszabott rabsági vagy fogsági 
időnek kezdete mindenkor azon pillanattól fog számíttat
ni, mellyben az elitéit a’végítélet következtében bünteté
sének kiállása végett börtönbe vagy fogházba záratott. 12. 
§. A’ rabsági vagy fogsági büntetésnél egy év háromszáz- 
hatvanöt nappal, egy hónap harmincz nappal, egy hét hét 
nappal, egy nap pedig huszonnégy órával számítandó. 13. 
§. Pénzbeli büntetések mindenkor azon törvényhatóság
nak közpénztárába fizetendők , melly a’ tettest elítélte. — 
A’ törvényszabta kárpótlási v. elégtételi dijak pedig égé
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szén a* sértett felet vagy annak örököseit illetik. 14. §. A’ 
büntetéseknek még magokban becstelenitő következéseik 
nincsenek ’s törvényes hatásuk hoszabb időre nem terjed
het, mint mennyire azt a’ bírói ítélet határzottan kimon
dotta. 15. §. A’ közhivatalnak büntetésképen kimondott 
elvesztése által senki el nem zárathatik attól, hogy a’ bün
tetésnek kiállása után ismét közhivatalra választathassék. 
Kivétetnek azonban olly esetek, mellyekben a’ tettest va- 
lamelly különösen megnevezett közhivatalnak viselhető• 
sétől jövendőre is eltiltandónak rendeli, de illy esetben is 
nyerhet az elitéit a’ büntetésnek kiállása után másnemű 
közhivatalt. 16. §. A’ büntetőítéleteknek következései az 
elítéltnek maradékaira ki nem terjednek: de mindazon 
kár , mellyért a’ sértettnek elégtétellel tartozik és azon 
pénzbeli büntetésekés dijak, mellyeket ellene a’ bíróság 
már Ítélet által kimondott, hátrahagyott értékének ere
jéig örökösein halála után is megvétethetnek. 17. §. A’ 
büntetéseknek ollyan nemei, mellyek a’ fenebbi 8d. §ban 
megemlítve nincsenek , ezentúl semmi büntető közkere
seti esetben alkalmazhatók nem lesznek. 18. §. Ezen tör
vénykönyvben a’törvényszegések minden nemeinél a’ rab
sági, fogsági’s pénzbeli büntetésnek csak azon legnagyobb 
mértéke van határzottan kijelelve , mellyen túl a’ bíróság
nak ítélete a’ 86dik , 88dik, és 93dik §§sok eseteinkivül 
soha nem terjedhet. Minden egyes esetben tehát az elkö
vetett törvényszegésnek neméhez ’s a’ beszámítást enyhí
tő vagy súlyosító körülményekhez képest, a’ lehető leg
kisebb mértéktől a’ törvényben megállapított legnagyobb 
mértékig, fogja a’bíróság a’ büntetéstkiszabhatni. 19.§. 
A’ mellyesetekben a’ bűntettnek valamelly fokozatára azt 
rendeli a’ törvény: hogy az a’ bevégzésre rendelt legna
gyobb büntetésnek bizonyos részéig, például két harma
dáig, feléig, vagy egy harmadáig büntettethetik , azok
ban, ha a’ bevégzésre legnagyobb büntetésül holtig tartó 
rabság van rendelve , a’ büntetésnek két harmada tizenhat 
évi , fele tizenkét évi , egy harmada nyolcz évi rabságban 
állapittatik meg. 20 §. Azon bűntetteknél: mellyeket a’ 
törvény rabsággal r e n d e l  büntettetni, rabság helyett 
fogsági büntetést csak akkor rendelhet a’ bíróság, midőn 
a’ fenforgó körülmények annyira enyhítik a’ beszámítást, 
hogy azokhoz képest a’ legrövidebb ideig tartó rabság is 
felettébb súlyos büntetés volna. 21. §. Azon bűntetteknél 
pedig, raellyekre fogsági büntetést rendel a’ törvény , fog
ság helyett bírói dorgálásnak csak akkor leend helye , mi
dőn a’ beszámítás körülményeihez képest a’ legcsekélyebb 
fogság is felettébb súlyos büntetés volna. 22. §. Midőn a’ 
86dik , 88dik és 93dik szakaszoknak szabályait olly bün
tettek miatt kell valakire alkalmazni, mellyekre csak fog
sági büntetést rendel a’ törvény, ha a’ tettesnek azon sza
bályok szerint kimérendő büntetése egy évi fogságnál több
re ü t , azt a’ bíróság a’ 36d.szakaszban megállapitott arány 
szerint rabságra változtathatja. — Úgy szintén midőn va
lamelly bűntettes ellen több rendbeli bűntettekért, több 
rendbeli biróságok Ítéletei végrehajtandók , ha azoknak 
egyike fogsági, másika rabsági büntetést szabott k i , az 
öszszes büntetés a’ 36dik §ban megállapittatott arány sze
rint rabságra leend átváltoztatandó. 23. §. Ha valamelly 
fogságra Ítélt bűntettes ellen a’ rászabott büntetés végre

hajtásának ideje alatt olly bűntett födöztetik fel, mellyért 
az még elítélve nem volt ’s melly miatt a’ törvény értelmé
ben rabsági büntetésre ítélendő , a’ bíróság nemcsak ezen 
bűntettért fogja a’ rabsági büntetést kiszabni, hanem egy
szersmind azon fogsági időt is , melly az előbb ítélet által 
kiszabott büntetésből még hátra vagyon , a’ 36dik §ban 
megállapitott arány szerint rabságra változtatja. 24. §. Ha 
pedig valamelly rabságra ítélt bűntettes ellen födöztetik fel 
a büntetés végrehajtásának ideje alatt valamelly még el 
nem itelt bűntett, melly törvény szerint csak fogsággal 
volna büntetendő , a’ bíróság a’ 36dik §ban megállapitott 
arány szerint rabságra változtatja által a’ törvényszabta fog
sági büntetést. 25. §. A’ fenebbi 22dik, 23dik és 24dik 
§oknak esetein kívül a’fogsági büntetést rabsági büntetés
re változtatni soha sem lehet. 26. §. A’ melly esetekben a’ 
törvény azt rendeli: hogy a’ tettes közhivatalától minden 
esetre megfosztassék, vagy abból elrnozdittassék, azok
ban a’ beszámítás legkisebb mértékénél sem lehet a’ hiva
talvesztés helyett más büntetéstrendelni. 27. § Egyéb ese
tekben pedig , mellyek hivatalvesztéssel büntethetők , ha 
a’ fenforgó körülmények annyira enyhítik a’ beszámítást, 
hogy a’ hivatalvesztés felettébb súlyos büntetés volna,bí
rói dorgálásra változtatja azt a’biróság. 28. §. Midőn valaki 
olly bűntett miatt, mellyért a’törvény csak hivatalvesztést 
rendel büntetésül) akkor ítéltetik, midőn már közhivatalt 
nem visel; ha viselt közhivatalától már előbb valamelly 
bűntett miatt Ítélet által fosztatott meg , újabb bűntettéért 
a’ törvényszabta hivatalvesztés helyett fogsággal leszen 
büntetendő , melly a’ beszámítás nagyságához képest egy 
évig is terjedhet' — ha pedig viselt közhivataláról maga 
mondott le , vagy abból akaratja ellen ugyan , de nem bün
tető közkereset következtében hozott ítélet által hagya
tott k i , — bűntettéért a’ törvényszabta hivatalvesztés he
lyett pénzbeli büntetés leend reá kimondandó, melly azon
ban ezerötszáz forintot meg nem haladhat. 39.§ Olly bűn
tetteknél pedig, mellyekre a’ hivatalvesztést nem egye« 
dűli büntetésül rendelte a’ törvény , hanem azt más vala
melly súlyosabb nemű büntetéssel kapcsolta öszsze , azon 
tekintet, hogy a’ tettes már közhivatalt nem visel, bün
tetésének mértékét emelni nem fogja. 30. § Pénzbeli bün
tetést csak ott ítélhet a’ bíróság, hol azt a’ törvény vilá
gosan rendeli ’s a’ fönebbi 28dik §nak esetén kívül sem
minemű büntetést pénzbeli büntetésre átváltoztatni vagy 
pénzzel megváltani nem szabad;— ellenben 31. §. A’ tör
vényben kiszabott pénzbeli büntetést a’ 36dik §ban meg
állapitott arány szerint fogsági büntetésre változtatja át a’ 
biróság következő esetekben:

a) Midőn a’pénzbeli büntetés olly tettes ellen volna 
intézendő , ki még tökéletes korát el nem érte és tulajdon 
vagyona nem lévén, szülőji a’ pénzbeli büntetést helyette 
megfizetni nem akarják, b) Mid óta az, a’ ki pénzbeli bün
tetésre Ítélendő, vagyonára nézve csődület alalt v. pa
zarlás miatt zár alatt vagyon, c) Midőn a’ pénzbeli bünte
tésre ítélt tettes értékéből a’rászabott pénzbeli büntetés ki 
nem kerül. 32.§.Ha azon bűntettes, ki pénzbeli büntetés
re ítéltetett, a’ rászabott pénzbeli büntetésnek csak egy 
részét képes megfizetni, a’ pénzbeli büntetésnek hátrale
vő részét fogja a’ biróság a’ 36dik §ban megállapittatott
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arány szerint fogsági büntetésre átváltoztatni. 33. §.Mes
terembereknek ’s napszámosoknak legszükségesebb esz
közeit és szerszámait pénzbeli büntetés fejében elfoglalni 
nem lehet. 3 4. §. Azon pénzbeli dijakat és kárpótlási som
mákat , mellyek a’ törvény értelmében a’ sértett félnek fi
zetendők , fogságra vagy bármi egyéb büntetésre át nem 
változtathatja a’ bíróság, még akkor sem, ha az elitéit 
bűntettes azokat megfizetni nem képes. 35. §. Olly bűn
tetteknél, mellyekre nézve azt rendeli a’ törvény, hogy 
súlyosabb beszámítás esetében a’ gyengébb nemű büntetés 
más, ugyanott meghatárzott, súlyosabb nemű büntetés
be mehet által , a’ bíróság csak akkor ítélheti a’ bűntet
test súlyosabb nemű büntetésre , midőn a’ körülmények 
annyira terhelők, hogy a’ beszámítás mértékéhez képest 
a’ gyengébb nemű büntetésnek azon törvényben kiszabott 
legnagyobb mértéke is felettébb csekély büntetés volna. 
36 §. A’ b ü n t e t é s e k n e k  ezen fejezetben körülirt át
változtatásánál , egy napi rabság három napi fogsággal, 
egy napi fogság pedig öt forint pénzbeli büntetéssel tekin
tetik felérőnek ’s ezen számítási arány leszen minden eset
ben megtartandó.

III. F e j e z e t.
A ' szándékosságról és vétkes vigyázatlanságról.

37.§. A’büntető törvények ollyan megszegése , melly 
a’ megszegőnek sem szándékosság, sem vétkes vigyázat
lanság tekintetéből be nem száinitható , büntetés alá nem 
vonathatik. 38. §. A’ büntető törvény elleni cselekvésnek 
vagy mulasztásnak szándékosságát abból, hogy a’ bűntett 
csakugyan elkövettetett, törvényesen következtetni még 
nem lehet, hanem annak valósága az elkövetett törvény
szegésnek körülményeiből leszen megítélendő. 39. §. A’ 
büntetőtörvény elleni szándékos cselekvésnek v. mulasztás
nak mindazon bekövetkezetteredvényei,mellyek a'törvény- 
szegőnek czélzatában voltak , szintén szándékosaknak te
kintendők.40. §. Ha valamelly a’törvény által tiltott szándé
kos cselekvés véletlenül v. tévedésből más személyt v. tár
gyat ért’s nem azt, melly re a’ cselekvőnek czélzata irányoz
va volt, szándékosnak tekintetik a’bekövetkezett eredvény; 
de csak annyiban, mennyiben az a’ sértett személynek v. 
tárgynak tekintetéből súlyosabb bűntettet nem foglal magá
ban, mint az lett volna,melly a’cselekvőnek czélzatában volt. 
41. §. Ha valamelly cselekvésből, vagy valamelly köteles
ség elmulasztásából jogsértés származik , mellyet a’ cse
lekvő vagy elmulasztó épen nem szándéklott, de közta
pasztalásnál vagy különös tárgyisméreténél fogva előre
láthatott ’s kikerülhetett volna , a’ miatt a’ törvényszabta 
esetekben vétkes vigyázatlanság tekintetéből fog büntet- 
tetni. 42. §. Súlyosan vétkessé teszi a’ vigyázatlanságot:
1 ) Midőn a’ sértést okozó cselekvésének vagy mulasztá
sának lehető veszélyességét belátta ugyan , de azt könnyel- 
müleg vagy következéseivel nem törődve mégis elkövette.
2) Midőn cselekvése vagy elmulasztása annyira veszélyes 
vo lt, hogy az abból könnyen származható törvénytelen 
«redvényt némi figyelem mellett beláthatta volna. 3) Mi
dőn azon cselekvés vagy mulasztás , mellyből a’ jogsértő 
eredvény következett, már magában törvény elleni volt.
4) Midőn a’sértést okozó, tárgyismereténél vagy viszo

nyainál fog» a cselekvésének vagy mulasztásának veszé- 
lyesseget különösen beláthatta, vagy annak káros követ* 
kezeseit elháríthatta volna. 5) Midőn állapotjánál, hiva
tásánál vagy egyéb viszonyainál fogva különös gondos
ságra s megfontolásra lett volna köteles. 6) Midőn cse
lekvésében valaki áltál tettének következéseire figyelmez
tetve volt. 7) Midőn a’ sértést okozó, olly körülmények 
közt, mellyek figyelmet különösen megkívánták, meg- 
reszegedett. 43. §. Kevesbbé vétkes a’ vigyázatlanság, 
midőn a cselekvéssel vagy mulasztással t nnak törvényte
len eredvényei csak távolabb kapcsolatban állottak ’s azok
nak bekövetkezeset a sertest okozó valószínűnek nem 
tarthatta. 44. §. Ha valamelly törvény elleni cselekvés
nek vagy mulasztásnak hekövetkezett eredvénye súlyo
sabb , mint a’ mit a’ cselekvő czélba vett; azon tettre néz
ve, melly czélzatában volt, szándékosság, a’ szándékán 
kívül bekövetkezett eredvényre nézve pedig vétkes vigyá
zatlanság fog neki beszámíttatni.

{bolyt, következik.')

M arseille ostroma.
(Franczia beszély.)

1524kisept. I2kevala. Marseille Bourbon-conne— 
table-lal, ki unaloműzésül szertebolyga Európát pusz
títva, háborúskodott. A’ vízárkok huszonkét napótanyit- 
va valának. A’ várfalak közt együtt volt aixi nemes urak 
’s marseillei nemes polgárok megesküvének, inkább ro
mok alá temettetni, mint megadni magokat. Olaszait, né
met közlegényeit falaknak hajtá a’connetable. Az ostrom- 
lottak golyózáport szórának az ispotály-halomra, a’can- 
neti útra , hol a’ connetable zászlója lobogott és a’ St. Vik- 
torapátság tövére, hol táborát Pescaine marquis üté föl. 
Estfelé dühöngő septemberi v i h a r  támadt; az éj leg
sötétebb homályával alászáila ; az idő épen szerelmi’s ha
di kalandokra kedveze. — Monteaux Károly kapitány há
rom ezer elszánt polgár élén csakugyan fel is nyittatá a’ 
királykaput, a’ cannebiérek kerteibe ’s kenderföldeire 
kirohanandó. Két hősszivü amazon, Laval Károly neje 
’s unokahuga, követé őt. Tokáikban gazdagon damasz- 
czirozott pisztolyok valának ’s fejér kezeikben olly szép 
mívü kardot tártának, hogy az inkább játékszerül, mint 
fegyverül volt tekinthető. — Az ellenség Aubagne fele 
rendetlenül futott, midőn a’ spanyol lovasság, melly az 
utat elfoglalva tartá, a’ marseillei polgárokra rohanva , 
azokat a’ városba viszszatérni kényszerite. Sokan a’ visz- 
szatérés elől el valának zárva. A’ királykapuhoz későn 
jutának ; az már be volt zárva ’s a’ széles , vízzel telt sáncz 
előtti csapóhid felvonva. Itt némellyek elfogattak, mások 
a’ sötétben eliramlának. Emezek közt volt a’ fiatal Vivaux 
Viktor, a’ pattantyusmester fia, a’ már említett két fiatal 
hölgygyei, Laval Gabriela-’s Klárával. A’ két amazont 
ez éjjel mindennemű vész fenyegeté , közepette az istente
len ellenséges hadseregnek, melly gyilkolt, rabolt, zsák
mányolt ’s Rómát három év múlva gyújtogatás ’s vérontás 
közben volt beveendő.

Gabriela, Laval Károly neje, 32 éves vala. Meg
lepetve indítványától a’ kirohanásnak, mellyben unoka
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húgával részt venni magát ama kalandos bátorsággal tö
kélé el, minek azon kori hölgyek olly sok tanúját adák , 
szokott ruhájába öltözködék, t. i. bő, hoszszu szabású 
öltönyébe ’s bársony mellénykébe, melly keble alatt bo
dorba végződék. Felszélén azonkívül ma g a s ,  kemény 
csipkéjü szegély emelkedék , alóla hattyunyak látszva. 
Az arczon, méllyé’ szép test-’s kelméknek éltet ada, va
lami kitűnő vala; a’ homlok tiszta, fe jé r’s csodálatra
méltó vonaloku, az átláthatólag fekete szemek szelid te- 
kintetüek voltak; a’ dicső szájon a’ mosoly rózsaként fej
lék. A’ nemes fej ébenfafekete hajból hullámzó koszorút 
visele, melly bizonyos helyzetekben szikrázni látszék , 
mint sötét éjjel a’ tengerhab fekete mozgó redőiben tűz- 
csíkokat görget. — Az őt kisérő fiatal lyány, Laval Klá
ra, onokahuga, csak 20 éves vala. Hihetlennek látsza
nék, hogy illy korú lyányka daczolni mert a’háború vé
szeivel , ha nem tudnók, a’ zavarok ama napjaiban , mi
dőn a’ férfiak élete ’s nők becsülete folyvást veszélyezte
tők, emezek mi korán nyúltak erves eltökélethez. Egyéb
iránt Marseille történetei a’ szépnem örök dicsőségére bi 
zonyitják, hogy e’ nem hősiisvala. Laval K l á r á t ,  ki 
csaknem nagynénjeként vala öltözve , Gabriela véréül 
lehete tekinteni; de haja szőke vala , melly buja teljben 
hullott halántékai’s vállaira alá ; háborgó tengerszinü szép 
szeme, csodálatos rózsa ’s liliom bőrszíne, lényében von
zó kecs ’s minden mozgalmában ritka kellem , ha odalisz- 
ka himes czipőihez hasonló hímzett czipellői hegyén lép— 
dele. —

Ha ü lt, a’ szőkék ama fesztelensége, ama sugár
zó nyugalmával b írt, melly majd mindig szendergő vul
kánhoz hasonlít. — Egyetlen kisérőjök Vivaux Viktor va
la , 24 éves, nagy, ügyes fiatal férfi’s udvariasságáról 
hires valamennyi szeretetreméltó estzene-adó közt. A’ két 
amazon ’s kisérőjök darab ideig vágtatva keresztbe lovag
iának; de nem sokára sövények- ’s árkokkal annyira át- 
szelvének mutatkozék a’ táj , hogy lovaik nem hasznuk
ra , hanem akadályukra szolgálának ; egyébiránt a’ lónye- 
rités és dobogás el is árulhatá őket. A’ szökevények te
hát leszállának, lovaikat egy kenderföldön hagyák ’s ut- 
jokat némán folytaták , mert a’ körösleges hadi moraj kö
zel ellenségre mutatott. Végre a’ két hölgy, vezetőjük
nek vakon engedelmeskedve , az Auriol-völgy fölötti dom
bokra éré. Itt hátat forditának a’ városnak ’s ama homo
kos partra jutának, melly a’ fejér sziklától Redon hegy fe
lé ivszerüleg kanyarodik.

A’ part puszta szigetmarthoz hasonlita, mert Mar
seille lakosai, háborútól minduntalan félve , nem is gon
doltak arra, hogy városfalaik áruyiban elnyulókon kívül 
más kerteket csináljanak. Itt ott csak néhány halászkuny
hó , egymástól távol, állt a’ part kovaszirtein ’s közepet
te a’ kis folyó álló vizének ; egy természeti sziklagát vé
génél , mellyet sokszor elönte az áradat, egy ház vala , 
melly magányosság ellen tiltakozni *s a’hajósokat ama kor
ra emlékeztetni látszék , midőn a’ partot tyrus- és sidoni

gályák látogaták. — Midőn a’ szökevények e’ partra éré
nek , a’ tenger , daczára a’ zivatarnak, meglehetősen csen
des vala. A’ természeti gátra előbb Vivaux Viktor lépett, 
egy tar tamarindbokor ágaihoz fogózkodva. Aztán hall- 
gatozott, de egyebet nem halla, mint az elhaló vihar 
véghörgését, a’ fűzek ’s nád csörgését ’s éjszak felé a’ 
városban az álgyuk tompa zúgását, melly az ég dörgésé
vel versonyze. — Ekkor lehajtók ’s k e z é t  Gabrielának 
nyujtá, ki perez alatt mellette a’gáton terme , aztán Klá
rának , ki iránt a’ fiatal férfi különös részvétet mutatni lát
szék. Ismét mellette lévén a’ két hölgy, egy részről a’ 
tengerre, másrészről pedig a’ posványra néze. ,Most, 
szólt a’ némberekhez , szabadabban lélekzve, most meg
engedem önöknek , hogy beszélhessenek, mert itt bátor
ságban vagyunk. Körülünk sem katona , sem zsákmány
ló / — „Részemről soha meg nem bocsátom a’ connetable- 
nak , kaczagva kezdé Gabriela , hogy két óráig kelle hall
gatnom.“ — ,,,Sz. szűz! kiálta ellenben Klára , hova ju
tánk ? Szárazon vagyunk é avagy vizen ?444 — ,Legyen ön 
nyugott, felele Viktor , én itt jártas vagyok.4 — ,„E ’ 
vad kietlenben járatos ön, Vivaux ur?444 — ,Igen ’s azt 
ön is megismérendi, mert a’ hold épen mostkukkan ki a’ 
felhők mögül, önt szemlélendő. Nézze amott, a’tamarin- 
dók mögött, egyházáll, mellyet úgy ismérek , mintha 
enyim volna ; Beauregard kapitánynyal legalább százszor 
voltunk itt.4 — ,,’S mit csináltak önök itt?44 kötődő han
gon kérdé Gabriela , Klára pedig bizonyos aggodalom
mal néze a’fiatal férfira. Ez megérté e’tekintetet’s hangot és 
mosolygva válaszolt: ,mi egészen egyszerű valamit te
vénk : halásztunk. A’ kis ház Beauregard űré ; ő nem is 
sejtendi, hogy az éjjel menedékünkül szolgálandó — ,,’S 
ha az ajtó zárva volna ?44 — ,Betörjük viszonzá Viktor. 
— ,,,Oh !444 sugá Klára, kinek a’ bemutatás e’ neme da
czára a’ veszélynek, mellyben lebegének, kissé feszte
lennek látszék. — „A ’ sz. szűz ótalmazzon bennünket , 
mondá Gabriela ; úgy rémlik, mint ha amott rósz valami 
mozogna.44 Kardja hegyével, mellyet még nem tőn hüve 
lyébe, éjszakfeléi dombra mutata. A’ szemek ez irány 
felé fordulának ’s pillanatnyi csend következik. — „Csitt!44 
szólt Klára reszketve. — .Mi baj?4 kérdé Viktor a’ fiatal 
lyány elébe lépve. — ,„Neszt hallok*44 viszonzá Klára. — 
,Hol4 kérdé Viktor mindig lassabban. — ,,, Amott, amott, 
hozzánk igen közel, e’homályos ombolyban (Seegras)444 
oily halkan válaszolt Klára , hogy Viktor , őt megérten
dő, arczát egészen a’ lyány ajkinál vala kénytelen tartani 
’s lélekzetét érezé. ,Tenger vagy szél,‘ válaszolt a’ fiatal 
férfi , ki perczig lehajtott fülelő állásban marada; ,itt semmi 
veszély, hanem amott4 tévé halkan hozzá, a’posványra mu
tatva. — „ ,Valóban , valóban, szólt Klára, megfogva a’fia
tal férfi karját; nézze amott, amott.. előttünk!*44 Viktor a’ 
mutatott irány felé fordula ’s csakugyan nagy fekete alakot 
vön észre, melly a’ posvány fűzei közt fölemelkedve a’ gát 
felé lépdele. ,Csitt!4 szólt Viktor.

CFolyt, következik.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t  n er-K  á r o ly  i uri-utcza 453.
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Általáuyos rcndeletek.
A’ büntető törvény könyvi javaslat °lsőrészében, mellyszól 

a’ bűntettekről és büntetésekről, a1 KK. és RR. által tett 
változtatásokkal.

(  Folytatás.')

IV. F e j e z e t.
A bűnkisérlétről és bünkezdésröl.

45. §. A’ ki valamelly bűntettnek általa czélbavett 
elkövetését elkezdette ugyan, de annak bevégzésében va 
lamelly szándékán kívüli ok vagy akadály által meggátol
tatott, csak biinkisérletért büntettethetik. 46. §. Bünkez- 
désnek csak olly cselekvések vagy mulasztások tekintet
hetnek, mellyek szándékosan és egyenesen a7 czélbavett 
bűntett végbevitelére voltak a’ tettes által irányozva. Bevé- 
gezettnek pedig mikor tekintethetik valamelly bűntett, az 
minden egyes esetben azon bűntettnek a’ törvényben ki
jelelt fogalmából és azon szabályokból, mellyek a7 bün
tettek egyes nemeinél a’ bevégzésre nézve megállapittat- 
tak , leszen megítélendő. 47. §. A’ ki valamelly bűntettre 
még csak olly előkészületeket te tt , mellyek az eset körül
ményei szerint valóságos bünkezdésnek még nem tekin
tethetnek , vagy ki olly valamit cselekedett vagy mulasz
tott, mi különben bünkezdésnek tekintetnék, de a’ bűn
tettnek folytatásától ’s bevégzésétől szabad akaratból ön- 
Vínt ismét elállott, csak annyiban vonathatik büntetés a lá , 
mennyiben az, mit már véghez vitt, magában is olly cse
lekedet vagy mulasztás volt, mellyre büntetést rendel a’ 
törvény. 48. §. A’ bünkisérlet azon szabályok szerint bün
tetetik  , mellyek a’ büntettek egyes nemeinél a’kísérlet
re nézve megállapittatnak ’s minél meszszebb haladott a"tet- 
tes az elkezdett bűntett elkövetésében ’s minél többet cse
lekedett annak bevégzésére, a’ beszámítás annál súlyosabb 
leend. 49. §. A’ melly esetekben pedig a’ bűntett egyes 
nemeiről szóló törvények a’ kísérletre büntetést nem ren
delnek, azokban bünkisérletért büntetés alá senki nem 
vonathatik. —

V. F e j e z e t .
A' büuszerzöről, felbujtóról, bűnszövetségről és bűnsegédekről.

50. §. Bünszerzőnek nemcsak az tekintetik , ki a’ bűn
tettet elkövette, hanem az is , ki mást annak elkövetésé
re felbujtott. 5 l § .  Felbujtónak pedig tekintetik, ki vala
melly általa czélba vett és határzottan kijelelt bűntett el
követésére : a) szóval vagy irasban mástvilagosan es egye
nesen felszólított és rávett, b) Bérrel vagy jutalom Ígére
tével mást arra elcsábított, c) Erőszakkal vagy fenyege
tésekkel mást arra kényszeritett. d) Valamelly tőle függő 
egyednek azt világosan parancsolta. 52. §. A ki mast az 
51dik §ban körülirt módon valamelly bűntettre felbujtott 
mindazokra nézve, miket a’ tettes az ő felbujtása szerint 
elkövetett, úgy szintén azokra nézve is , mik a’ f e lb u j- 
t á s b a n  h a t á r z o t t a n  kijelelt bűntett elkövetésére 
mint eszközök szükségesek voltak , vagy abból múlhatat
lanul következtek, bünszerzőnek tekintetik ’s úgy büntet-

tetik, mintha azokat maga követte volna el. 53. §. Ha te
hát a tettes a’ felbujtás következésében a’ bűntettet bevé
gezte , a felbujtó az elkövetett bűntett bevégzésére ren
delt büntetés teljes mértékéig bűntettethetik. 54. §. Ha 
pedig a tettes az elkövetett bűntett befejezésében szándé - 
kan kívül meggátoltatván , csak bünkisérletet követettel , 
vagy ha a’ bevégzéstől önként ’s a’ felbujtónak szándékán 
kívül ismét elállott, mindazon esetben , mellyekben a’ bün- 
kisérletre is büntetést rendel a’ törvény, úgy fog a’ fel
bujtó büntettetni, mintha azon bűntettre kísérletet köve
tett volna el. 55. §. A’ fenebbi 53. és 54-dik §§. eseteiben 
annal súlyosabb beszámítás terheli a’ felbujtót, minél na
gyobb volt a’ felbujtás befolyása a’ tettes elhatározására. 
56. §. Midőn a’ felbujtó mást valamelly bűn elkövetésére 
b é r r e l  v a g y  j u t a l o m  i g é r é s é v e l  c s á b í t o t t  
e l, ha a’ feibujtásban kijelelt bűntett olly nemű volt, melly- 
nél a’ kísérletre is büntetést rendel a’ törvény, még ak
kor is kísérletért büntettetik a’ felbujtó , ha az, kit felbuj
tott azon bűntettre , még kísérletet sem követhetett e l , 
de illy esetben büntetése a’ bevégzésre rendelt büntetés 
csak Yc részéig terjedhet. 57. §. A’ büntettek azon nemei
nél, mellyekre nézve a’ kísérletre büntetést nem rendel a’ 
törvény , ha a’ bűntett be nem végeztetett, a’ felbujtó csak 
olly esetben büntettethetik, mellyben a’ törvény azon bűn
tettről szóló rendelete a’ felbujtás büntetéséről is különö
sen rendelkezik. 58. §. Ha a’ felbujtó , még mielőtt a’ bűn
tett elkezdetett volna , megbízását, Ígéretét, felszólítását, 
fenyegetését vagy parancsát viszszavette ’s egyszersmind 
a’ bűntett meggátlására mindent, mi tehetségében állott, 
elkövetett, sőt az nem sikerülvén , a’ végett az illető elöl
járóságot is még elég korán felszólította , hogy az a’ bűn
tettet megakadályozhassa , — büntettetni nem fog , habár 
az elöljáróság nak hanyagsága miatt vagy más valamelly 
véletlenül kö» ejött körülmény miatt a’ bűntett elkövetése 
meg nem gátoVatott is. 59. §. Ha pedig a’ felbujtó a’bűn
tett meggátlásáva megtett ugyan mindent , mi a’ fönebbi 
58dik §ban elsoroltatik , de azt csak akkor cselekedte , 
midőn már a’ tettes a’ bűntettet elkezdette, csak annyi
ban fog büntettetni, mennyiben a’tettes azon időig vala
melly büntetés alá vonható bünkisérletet követett el, sőt 
e’ részben is beszámítást enyhítő körülménynek fog tekin
tetni a’ felbujtóra nézve az, hogy a’ bűntett bevégzését 
meggátolni mindenkép törekedett. 60. §. Midőn többen va- 
lamelly közösen czélba vett bűntett egymás segítségével 
leendő végbevitelére előre határzottan öszszeszövetkez- 
nek , ha a’ czélbavett bűntett csakugyan bevégeztetett , 
mindenik szövetkező , ki a’ szövetkezés következtében a’ 
bűntett elkövetése előtt vagy alatt, vagy után együttmun
kálkodott, vagy pedig az által, hogy a’ véghezvitelnél szán
dékosan megjelent, készségét az együttmunkálásrameg
mutatta, mint bünszerző azon büntetés alá esik , mellyet 
azon bűntettre rendel a’ törvény ; ’s minél nagyobb volt 
befolyása a’ szövetkezettek elhatárzására, minél több részt 
vett a’ bűntett elkövetésében, a’ beszámítás reá nézve an»
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nál súlyosabb leend. 61. §. Ollyan szövetkező pedig, ki a’ 
szövetkezők által czélbavett ’s el is követett bűntettnek 
végbevitelére, sem az elkövetés előtt, sem utána együtt 
nem munkálkodott, a’ szövetkezők által elkövetett bűntett
re rendelt büntetésnek csak egy harmadáig büntetethe
tik , hacsak a’ bűnszövetségre nézve felbujtó nem volt, 
mert ez , a’ fenebbi esetben is, mint bünszerző az 52dik 
és 53dik §§ok szerint büntetendő. 52. § Ha pediga’ bűn
re szövetkezők a’ közösen czélbavett bűntettre nézve csak 
bünkisérletet követtek el, mindazon szövetkezők, kik ar
ra együttmunkálkodtak, a’ bűnkisérletről szóló szabályok 
szerint lesznek megitélendők. 63. §. Azon szövetkező , k i , 
mielőtt a’ czélbavett bűntett elkezdetett volna , mindent a’ 
mi tehetségében volt megtett, hogy társait attól viszsza- 
tartóztassa 's nekik világosan ki is jelentette , hogy a’ szö
vetségből kilép, szövetkezéséért b ü n t e t l e n  marad ,  
m é g  a k k o r  i s ,  ha  a z t  e l ő r e  f ö l  nem j e l e n 
t e t t e  ’s törekvéseinek ellenére a’ bűntett csakugyan el
követtetett. Azon szövetkező pedig , ki egyszersmind fel
bujtó volt, illy esetben is a’ felbujtásról szóió szabályok 
szerint fog megitéltefni. 64. §. Ha valamelly a’ szövetke
zők szándékán kívül közbejött ok vagy akadály miatt a’ 
bűnszövetség meglett szüntetve, mielőtt még a’ czélbavett 
bűntett elkövetése megkezdetett , minden szövetkező már 
azért, mert a’ bűnszövetségbe lépett’s abban eloszlásáig 
vagy megszüntetéséig benmaradt, büntettetni fog; bünte
tése azonban súlyosabb nem lehet, mint a’ törvény által 
azon bűntettre rendelt büntetésnek hatodrésze. 65. §. Ha 
pedig a’ szövetkezők a’ czélbavett bűntettnek elkövetésé
től , még mielőtt az megkezdetett, önként elállván , szö
vetkezésüket megszüntették , büntetlenek maradnak, úgy 
szintén 66. §. Büntetlen marad azon szövetkező is, — ha 
csak egyszersmind felbujtó nem volt, — k i, mielőtt a’szö
vetkezők által czélbavett bűntett valamelly részben meg
kezdetett, azt az illető elöljáróságnak elég korán jelen
tette fe l, hogy a’ bűntettnek elkövetését meggátolhassa. 
67. §. Midőn súlyosabb bűntett követletettel , mint mire 
a’ szövetkezők egyesültek, azon tagoknak, kik annak 
elkövetésében semmiképen nem részesültek, csak a’ bűn
szövetség által kitűzött bűntett fog beszámíttatni. 68. §. A’ 
ki másnak valamelly bűntettét akár az elkövetés előtti v. 
alatti szándékos együltmunkálással, akár az elkövetés e- 
lőtti vagy alatti vagy utáni segítség előre kijelentett egye
nes megigérésével akár valamelly szándékosan a’bűntett 
elkövetésére irányzott tanácscsal v. biztatással, ismerve 
a’ tettes bűnös eltökélését , előmozdítja, bűnsegédnek te
kintetik. 69. §. A* bűnsegédet annál súlyosabb beszámí
tás terheli , minél inkább elősegítette hozzájárulása által 
a’ bűntett elkövetését; de büntetése kisebb leend , mint 
ha a’ bűntettet maga követte volna el. 70. §. Ha azonban 
ollynemü segítséggel járult a’büntett elkövetéséhez , melly 
nélkül a’ bűntett a’ fenforgó körülmények között el nem 
követtethetett volna , azon bűntettre rendelt büntetés egész 
súlyával is büntettethetik. 7 i.§ . A’ ki másnak valamelly 
bűntettre irányzott készülését bizonyosan tudja ’s az iránt 
sem a’ felsőbbségnek jelentést nem teszen. sem azt, ki el
len a1 bűntett irányoztatik , idején nem figyelmezteti, ha 
bérrel vagy jutalom ígéretével volt hallgatása megvásá

rolva, vagy ha a’ följelentés hivatalos kötelessége lett 
volna , bűnsegédnek tekintetik. 72. §. Ha pedig a’ följe
lentés hivatalos kötelessége nem volt ’s nem is bérért vagy 
ígéretért mulasztotta el a’ följelentést vagy figyelmezte
tést, csak elly esetekben vonathatik büntetés alá, mely- 
lyekre nézve a föl nem jelentést is büntetendőnek rendeli 
a törvény , de még illy esetekben is büntetetlenek marad
nak azok , kik a’ bűnre készülővel házassági, gyermeki 
vagy szülei viszonyban állanak, valamint szintén a’ só
gorok és rokonok másod iziglen, — ’s a’ bűnösnek gyám
ja és gyámoltjai.

YI. F e j e z e t.
A' beszámításról.

73. §. Minden beszámítástól és büntetéstől menten 
maradnak : a) Az őrültek azon tettekre nézve , miket őrült
ségük ideje alatt elkövettek, b) Azok kik betegség miatt 
ídeiglensen olly állapotban vannak, hogy tetteik büntethe
tőségének felfogására szükséges eszmélettel nem bírnak; 
de csak olly tettekre nézve, miket ezen állapotban követ
tek el. c) A’ tompaelméjüek’s a’ siketnémák , ha elmete
hetségeik olly kevéssé vannak kifejlődve , hogy tetteik
nek büntethetőségét belátni képesek nem voltak, d) Azok , 
kiket a’ törvényszegés elkövetésére vagy ellenállhatatlan 
külső erőszak vagy fenyegetések kényszeritettek. — A1 
fenyegetés azonban csak úgy tekintethetik kényszerítő
nek , ha az a’ fenyegetettek vagy a’ 72d. §. szerinti hoz
zátartozóinak testére vagy életére nézve valamelly egyéb- 
kint el nem hárítható súlyos veszélylyel voltöszszekötve. 
e) Azok, kik a’ törvényszegést csak azért követték el , 
mert v a l a m e l l y  életveszélyIyel fenyegető szükségből, 
meliybe büntelenül kerültek , magokat vagy ollyanokat , 
kik a’ 72dik §. szerint hozzátartozóiknak tekintendők , 
egyébkint kiszabadítani képesek nem voltak, f) Azok, kik 
vétlen önvédelem esetében s annak törvényszabta korlá
tái között ollyasmit cselekedtek , mi egyébkint törvény
szegésnek tekintetnék. 74. §. Vétlen az önvédelem: a) 
Minden tettleges és erőszakos megtámadás ellen , melly 
jogtalanul a’ megtámadottnak személye ellen intéztetett’s 
életére vagy testére, szabadságára vagy becsületére ve
szélyhozó lehet. b) Azon erőszak ellen, melly vagyoná
nak jogtalan elvételét vagy megrontását tárgyazza. c) Az 
ellen, a’ ki jogtalanul másnak udvarára, házára vagy 
lakására erőszakosan reá rohan , vagy abba betörni igyek
szik. De mindezen esetben csak akkor van helye a’ vétlen 
önvédelemnek , ha a’ megtámadott sem a’ közhatóságnak 
felhívása által, sem más valamelly hatalmában levő esz
közökkel a’ fenyegető veszélytelnem távoztathatta. 75. 
§. A’ vétlen önvédelemnek korlátaitazonban álhagjaa’meg- 
támadott: a) Midőn olly esetben , hol minden magára kö
vetkezhető kár vagy veszély nélkül gyöngébb eszközök
kel is eltávoztathatta volna a’ megtámadást, keményebb 
módokhoz vagy épen életveszélyeztető eszközökhez nyúlt,
b) Midőn védelmében minden alapos ok és szükség nélkül 
szándékosan meszszebb ment, mint a’védelem czélja meg
kívánta. c) Midőn tudva , hogy a’ megtámadás sem czél- 
jára , sem módjára nézve, személye ellen nem intéztetett, 
azon kár pedig , mellyet neki a’ megtámadás vagyonában
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okozhat, sokkal csekélyebb, semhogy a’ niegtámadónak 
súlyos megsebesitésétvagy épen megölését menthetné, vé
delmében életveszélyeztető eszközöket használt. 76. §. Ha 
mindnzáltal a’tett körülményeiből kiviláglik , hogy a’ meg
támadott csak azért hágta által a’ vétlen önvédelemnek 
törvényszabta korlátáit, mert a’ megtámadás miatti féle
lem vagy ijedség eszméletét annyira megzavarta, hogy a’ 
fenyegető veszély eltávoztatására sem valamelly más mó- 
dokrul gondoskodni, sem a’ védelem eszközeit megvá
lasztani képes nem volt, az áthágás beszámítás alá nem 
esik. 77. §. A’ vétlen önvédelem minden szabályai ’s jogai 
kiterjednek arra is , a’ ki másnak személyét vagy javait 
a’ fönebbiekben körülirt erőszakos megtámadás ellen vé
delmezi, vagya’ megtámadottat vétlen önvédelmében se
gíti, valamint szinte arra is, ki udvarából vagy lakásá
ból a’ már berontott megtámadót ismét elkergeti, vagy tu
lajdonát, mellyel az távozni készül, viszszaveszi vagy 
mást illyen cselekvésben segit. 78. §. Oily cselekvésnek, 
melly a’ vétlen önvédelem korlátái közt történt ’s ennél
fogva beszámítás alánéin vonathatik, mindazon következ
ményei , meilyek elkerülhetők nem valának , szintén bün- 
tetetlenek maradnak.79. §. Olly cselekvések, meilyek há 
borúban a’ közellenség ereje gyengítésére , annak embe
rein, fegyverein. tábori készületein , élelemszerein vagy 
bármi egyéb hadviselésre szolgáló vagyonán kö*ettcttek 
e l , mennyiben azokat a’ hazai törvényes felsőbbség által 
előre kihirdetett külön hadi szabályok el nem tiltották , 
úgy szintoiiy cselekvések , meilyek háborúban bárkinek 
sérelmével egyedül a? haza védelmére ’s a’hadi szabályok 
által megengedett esetekben vitettek véghez, ezen bün
tető törvénykönyv rendeletéi szerint beszámítás és bünte
tés alá nem vonathatnak. 80. §. Gyermekek, kik koruk
nak tizenkettődikévét meg nem haladták, a’ büntetőtör
vény megszegéséért közkereset alá vétetni ‘s a’ törvény
szabta büntetéssel büntettetni nem fognak , hanem azok 
szüléjik vagy felügyelőik által lesznek inegfenyitendők , 
de az illető közhatóság fel fog ügyelni arra , hogy illy e- 
sethen a’megérdemlett fenyítés el ne maradjon. 81. §. A’ 
beszámítás alá eső törvényszegés büntetése a’ törvény ál
tal kitűzött mértékig annál nagyobb leend, minél számo
sabbak vagy súlyosabbak a’ beszámítást nevelő körülmé
nyek és minél csekélyebbek azok , meilyek azt enyhítik. 
82. § A’beszámítás pedig annál súlyosabb :

Minél több gonoszság (malitia) látszik ki a’ törvény- 
szegő cselekvéséből ’s különösen abból, hogy a’ bűntet
tet régen forralta. Minél alacsonyabbak voltak inditóokai. 
Minél több akadályt kellett legyőznie, hogy tettét elkö
vethesse. Minél több készületet te tt’s minél gondosabban 
kereste arra az £ lkaimat. Minél több álnoksággal v. vak
merőséggel követte él a1 törvényszegést. Minél szorosabb 
és szentebb kötelességet sértett meg, és minél közeleb
bi viszonyban állott a’ megsértette!. Minél erősebb és ha- 
talmasb volt a’ törvényszegő’s minél gyengébb, tehetet
lenebb volt a’ sértett fél. Minél inkább megcsalta törvény
szegése által másnak benne helyezett bizodalmát. Minél 
inkább beláthatta helyzeténél vagy miveltségénélfogva tet
tének roszaságát és következéseit. Minél nagyobb a’ tör
vényszegő bünbeni megrögzöttsége. Minél nagyobb volt az

okozott kar. Minél Aeszélyesebb volt a’ törvényszegés 
egyesekre’s a’ közbátorságra nézve. Minél inkább ollyan 
volt a’ törvényszegés nemére v. elkövetése módjára néz
ve, hogy azt elhárítani vagy kinyomozni nehéz. Minél 
nagyobb volt az elkövetésalatti’s utáni kegyetlenség. Mi
nél botrankoztatóbb volt a’ törvényszegés személyére , 
tárgyra, helyre 's időre nézve , különösen ha az valamelly 
közcsapás vagy inség idejében követtetett el.

(Folyt, következik.)

Marseille ostroma*
CKranczia beszély.) >

CF o l y t a t á s .)
Az alaknak megengedé a’keskeny gátig jőnie ’s mi

dőn közel vala hozzá , karddal kezében megrohaná azt , 
mialatt; a1 két hölgy védőjüknek szükség esetében segít
ségére készüle. — , Ki vagy? mit akarsz? kérdé a’ fiatal 
férfi kardját az idegen mellének szegezve, ki önvédelem 
helyett alázattal esengve térdeire borult. — ,,Ah marseil“ 
I eiur !4 viszonzá amaz , ki Viktor hangjában földijére is
mért. — ,A.h4 ismétlé Viktor, ki szintazon fölfedezést té
vé ; úgy látszik , hogy nincs ellenséggel dolgunk ; de illyen 
időkben tudnia kell az embernek, illy helyen ’s illy órá
ban kivel találkozik? Ismételem t e h á t kérdésemet: ki 
vagy? mit akarsz?4— „En Bousquier, Beauregard ur 
halásza vagyok.44— ,Csakugyan, közbe szóia Viktor a’ 
hölgyek felé fordulva , mitsem féljenek önök, ismerősek 
közt vagyunk !4— „Ah,  Viktor űrön! felkaczagva szólt 
a’ halász , meg nem ismerem önt! Jó estét, Viktor ur!44 
— , Jó estét!; — ,,Igazi csoda itt látni önt; én önt a’ város 
falai közt keresendém. Tán szándéka...?44 — ,Csitt !4 
sugá Viktor. — „Különös időt választott ön.44 — ,Hát ha
lászattal foglalkodol ?4 szakitá félben a’ fiatal férfi, kinek 
a’ fordulat , mit a’ beszélgetés vön , láthatólag kellemetlen 
vala ’s ki azt meg akaró változtatni. — ,.Igen, halászok44 
válaszolt Bousquier mélyen sóhajtva. — ,Mi bajod ? kér
dé Viktor; hiszen én tudom, hogy e’ foglalkodás neked 
ünnep vala.4 — „Igen , ha Beauregard ur vagy ön számá
ra halásznék.44— .Hát kinek halászasz?4 ■—„Kinek ha
lászok ! Sz. szűz ! A’ rongyos olaszoknak , kik halaimért 
alabárdütésekkel fizetnek.44— ,Hogyan , olaszok járnak 
ide ?4 kérdé Viktor. — „Járnak é ! ,Egy éjjel sem marad
nak el ; egy óra múlva itt vannak. Dene beszéljen rólok 
Viktor u r ; ók valódi törökök, kalózok, szaraczenek , 
kik lyányok-’s halakat kutatnak, isten verje meg őket! 
két német is van velők , kik épen carreau-alsóhoz hason- 
litanak; de többet nem is érnek.44 — Halljad csak , Bous
quier , szavába vágott Viktor,velem két hölgy van, kik
nek nyugalom szükséges J czipéjökről a’ t a l p a k a t  e’ 
sziklákon elvesziték ’s lábacskáik egészen feltörvék.— 
Kunyhódban nincs é egy jó ágy száraz ombolybul?‘ — 
„ 0  , kunyhómban rósz dolguk volna a’ hölgyeknek44 vá
laszolt Bousquier. —  ,De hát hol töltsék az éjét ?‘ szavába 
vága Viktor. — „Ha a’tenger nem volna olly borzasztó, 
megmondanám önnek , hol volna nekik legjobb : otthon; 
csolnakomba szállnánk ’s mivel a’ tenger , mióta Lafayet
te hajóserge Mancade-ot elüzé, szabad, egy óra alatta’ 
révlánczhoz vinném önöket.44 — ,„Az nekem jeles javas
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latnak tetszik , szólt Gabriela előlépve; a’ csolnakra fi
iunk , mi nem félünk.4” — „Az nem lehet, madame ! lehe
tetlen! vállvonitva válaszolt Bousquier; az annyit tenne, 
mint istent kisérteni.“ — „„Hiszen a’ tenger nem igen 
háborog“ “  megjegyzé Klára. — „Itten , igaz, nem, de a’ 
tenger , szép kisaszszony, hasonlítás nélkül legyen mond
va, ollyan, mint a’ lyányok; a’külszínnek nem lehet hin
ni. Itt nyugott ’s meglehetősen jószerü , de ott lent, néz
ze ön, túl ama sziklán, hol misem védi, borzasztóan dü
höng. Nem, Viktor ur , higyemeg, jobban tesz ön, ha 
vár.44—- ,De hol várjunk, miután mondod , hogy nálad 
bátorságban nem vagyunk?4 — „Kövessenek önök, szóla 
Bousquier, felnyitom Beauregard ur házát; ott jobb he- 
lyök lesz , mint nálam. Ha az olaszok eljőnek, önök a’ 
házban mindig följebb menjenek. A’ pádon hágcsót’s csa 
póajtót lelendnek. Szükség esetében, ha az olaszok föl
mennének, önök a’ födélre mennek ’s a’ hágcsót felhúz
zák; ha odáig is üldöznék önöket, még mindig marad egy 
utolsó mód : lezuhanhatnak a’ födélről, ha magokat elfo
gatni csakugyan nem akarják.44 — A’ két hölgy megszo 
ritá egymás kezét. — ,Hát je r4 szólt Viveaux Viktor.

A’ halász előlment, a’ három szökevény némán ki- 
séré ; egy perez múlva ombolyrakás mellett haladának el 
’s fölmentek az előlépcsőkön ; Bousquier lábával betaszin- 
tá az ajtót. ,Ha az ajtó nem erősebb, szólt V iktor, úgy 
máshova vezethettél volna.4— „Bereteszeljük, Gabrie- 
lám, belülről.44 — „,Äzt ne tegyék önök, szép hölgyek, 
felelt a’ halász; azzal legott elárulnák magokat. Nem , 
nem; ők tudják , hogy az ajtó nyitva van ; hagyják önök 
nyitva ; így ők semmi változást sem látandnak ’s tán mit- 
sem vesznek észre. Higyenek önök nekem ’s tegyenek , 
mint mondom.444 — „Ön hát hiszi mégis,hogy eljőnek ?‘4 
kérdé Klára félénken.— ,.,Tán eljőnek, tán nem. Ezen 
átkozott emberek disznóhalként változó természetűek, az 
ember mi bizonyosat sem mondhat. Minden esetre szép ha
lakat teszek elejökbe , hogy őket lehetőleg tartóztassam 
a’ házban.444 — ,Itt van az esteli költségeire, mit nekik 
adandasz4 szóla Viktor , Bousquier halász kezébe két ara
nyat nyomva. — ,„Erre nem volt szükség, felelt emez; 
igy megvagyok fosztva az örömlül, hogy önnek isten ne
vében szolgáljak; de viszsza sem akaromutasitani, mert 
az helytelen volna ’s önt sérthetné.“ 4 — ,Csak dugd el ’s 
jól őrködjél.4 — „.Igen, igen, de az a j t  ó t önök be ne 
zárják.4“ —  ,Légy nyugottan.4 — ,,,Hát jó szerencsét! 
— Még egy , szép hölgyek , szóla Bousquier viszszafor- 
dulva , ha velős imát tudnak önök. Nem merek ugyan ö- 
nöknek jó tanácsot adni, de önök engem értenek.“ 4 Mint 
ha maga is elijedne merészségétől, még egyszer inte fejé
vel a’ halász’s ismétlé szerencsekivánatát; aztán gyorsan 
távozék.

Midőn társnőivel egyedül marada Viktor , kezeikkel 
törekvőnek eligazodni , mert az alacsony nagy teremben 
szemekre számítni nem lehete. Gyertyagyújtással mago
kat nyomban elárulák vala. Tapogatózással kellett egymást 
keresniök. Viktor társnői szívdobogását hallá a’ mély 
csendben. — A’ lépcsőt végre megtaláld. — Hívására hoz

zá jőve a’ két hölgy ; Viktor kinyújtván kezét más resz
kető kezet fogott meg. A’ kéz alkalmasint félelem ’s re
megés miatt megszoritáaz övét ’s Viktornak nem kelle kér
deni , kié az a’ két hölgy közül. ,Kövessenek önök , szó
la Viktor arra fordulva , hol sejtelme szerint Gabriela va
la , itt vagyunk a’ lépcső aljánál.4 — „Hát menjen ön elő
re , válaszolt Laval aszszony , én Klára ruhájához fogoz- 
kodam.4’ — ,„Mit keres ön , nagynéne ?“ kérdé a’ fiatal 
lyány. — „Kezkenőmet elvesztőm.“ — ,Én nyomban le
megyek ’s a’ zsebkendőt fölkeresem4 viszonzá Viktor. — 
Ekkor mindhárman fölmentek a’ keskeny és sötét lépcsőn , 
melly a’ felsőbb emeletekbe vezete; aztán tapogatózva ke
restek szobaajtót’s mindjárt az elsőbe belépőnek , a’ ten
ger lecsendesültét ott bevárni szándékolok. Méltó é hoz- 
zájok a’ szoba bútorzata, azt észre nem vehetek , mert 
a’ sötétben mitsem különböztethettek meg; de nagy öröm
mel tapintának valami puhára, mi derekaljhoz hasonlita. 
— „Viktor, szólt Gabriela, ha ön lemegy, mi pillanatig 
nyugodni próbálunk.“ — ,,,Ön őrködni fog fölöttünk nem
de ?“ ‘ hozzá tévé Klára. — ,Számoljanak önök egészen 
rám, viszonzá Viktor. Soha őr hűbben őrhelyén (Posten) 
nem álla, mint én állandók.4 — „Legyen rajta, hogy kez
kenőmet feltalálja , mert elárulhatna bennünket44 hozzá té
vé Gabriela. — ,En megyek4 mondá Viktor. A’ hölgyek 
haliák, hogy a’ lépcsőn lemegy. A’ fiatal férfi óranegye
dig kerese , demitsem talált.

[Folyt, következik.')

T á r c z a.
* * * Mikor az emberek természeti részvételt ér

zenek egymás bajai irán t, midőn őket naponkint erőtetés 
nélküli ’s gyakori viszonyok hozzák érintkezésbe és sem
mi ingerlékenység köztük szakadást nem csinál, könnyű 
átlátni , hogy szükség idején kölcsönösen segitendik egy
mást. Mikor valanieily amerikai ember feleitől gyámoli- 
tást kíván , azt ezek tőle igen ritkán tagadják meg ’s gyak
ran tapasztaltam, hogy őt abban önként is nagy buzgalom
mal részeltetik.

* * * A’ világ Iegmiveltebb nemzeteinél sokszor 
megtörténik, hogy egy szerencsétlenolly elszigetelve lát
ja magát a’ sokaságnak közepette , mint a’ vad az erdő
ben. — —

# * Az állapotok egyenlősége, ugyanakkor mi
dőn az emberekkel függetlenségöket érezteti, mutatja előt
tük erőtlenségüket is ; szabadok ők ugyan, de ki vannak 
téve ezer szerencsétlenségnek , és a’ tapasztalás csakha
mar megtanítja őket arra, hogy bár rendesen más segít
ségére szükségük nincsen is, majd mindig jő olly pilla
nat , mellyben a’ nélkül el nem lehetnének.

# # Minél egyenlőbbek lesznek az állapotok, an
nál inkább kimutatják az emberek ez egymást lekötelez» 
kölcsönös hajlandóságot.

* # Demokratiákban , hol nagy jótéteményeket 
nem igen osztogatnak, apró szívességeket szüntelen gya
korolnak. Ritkaság, hogy itt valaki magát feláldozni kí
vánja , de szolgálatra valamennyien készek.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatta T r  a t t  n e r-K á r o ly  i uri-utcza 453.
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ÁHalányos rendeleteh.
A’ büntető (örvénykönyvijavaslat “lsőrészében, mellyszól 

a’ bűntettekről és büntetésekről, a1 KK. és RR. által tett
változtatásokkal.

( Folytatás.)

VI. F e j e z e t.
A’ beszámításról.

83. §. Enyhíti ellenben a’ beszámítást: Ha a’ tör
vényszegő más által csábittatott el. Ha a’ sértett fél által 
különösen ingereltetett. Ha neki a’ törvényszegés oliyan 
által parancsoltatott, kinek egyébkint engedelmességgel 
tartozik. Ha midőn egyenesen tőle függött büntette által 
magának több hasznot, másnak több kárt okozni, kisebb 
haszonnal is megelégedett. Ha bűntársait nagyobb bűn el
követésétől , vagy kegyetlenségtől viszszatartóztatni igye
kezett. Ha, mielőtt büntette íelfödoztetett, azt maga ön
ként följelentette. Ha az okozott k á rt, még mielőtt elle
ne a’ büntető eljárás megindittatott, teljesen megtéríti. 
Ha a’ büntető eljárás alatt tettét maga megvallja ’s bűntár
sait fölfedezi. Ha életkora tizennyolczadik évét még be 
nem töltötte , a’ tizenkettediket azonban már meghaladta. 
Ha büntette a’ teljes bevégzés után legalább öt évig fel 
nem födöztetvén ,az alatt magát minden tekintetben fedd- 
hetetlenül viselte ’s az okozott kárt is a’ lehetőségig meg
térítette. Ha midőn a’ törvényszegést elkövette , olly igen 
részeg volt, hogy e’ miatt teljes eszmélettel nem birt és 
szokásán kívül és csak szándéktalanul részegedett meg; 
mert ha a’ részegeskedés már egyébkint is szokása , vagy 
czélzatosan és egyenesen azért élt szeszes italokkal, hogy 
magát a’ bűntettre még inkább felingerelje ,^a’ részegség 
a’ beszámítást enyhíteni nem fogja. 84. §. Őrültség, be
tegség , tompaelmüség, melly mégazon fokán ugyan nin
csen, hogy a’ 7 3dik §. szerint minden beszámítást meg
szüntessen , de mégis oliyan , hogy a’ törvényszegő józan 
belátását megzavarta , továbbá oliyan erőszak, vagy fe
nyegetés , vagy szükség, melly a’ 73dik §ban kijelelt föl
tételeknek meg nem felel ugyan, a’ törvényszegő elha- 
tárzására azonban mégis tetemes befolyással volt; végre 
az önvédelem, ha az egészen vétlen ugyan nem volt, de 
legalább némileg menthető, a’ beszámítást szintén enyhí
tik. 85.§. A’ büntető törvények rendeletének nemtudása 
senkit a’ büntetés alól fel nem ment. 86. §• Midőn valaki 
ugyanazon biró előtt több különféle törvenyszeges miatt, 
mellyekért megbüntetve még nem v o l t ,  all közkereset
alatt; minden bebizonyított’s még meg nem büntetett tör
vényszegései a’ büntetésre nézve öszszefoglaltatnak ’s azon 
büntetés , mellyet az általa elkövetett törvényszegeseknek 
legnagyobbikára , ha annál egyebet el nem követett volna , 
mondana ki a’ biró , megsulyosittatik még kétharmadával 
azon büntetéseknek, me l l y e k  többi törvényszegéseire 
egyenkint volnának kimérendők. Az ekképen megsulyo- 
sittatott büntetés azonban meg nem haladhatja kétszeres 
mértékét azon legnagyobb ideigleni büntetésnek, mellyet 
a’ törvény olíynemű bűntettekre rendelt, minő a’megítélt

büntettek legsulyosbika volt; sőt ha ezen kétszeres mérték 
huszonnégy évi rabságnál is többre menő , az öszszes bunte» 
tes huszonnégy évi rabságban leszen megállapítandó. 87. 
S* Ha azonban a bűntettes legsúlyosabb vetke olíynemű 
volt, rnellyre legnagyobb büntetésül holtig tartó rabságot 
rendel a törvény , kózkereset alatti egyeb törvényszegé
sei külön nembüntettethetvén , terhelő körülmények gya
nánt fognak fölvétetni. 88. §. A’ fenebbi 86dik §. szabá
lyai szerint büntettetik az is , ki ugyanazon nemű törvény
szegés többszöri elkövetéséért áll közkereset alatt. 89. §. 
Midőn a’ fenebbi 86d. és 88dik §§ban körülirt eset olly 
bűntetteknél fordul elő, mellyekre nézve a’ büntettek egyes 
nemeiről szóló törvények az említett szakaszok rendele
tétől eltérő külön szabályt állapítottak meg, azon külön 
szabály szerint fog a’ tettes büntetése kiméretni, 90. Ha 
ugyanazon bűntett által a’ büntetőtörvénykönyv több ren
deletéi sértetnek meg , illy törvényszegések külön bünte
tések alá ugyan nem vonatnak , hanem terhelő körülmé
nyek gyanánt fognak tekintetni. 91. §. Azon kínzások , 
mellyeket a’ törvényszegő azoktól szenvedett, kik az elkö
vetett bűntettet rajta magok hatalmával törvénytelenül a- 
karták megboszulni, és azon fogság, mellyet az a’ bünte
tő eljárás alatt a’ végítéletig kiállott, büntetés kimérésé
nél tekintetbe fognak vétetni. 92. §. A’ ki az 5dik §nak 
esetében valamelly külföldön elkövetett’s elitéit bűntetté
ért Magyarországban ismét büntető közkereset alá véte
tik, ha bűntettéért a’ külföldön rászabott büntetés egy ré
szét már ott kiállotta , ezen szenvedése itteni megítélésé
ben is mindenkor tekintetbe veendő.

VII. F e j e z e t.
A' viszszaesesről.

93. §. A’ ki azon bűntettbe, mellyért már büntetve 
volt, vagy ahoz hasonnemübe ismét viszszaesik , tettéért 
az alább elszámlált büntettek eseteiben a’ viszszaesés te
kintetéből súlyosabban büntettetik, mintha azt csak akkor 
először követte volna el; sőt büntetése fölöttébb terhelő 
körülményeknél, különösen többszöri viszszaesésnél, a’ 
törvény által azon bűntettre rendelt ideigleni büntetés két
szeres mértékéig is emeltethetik, ha ezen kétszeres mér
ték huszonnégy évi rabságot meg nem halad. 94. §. Azon 
büntettek pedig, mellyeknél viszszaesés tekintetéből a’ 
büntetés a’ fenebbiek szerint sulyosittathatik , követke
zők: 1) Pénz, iratok , pecsétek meghamisitása. 2) Gyer
mekülés, idétlen szülés szándékos eszközlése , a’ csecse
mő kitevése. 3) Szándékos emberölés, szándékos sérté
sek, verekedések’s erőszakos letartóztatás. 4) Többfe- 
leségüség vagy többférjüség, nőragadás , házasságtörés ’s 
egyéb bujaságbeli büntettek. 5) Hamis feladás és álnok 
gyanúsítás. 6) Rablás , lopás , zsarolás , sikkasztás, csa
lás. 7) Hamis esküvésés hamis tanúbizonyság. 8) A’ hi
vatalbeli viszszaélések. 9) Haszonlesésből elkövetett or
gazdaság és haszonlesésből elkövetett rabszöktetés. Azon 
büntettek , mellyek a’ fenebbi sorozatban ugyanazon pont 
alatt állanak , a’ viszszaesés tekintetében egymás közt ha-
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sonnemüeknek tekintetnek. 95. §.Gyilkosságnál ’s gyúj
togatásnál a’ viszszaesés holtig tartó rabságig is bűntettet- 
hetik; e’ két bűntett azonban egymással hasonnemü nem 
leven, azon gyilkos, ki már gyújtogatásért volt büntet- 
v e , úgy viszont azon gyújtogató, ki gyilkosságért volt 
büntetve, viszszaesőknek nem tekintethetnek. A’ ki más
nemű bűntettet követ e l , minta'minőért már büntetve volt, 
vagy olly bűntettbe esik viszsza, melly a’ fenebbi 94dik 
§ban különösen kijelelve nincsen , annak büntetése a’ tör
vény által azon bűntettre rendelt büntetés legnagyobb mér
tékét meg nem haladhatja.

VIII. F e j e z e t .
Az elévülésről és kegyelmedéiről,

97.§. Az elévülés mind a’ közkeresettől, mind a’ 
büntetéstől fölmenti a’ bűnöst, ha az semmi bűntettet el 
nem követett az elévülés ideje alatt ’s az okozott kárt is 
tehetsége szerint megtérítette. 98. §. A’ közkereset elévü
lésének ideje olly bűntetteknél, mellyekre legnagyobb 
büntetésül holtig tartó rabságot rendel a’ törvény , 20 esz
tendő leend. Egyéb bűntetteknél, ha azok magánypanasz 
nélkül is közkereset alá veendők , 10 észt. alatt sőt a’ 446 
ős 447dik §. eseteiben egy esztendő alatt évül el a’ köz
kereset. 99. §. Olly közkereset pedig, melly csak magány
panaszra indittathatik , két esztendő alatt, sőt a’ 270,  
272 , 456 és 457dik szakaszok eseteiben hat hónap alatt 
évül el. Ha mindazonáltal a’ sértett fél ezen idő alatt a’ 
közkereset megindítására az illető hatóságnál már lépése
ket te tt, illy bűntetteknél is tiz esztendő szükséges az el
évüléshez. 100. §. Az elévülésnek kezdete bevégzett bűn
tetteknél a’ teljes bevégzés pillanatától, elkezdett bűntet
teknél pedig és biinkisérletnéi az elkövetésre intézett 
utolsó cselekvéstől fog számíttatni. 101. §. A’ közkere
set elévülését félbenszakasztja bármelly büntető eljárási 
lépés, mellyet a’ közhatóság vagy annak tisztviselője hi
vatalból a’ vádlott ellen intézett; ha a’ közkereset bizo
nyítások hiánya miatt ismét félbenszakadt, újabb elévü
lésnek lehet helye , mellynek ideje azon pillanattól fogva 
számittatik, midőn a’ büntető eljárásban az utolsó lépés 
megtörtént. 102. §. Az Ítélet által kiszabott büntetés, ha 
a’ bűnös kézre nem került, vagy a’ börtönbül elszökött, 
elévülés által olly büntetésekre nézve, mellyek két évi 
rabságot meghaladnak , tizenöt esztendő alatt szűnik meg, 
kisebb büntetésekre nézve pedig öt esztendő alatt, holtig 
tartó rabságra nézve azonban az elévülésnek helye nem 
leend. 103. §. A’ büntetés elévülésének ideje, az ítélet 
kihirdetése napjától, vagy ha az elmarasztalt a’ börtönbül 
szökött e l, szökésének napjától fog számíttatni. 104. §. 
A’ büntetés elévülése félbenszakad , ha az elmarasztalt az 
elévülés ideje alatt kézre kerül. 105. §. A’ kegyelmezés 
joga egyenesen a’ király felségjogai közé tartozik. 106. 
§. A’ 106dik §. helyébe jő a’ következő uj öt §: a) A’ 
kegyelmezésnek csak a’ bíróság végítélete után lehet he
lye ’s a’ törvényes közkeresetet és büntető eljárást kegye
lem utján megsemmisíteni vagy gátolni nem lehet, b) Ke
gyelmezés által az ítéletben kiszabott büntetés felénél töb
bet elengedni nem lehet J holtig tartó rabságnál pedig a’ 
büntetés csak 12 évi rabságra szállittathatik le. c) Kivé

tetnek azonban olly büntettek, mellyekrőla’ 43. fejezet 
’s 44. a) , b) , c) pontjai és a’ 47d. fejezet szólanak, mert 
ezekre nézve kegyelmezés utján az egész büntetés is elen
gedtethetik , sőt a’ közkereset is megszüntethetik, d) A’ 
kegyelmezés ki nem terjed arra, hogy valaki hivatalát, 
mellytől valami bűntett miatt a’ törvény értelmében meg- 
fosztatott, viszszanyerje, vagy olly hivatalokba léphes
sen, mellyeknek viselhetésétől Ítélet által jövendőre eltil- 
tatolt. e) A’ fenebbi d) §. rendelete szolgál szabályul a- 
zokra nezve is , kik az 56d. fejezet értelmében az ügyész
kedéstől ítélet által végképen eltiltattak. 107. §. A’ sér
tett fél részére megítélt kárpótlás terhe alól kegyelmezés 
által senki föl nem mentethetik.

IX. F e j e z e t.
A' gyilkosságról, a1 szándékos emberölésről, o’ vigyázatlanság

ból elkövetett emberölésről 's a’ gyermekülésről.
108. §. A’ ki szándékosan és előre meggondolt eltö- 

kéléssel valakit életétől megfoszt, gyilkosnak tekintetik. 
109. §. A’ fenebbi 108. §. esetébenazon körülmény, hogy 
a’ tettes előre meggondolt eltökélését indulatos fölgerje- 
désben hajtotta végre, a’ gyilkossági beszámítást ki nem 
zárja. 110. §. Holtig tartó rabság leend a’ gyilkosság bün
tetésének legnagyobb mértéke ; a) Midőn a’ gyilkos olly 
személyen követte el a’ gyilkosságot, kivel természet ’s 
törvény szerint szülei, gyermeki, testvéri vagy házassági 
viszonyban állott, b) Midőn olly czélzattal gyilkolt, hogy 
egyszersmind rabolhasson vagy örökséget nyerhessen, c) 
Midőn bérért gyilkolt, vagy mást gyilkosságra bérlett, d) 
Midőn a’ gyilkosságot méreggel vagy egyébkint orozva 
követte el. e) Midőn a’ g y i l k o s  egyszerre több embert 
fosztott meg életétől, habár gyilkossági czélzata csak egy 
ellen volt is irányozva, f) Midőn a’ gyilkos különböző idő
ben elkövetett több rendbeli gyilkosságért vétetik egy köz
kereset alá. g) Midőn a’ gyilkos ellen bebizonyittatik, hogy 
gyilkosságért már büntetve volt. 111. §. A’ fenebbi 110d. 
§ban elszámlált eseteken kívül, a’ gyilkosság büntetésé
nek legnagyobb mértéke tizennyolcz évi rabság, sőt ha 
a’ gyilkosság kegyetlenséggel követtetett el, huszonkét 
évi rabság leend. 112.§. A’ ki nem előre meggondolva , 
hanem indulatos fölgerjedésben tökélette el magát arra , 
hogy mást életétől megfoszszon ’s indulatos eltökélését azon 
fölgerjedésben tüstint végre is hajtotta , szándékos ember
ölésért büntettetik. 113. §. A’ szándékos emberölés leg
nagyobb büntetése tizenkét évi rabság leend. 114. §. A’ 
ki azonban a’ szándékos emberölést rabláskor követte el, 
vagy a’ ki szándékos emberölést kegyetlenséggel hajtotta 
végre , vagy a* ki olly tette által , mellyet szándékos em
berölésnek tekint a’ törvény, egyszerre több ember halá
lát okozta, annak büntetése tizennyolcz évi rabságig ter
jedhet. 115. §. Ha a’ szándékos emberölés olly személyen 
volt elkövetve , kivel a’ tettes a’ llOdik §. a) pontjában 
kijelelt viszonyban állott, a’ büntetés húsz évi, sőt a’ fe
nebbi 114dik §. eseteiben huszonkét évi rabságig sulyosit- 
tathatik. 116. §. A’ gyilkosságot ’s a’ szándékos emberölést 
bevégezettnek akkor tekinti a’ törvény , ha a’ sértett ha
lála a’ sértésnek , vagy a’ \ alamelly egyenesen abból szár
mazó okoknak következésében, harraincznap alatt valóság
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gal bekövetkezett ’s illy esetben azon körülmény , hogy 
a’ sértett azonnal meg nem halt, vagy hogy a’ sértés már 
magában mulhatlanul halálos (absolute lethale) nem volt, 
hanem csak a’ sértett különös testi alkotása vagy egyéb- 
kint is beteges állapotja miatt vált halálossá , vagy czélsze- 
rű ’s jókor érkezett orvosi segély a’ halált eltávoztathatta 
volna, semmi tekintetbe nem vétetik. 117. §. Midőn a’ tet
tes az általa czélbavett gyilkosság vagy emberölés elköve
tését olly cselekvéssel vagy mulasztással, melly szándé- 
kosán és egyenesen annak véghezvitelére volt általa irá
nyozva, már elkezdette ugyan, mielőtt azonban mindazt , 
mit annak bevégzésére szükségesnek vélt, elkövethet
te volna , valamelly szándékán kívüli akadály által meg
gátoltatott, kísérletért büntettetik ’s büntetése a’ bevég
zésre rendelt büntetés feléig terjedhet. 118. §. Ha pedig 
a’ tettes csakugyan elkövette mind azt , mit a’ gyilkos
ság vagy szándékos emberölés bevégzésére részéről szük
ségesnek vélt, de tettéből halál vagy épen nem követke
zett, vagya’ sértett a’ fenebbi 116dik §ban kijelelt har- 
mincz nap után halt meg, gyilkossági vagy szándékos em
berölési kísérletért fog csak büntettetni, büntetése azon
ban a’ bevégzésre rendelt legnagyobb büntetésnek kéthar
madáig terjedhet. 119. §.Gyilkossági czélzattal elkövetett 
mérgezésnél azonban a’ gyilkosság bevégezettnek tekin
tendő akkor is , ha a’ beadott méregtől halál ugyan nem 
következett, hanem súlyos és veszedelmes betegség tá
madott. Ha pedig a’tettes gyilkossági czélzattal a’ mérget 
valakinek szándékosan csakugyan beadta, de abból súlyos 
és veszedelmes betegségbármi oknál fogva nem követke
zett, a’ bevégzésre rendelt legnagyobb büntetés két har
madáig büntettethetik. Végre, ha a’ mérget még be sem 
adta, de a’ mérgezésnek elkövetését olly cselekvéssel v. 
mulasztással, melly szándékosan és egyenesen annak be
végzésére volt általa irányozva, már vt lósággal elkezdet
te , kísérletért büntettetik ’s büntetése a’ bevégezésre ren
delt büntetésnek feléig terjedhet.

(Folyt, következik.)

Marseille ostroma.
(Franczia beszély.)

[Folytatást)
Az alatt a’ két hölgy leölté ruháit, mellyekben lefe 

küdni lehetlen vala. .Mennyire kell most aggódnia nagy
bátyámnak , néne !4 megjégyzé Laval Klára. — „A h, vi- 
szonzá Gabriela , illyenek a’ háború eseményei; férjem 
bennünket holtaknak tart, de mivel sz. P a l tornyán őrt 
á l l , nincsideje bennünket siratni. —  Szeretnék tükört kap
ni.44 — ,Tükröt, néne ?minek?4 — „Hogyrendbe szedjem 
hajamat, melly alkalmasint borzasztó állapotban van-44 — 
,Ha volna is tükrünk , e’ sötétben mégsem használhatnok.4 
.—. „Felnyitván az ablaktáblát a’ tiszta holdfénynél épen 
olly jól látnánk, mint nappal. Klára, nyisd fel egy kissé.44 
— ,Az , n é n e ,  vigyázatlanság volna.4 — „Nem, nem; 
csak megnézzük, csendes é minden.44 — Klára engedelmes- 
kedék ’s egy holdsugár megvilágitá a’ szobát ’s az ablak
nál állott fiatal lyány igen kellemes fejecskéjét. Amphitri- 
te , a’szőke tengerkirálynőül lehete őt tartani, ki szere
lempillanatokat vete birodalma vad szépségére. — Az alatt

Gabriela csakugyan tükröt talált’sKlára mögött állva egy
azon holdsugárnál haját rendezé. — „így, már megvan , 
szolt néhány perez múlva. Most lefekszünk ’s elalvásunk 
előtt elmondandjuk a’ sz. szűz litániáját és a’ sub tuum-ot. 
Én a verseket mondandóm ’s te az óra pro nobist válaszo- 
landod. Jösz?*4— ,Igen, kedves nagynéne , igen , felelt 
Klara, kissé hatraltatva, de az ablakot el nem hagyva; 
úgy rémlik —4. .. „Mi bajod?44 kérdéGabriela. — ,Ugy 
remiik , mint ha embereket látnék joni azon utón, mellyen 
mi jövénk. Már hallom, n é n e , már hallom is őket.4 —
„Bah, vélé Gabriela, tamarindok közt zugó szél.44_,Nem,
kedves nene , íme latom okét, öten , hatan, heten vannak.4
— Gabriela egy ugrással len vala az ágyról, mellyre le- 
fekvek , az ablakhoz lepe , Klára vállaira támaszkodék , 
lábhegyére álla ’s a’ lyány fölött kinéze. — ,L á t j a ön?4 
kérdé Klára Iélekzetét viszszatartóztatva. — „Igen, látom 
őket.44 — A’ férfiak néhány szót váltónak egymással. — 
„Az olaszok44 mondó Gabriela. — ,Ah , istenem , istenem ! 
oda vagyunk !4 suttogá Klára kezeit tördelve. — Három
szori lassú kopogás az ajtón okozá , hogy a’ két hölgy ije- 
dés miatt öszszeborzada; aztán hangot haliának, melly 
szóla: ,,,én vagyok, ne féljenek önök, én vagyok.444 — 
Gabriela ajtóhoz sietvén, felnyitá azt. „Nos ?44kérdé. — 
,„A’ házhoz jőnek.4 44 — „Az ellenség?44— ,„Ugy hi
szem.44 — „Mit tegyünk ?44 — ,„Kövessék Bousq,uier ha
lász tanácsát’s menjenek följebb; keressenek jó rejthelyet 
’s rólam nem aggódjanak. Bármi távol látszassam önöktül, 
szemeim elől mégsem veszitem el önöket.4 44 A’ két hölgy 
válasza bevárása nélkül újra eltűnt a’ sötét lépcsőkön. — 
„K lára!'4 kiálta Gabriela. — .Itt vagyok, kedves néne.4
— „Jer.44 — E’ szónál kézen fogó Klárát’s kivezeté a’ szo
bából. A ’ felső emeletre jutának, hol a’ lépcsőkarnál halí- 
gatózva maradtak.

Kün a’ ház előtti lépcsőkön két férfi , kik maradozó 
csapat-vezéreknek látszának , tartaléktalanul, egészen 
hangosan úgy, hogy az éji csendben szavaikat a’ házban 
mindenhol hallani lehete , beszélgetének. — ,Mondom ne
ked , Taddeo, szólt az egyik; láttam őket árnyként to- 
valejteni’s a’ homlokban megmérém lábnyomaikat; azok 
csak lehetnek lábacskák , nem hoszabbak mint újam , ’s 
keskenyek mint nyelvem ’s mit mondasz e’ csizmarojt
hoz, mit a’ dombon lelénk? Taddes, én fris húst szimato
lok.4— „Kezdem hinni, hogy igazad van44, felelt a’má
sik. — ,Per bacco! azt elhiszem , hogy igazam van. Lásd, 
innen csak 20 lépésnyire , hol a’ kora kezdődik, veszí
tettük el a’ nyomot; ha az istennők e’ posványbán nemfü- 
rödnek , úgy ezen ajtó mögött megtaláljuk őket. Hol van 
gerelyesem? Hej, Kornelius , je r! Jer már, mi az ördö
göt csinálsz? Menj a’más oldalra’s jól vigyázz, hogy el 
senki ne szökjék. Most már, szép hölgyeim , előlünk el 
nem futtok.4 — „Mi ez ?44 kérdé Taddeo, fölemelve a’ kez- 
kenőt, mit Gabriela a’ házban hitt elvesztettnek’s mit már 
kün a’ lépcsőkön ejtett el.— ,Istenemre mondom! vála
szolt Geronimo, kivevén azt társa kezéből, egészen 
hímzett ’s rózsaolajjal beillatszerezett kezkenő, melly , 
úgy látszik, nem halász zsebéből esett ki. Illy h á l ó v a l  
másféle halakat fognak.4— „Be a’ házba! fel! Geroni
mo szavába vágott a’ másik. ’S ti bajtársak . . .  pszt! pszt !44
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._A’ többiek eljövének. „Jertek ide ’s maradjatok itt;
legyen eszetek ’s a’ szobalyányok, ha ollyanokis vannak 
itt, tieitek.“ — .„Épen bizony! kiáltanak a’ többiek; 
mindnyájan bemegyünk , rangnak itt semmi helye, itt 
mindnyájan egyenlőek vagyunk. Egyébiránt minél többen 
leszünk, annál előbb találjuk meg őket. Hol a’másik ge
relyes? hej ! jer , lovagolj ama lépcsőkaron ’s végy gyil— 
kot kezedbe. Az istennőknek kisérőjök van, mert nyo
mait láttuk a’ homokban. Tisztelet a’ hölgyeknek , de a’ 
férfinak golyó, hallod?4“ — „„Jól van“ “ felelt a’gere- 
lyes , az ajtó előtti lépcsőkarra, mintmeghagyaték neki, 
ülve. Geronimo felnyitó az ajtót, melly , mint Bousquier 
halász javaslá , bezárva nem vala. — ,,,,Itt sötét van, mint 
a’ kemenczében , vélé egyik az olaszok közül; nincs ná
lad tűzszer, Taddesz ?“ “ — „Mint ha a’ nélkül valaha k i
mennék !“ válaszolt a’ katona. Azon perczben szikrákat 
hányt a’ kova; a’tapló tüzet fogott, nem sokára egykén- 
szál kékes fénye látszék, melly elegendő volt Geronimo- 
nak, hogy egy szögben lámpát fedezzen föl. ,A’ jó isten 
övéit el nem hagyja! kiálta. Jer, gyújtsd meg!4 Taddeo 
nem mondatá magának kétszer; aztán az olaszok föleme- 
lék a’ lámpát, annyira, hogy az egész tornócz megvilá- 
gittaték. De egyebet nem láttak mindennemű hálóknál, 
mellyek a’ falakra valónak felaggatva. ,A’ hálókhoz ne 
nyúljatok; azok halászunkéi, különben is tudjátok , hogy 
Bourbon másnak jószága ügyében tréfátnem ért.4 — „Lyá- 
nyok is odatartoznak?“ kérdé Taddeo. — ,A’ parancs csak 
gabonát, bútort ’s marhát nevez; lyányok ’s nők nem era- 
littetnek.4 — „Fel tehát a’ lépcsőkön! folytatá Taddeo; lá
tod , hogy itt mi sincs.“  A’ csapat követé a’ tanácsot ’s föl
sietett a’ szobába , mellyet a’ két hölgy imént hagyott el. 
,Aha! kiálta Geronimo ; a’ héj itt maradt, de a’ lepék el
repültek. Két igazihgnői ruha! Nézd, bajtárs, e’ bár
sonyt. Yértolul fejembe, ha csak hozzányúlok.4— „Azt 
magunkkal viszszük, vélé Taddeo , mert értéke van.“ — 
,’S amott j vigyázz! két erszény ! — ’s bennök ? — arany, 
bizonyomra mondom. Ez miénk, mint Marseille a’ con- 
netableé. Reggel osztozunk.4 — „Geronimo , az ágyat nem 
használták. Hölgyeink csak ruhát váltottak, aztán elszö- 
kének. Nyúlj csak az ágyhoz, ollyan sima’s hideg, mint 
márvány.“ — ,Vadászatra! vadászatra! kiálta Geronimo ; 
föl kell őket találnunk, habár sátán űzné is velünk játé
kát.4 E’ szavakkal fölsiettek a’ lépcsőkön.

Gabriela ’s Klára minden szót hallónak e’ borzasztó 
beszélgetésből. Hallván az utolsó szavakat, halálos ré
mület szállá meg őket ’s hajaik felborzulának. De veszte
ni való idejek nem lévén, azon szögbe sompolyodának , 
hol a’ födéleni csapóajtóhoz vezető hágcsó álla ; ezen föl- 
menvén, fölemelék a’ csapóajtót, kimentek a’ födélre , a’ 
hágcsót felhuzák ’s a’ csapóajtót csendesen újra leeresz- 
ték. Á’ lapos födél körül kis fogózó vala, kivéve déli ol
dalát , hol a’ téglák kissé lejtősen fekvőnek, hogy az eső
víz lecsuroghata. A’ két hölgy egy szögben huzá meg ma 
gát. — Kevés perez múlva a’ lábaik alatti hangos beszél
getés elárulá, hogy a’csapat azon térre jőve , hol a’hág
csó állni szokott ’s hogy sorsuké’ pillanatban elvan dönt

ve. A’ két hölgy a’ nélkül, hogy szót szólna, megérté 
egymást; ajkaik bucsucsókra érintkezőnek ; öszszefogóz- 
va, szemeiket égre emelve léptek a’födél kinyúló tégla
szélére , melly lábaik alatt felvála; szemeiket a’ csapóaj
tóra szegezve minden pillanatban várták annak fölemelte- 
teset s ezen esetben el valának szánva: a’ födélről az ajtó 
előtti kőlépcsőkre lebukni. E’ halálaggodalom sokáigtar- 
ta ; a téglák recsegtek lábaik alatt ’s egyszernél többször 
remlek a’ szepegők előtt, mintha láthatlan kéz taszintaná 
a’mélységbe. Sirjok fölött illy mozdulatlanul lebegve fegy- 
’s kétségbeesésnek ostrommal bevett városromokon álló 
szobraihoz hasonlítónak.— Az alatta’ hangzörej ben las
sanként megszűnt ’s távozék; nehéz léptek rázkodtaták új
ra a’ lépcsőket; reménysugár esett a’ két hölgy szivébe , 
kik kimondhatlan hálával emelők szemeiket ég felé; az
tán Gabriela gondosan fölemelvén a’ csapóajtót, a’ csa
patot jajgatni ’s panaszkodni hallá. Az ajtó nem sokára 
bezáraték ’s aztán lassú hang vala hallható, melly növe
kedő kétségbeeséssel hölgyeinket szólitá. A’ hang Vikto
ré vala.— A’ csapóajtó újra felnyílt, a’ hágcsó lebocsát- 
taték, Viktor örömfelkiáltását el nem nyomhatá’s a’ hág
csóra lépett. — ,Viktor, mi még itt vagyunk4 szóla Gabrie
la. — s>Ugy hát szaporán jőjenek önök, szaporán, felelt 
Viktor, mert csak perczig elkésve oda vagyunk.“ — A’ 
két hölgy csodálatraméltó ügyesen ment le a’ hágcsón, 
de a’ pitvarba érve hallók , hogy a’ csatászok, kiknek , 
véleményük szerint, meszsze kellett vala már lenniek, még 
künn a’ lépcsőkön beszélgetőnek. Viktor a’ két hölgyet 
hálók halma alá, mellyek a’ falakon függőnek, dugá ’s 
velők ő is elrejtőzék , figyelemmel ügyelve mindenre, mi 
történők.

,Nos, kapitány, szólt az egyik gerelyes, hasztalan 
volt a’házmotozás?4 — „Fájdalom, igen“ felelt Geroni
mo. — ,De csak mindenhol kerestek önök?4 —  „Minden 
zugot átkutatánk ’s te sem Iátál mit is ?“ — ,Épen semmit.4 
— „Hát jer le.“ — .Köszönöm az őrváltást, szólt a’ ge
relyes , leugorva a’ lépcsőkarról; az gonosz őrség vala.4 — 
„Hogyan ?“ — ,Ha még egyszer fog ön , kapitány ur , sé
tálni a’födélen, őrül legalább eresz alá ne állítson.4 — 
„Miért?“ — ,Mivel az igen egészségtelen, ha téglaeső 
esik ’s az embernek nincs esernyője.4 — „Tégla esett a’ 
fejedre?“ — ,Tégla?mondhatom önnek: tiz ; de mégsem 
mozdulék őrhelyemen. Ha az egész födél leszakadt volna, 
helyemről még akkor semtágitandék. — „Barátim, kiálta 
Geronimo, a’ födélen vannak ; gerelyes, ha valót szólói, 
tiz arany tiéd.“ — ,„Födélre! födélre !144 kiáltott az egész 
csapat. — „Tudjátok, bajtársak, az utat, szóla Geroni
mo; ki engem szeret, kövessen. Ti gerelyesek szinte 
jertek ; ti jó vizslák vagytok.4*

( Vége következik.')

T á r c z a.
ö # Az aristokrata nemzetek természettel hajlan

dók igen öszszeszorítni az emberi tökélyesülhetés hatá
rait , a’ demokrata nemzetek pedig gyakran szerfelett is ki
terjesztik azokat.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n e r-K á r o ly  i uri-utcza 453.



A’S t é t  garas ü g y é b e n # ) *
Ösztönöztetve Széchenyi István gr. felszólítása által, 

mellyet adó-czikkei egyikében tett, e’ következő ellen
vetéseket vagyok bátor röviden ’s ha szükség lesz, bő
vebben is , előadni,,Két garas41 czíniü inditványa ellen :

1) Az indítvány alapja , a’ telek-díj , igazságtalan , 
mivel a’ száz millió kölcsön által eszközlendő haszon az 
egész hazát illetvén, közösen is kellene hatni mindenki
re ’s mégis az indítvány azt tartja, hogy csupán a’ föld- 
birtokosak járuljanak a’ teherviseléshez.

2) Nincs előadva, ha vájjon az úrbéres telkekért 
a’ földesur fizessen é avagy a’ jobbágy , vagy pedig,— 
leszámítván azon terhet, mennyiben már az adó nyomja, 
— azon arányhoz képest,mellyben a’ földesur a’jobbágyi 
telkeknek hasznát veszi, közösen ?

3) Az elsőszámú ellenvetés szerint csak a’ földbirto
kosak viselvén a’ terhet, az egész terv , úgy látszik, hogy 
nem is egyebet, mint csupán az oligarchia vagy legalább 
az aristokratia javát czéiozzaj azaz , minthogy legnagyobb 
részben azért vétetnék föl a’ százmillió kölcsön, hogy az 
eladósodott nagybirtokosak megmenekülhessenek az uzso
rától, az indítvány csak ezen osztálynak eszközölné ja
vát ; pedig kérdés : ha vájjon nem hasznosabb volna é, 
ha kissé megfonnyadnának aristokratáink ; absentista leg
alább minden esetre kevesebb lenne ’s ezenkívül az igen 
félszeg terv, melly csak egyik részen, a* vagyonoson , 
segít, a’ másikat pedig egészen kihagyja a’ számításból. 
Anglia bajainak is ott van legnagyobb jelensége , mint 
azt ezen évben a’ tory ministeriumnak egy tagja a’ lord 
Howik beszédjére megjegyzé, hogy a’ vagyonos osztály 
naponta inkább gazdagodik , a’ szegényeké pedig napon
ta inkább szegényedik.

4.) Ezen tekintetből igen politikában a’ terv, mivel 
elkülönítő osztályt képez a’ polgári társaságban.

5) Az egész terv csak palliativnak és nem határzott 
elvkérdésnek látszik , mivel nem valami rendszeres adó
zási tervet akar megalapítani, hanem , úgy szólván , csu
pán el akarja zálogosítani a’jövendőt, ha jól emlékszem , 
35 évre. —

6) Hogy kívánja a’ nemes gróf a’ földbirtokosoknak 
kikölcsönözendő 90 milliót lerovatni ? Amortisatio utján, 
vagy pedig a’ tőke kifizetésével? Ha amortisatióval, úgy 
a1 közállománynak soha sem fogannyi pénz kezei közt len
ni egyszerre , hogy azzal valami derekast kezdhessen s

* )  Noha részünkről nem tartjuk sem időszerűnek sem méltányos
nak olly tervet vagy  javaslatot  czáfojgatni,  melly az előadó ál
tál töké'etesen befejezve s minden részleteiben kifejtve meg nincs: 
nehogy azonban részrehajlóknak lá t sza ssu n k , ezen hozzánk f. 
hó t ik é n  érkezett ellenvetéseket magok valósagaban annal in
kább is közöljük, minthogy a’ „Két garasról“ eddig közrebocsá
tott  ‘s még bocsátandó czikkek köztiszteletü írója múlt évi dec. 
tOkén hozzánk intézett s mind lapunk mind a’budapesti magyar  
lapok mellett szétküldött nyilt levelében különös feltételül kötöt
te ki, hogy  ,,se  sajátlag ne hallgassuk el, ha a tisztelt gróffal egy  
értelemben nem lennénk, se  olly netaláni beküldést ne utasítsunk  
v isz sz a  , melly a’ tisztelt  grófot bármilly keményen sót udvariat
lan is sújtaná.“ A’ SZERK.

mindenek felett pedig, gyorsan be is végezhesse, mert, 
azt hiszem, hogy a’ nemes gróf meg fogja ismerni, hogy 
egy annyira elmaradott országnak, mint Hunnia, inves- 
titiora vajmi igen k e v é s  pénz évenkint egy pár millió ’s 
azonkívül, ha amortisatio utján fizettetnék viszsza a’ tő
ke az egyes kikölcsönözök altala’ közállománynak, úgy 
néhány évek folytán arra fogna a’ közállomány felébredni, 
hogy sem tőke sem kamat nincs többé, és mellesleg legyen 
megemlítve, itt látszik hogy csak palliativ ezenterv,ha 
pedig örökké a’ földbirtokosoknál fogna a’ kikölcsönzött 
90 millió maradni, azaz, csak a’ rendes kamat fizettetnék, 
és nem valamelly amortisáló pénzecske is, ekkor még 
kevesebbet lehetne évenkint az ország investitiójára for
dítani’s ennélfogva , ha ezen kölcsönzött tőke bizonyos, 
nem hoszszu idő múlva, a’ közállománynak viszsza nem 
fizettetnék, akkor sohasem lehetne valami derekast és 
nagyszerűt tenni az ország investitiójára ; ha pedig visz- 
szafizetése követeltetnék a’ tőkének, akkor azon állítás
ból , hogy a’ „Két garas“ magyarosabban „hat krajezár“ 
terv által segitve lesz a’ mostani eladósodott nagybirtoko
sakon , semmi nem lenne , mivel aligha hajtanának egy
hamar az ezen kölcsön által eszközlött javítások annyit, 
hogy, mint mondani: e g y h a m a r  képesek lehetnének 
a’ földbirtokosak viszszafizetni a’ közállománynak a’ tőkét.

7) És végre , az mondatik , hogy ezen telek-díj , ala
pul szolgál egy ollyan kölcsönnek , melly bankba helyeztet
ve , feladatául tűzi ki az egyes birtokosak fölsegélését és 
jószágaik javítását; nincs ellene kifogásom, de ha az mon
datik , hogy ezen telek-dij alapul szolgál egy ollyan köl
csönnek , melly azonkívül feladatául tűzi ki az ország 
investitióját is, (utakat, csatornákat, országos kikötőt ’stb.) 
akkor az egész ellen kifogást vélek tehetni. Ha csak azt 
nem gondolja a’ ns gróf, hogy még egymás százmilliót 
is fog fölvenni , melíynek kamatait a’ 90 millió kamatai
ból fogja fedezni ’s ezen második száz milliót pedig egé
szen az ország investitiójára fordítja. Morion.

Általányom rendeletéit.
A’büntető törvénykönyvi javaslat elsőrészében, melly szól 

a’ bűntettekről és büntetésekről, a1 KK. és RK. által tett 
változtatásokkal.

[Folytatás.')

IX. F e j e z e t .
Ä ‘ gyilkosságró l, a'szándékos em berölésről, a' v igyáza tlanság

ból elkövetettem ber ölesről" s a gyermekülésről.

120. §■ A’ ki valamelly kutat, vagy élelemszereket 
szándékosan és olly ezélzattai mérgez meg, hogy ezáltal 
többnek halálát okozza, habár a’ megmérgezett víztől v. 
élelemszerektől senkinek baja nem következett is , súlyo
sabb büntetés alá vonatik, mint egyébkint a’ mérgezési kí
sérletért a’ fenebbi 11 9dik §. szerint büntetendő volna’s 
büntetése húsz évi rabságig terjedhet. Ha pedig czélbavett 
’s elkezdettbüniette végrehajtásában szándékán kívül meg
gátoltatott , mielőtt valami kutat vagy élelemszereket meg
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mérgezett volna , kísérletért tíz évi rabságig büntettethe- 
tik. 121. §• Midőn gyilkosságnál vagy szándékos ember
ölésnél a’ czéibavett ’s elkövetett bűntett eredvényes be
végzése csak azért nem sikerült, mert annak kivitelében 
a’ tettes hirtelenkedésből, tudatlanságból vagy tévedés
ből azon eszköz helyett, mellyet alkalmazni akart ’smelly 
csakugyan czélszerű lett volna , más nem alkalmatos esz
közt használt, a’ kísérletről szóló 126dik §. szerint bűn
tetteik. 122. §. A’ ki nem szándékosan, hanem egye
dül vétkes vigyázatlanságból fosztott meg valakit életétől, 
ha vigyázatlansága a’42d. fej. értelmében súlyosan vétkes 
nek tekintethetik , három évi rabságig, ha pedig vigyá
zatlansága a’ 43dik §. szerint kevesbbé vétkesnek tekin
tendő , három h ó n a p i  fogságig büntettethetik. 123. §. 
Vétkes vigyázatlanságból elkövetett emberölésért bűntet
te ik  az is , ki mást az által fosztott meg életétől. hogy azt 
gyilkossági vagy emberölési czélzatnélkül ugyan , de szán
dékosan megsértette , vagy megkinozta ; büntetése azon
ban nyolcz évi rabságig terjedhet, ha a’ sértést vagy kín
zást előre meggondolt eltökéléssel határozta el magában; 
ha pedig a’ sértést vagy kínzást indulatos fölgerjedésben 
határozta el magában ’s azt azonnal végre is hajtotta , négy 
évi rabság leend legnagyobb büntetése. 124. §. Orvosak 
sebészek és szülészek azonban, kik valamelly kezökre 
bízott betegen gyógyítási czélból ’s az orvosi szabályok 
által meghatárzott esetekben követnek el olly sértéseket 
vagy kínzásokat, melíyekbői harinincz nap alatt halál kö
vetkezett , csak annyiban vonathatnak büntetés alá , meny
nyiben orvosi eljárásuk esik vétkes vigyázatlanságibeszá- 
mitás alá, de még akkor is csak a’ fenebbi 122dik §. ren
deleté szerint fognak büntettetni. 12 5. §. Ki a’ fenebbi 
i23dik §ban körülirt bűntettet olly személyen követte el, 
kivel a’ 120dik §. a) pontjában kijelelt viszonyban állott, 
annak büntetése két annyi leend, mint ha ugyanazt vala
melly más személyen követte volna el. 126. §-A’ 116dik 
§ban megállapított szabályok kiterjednek a’ fenebbi 12 2d. 
és 123 dik §§ok eseteire is, ugyanazért, ha az, ki vét
kes vigyázatlanság által fosztatott meg életétől, csak har- 
mincz nap után hal meg, a’ tettes a’ Xlldik fejezet szabá
lyai szerint lesz büntethető. 127. §. Gyilkosságnál, úgy 
szintén a’szándékosan vagy vétkes vigyázatlanságból el
követett emberölésnél, a’ törvényben kirendelt rabsági 
vagy fogsági büntetésen felül, minden esetben pénzbeli 
díj is fog Ítéltetni , melly egészen a’ meggyilkolt v. meg
ölt örököseit illeti. 128. §. A’ pénzbeli dijt a’ biinperben 
eljáró bíróság fogja meghatározni ’s minél szegényebb volt 
az, ki életétől megfosztatott, minél szükségesebb volt 
élete hozzátartozóinak táplálására ; más részről pedig, 
minél vagyonosabb volt a’ tettes, annál nagyobb leend a’ 
fizetendő dij ; húsz ezer forintot azonban meg nem halad
hat. 12 9. §. Ha valamelly közhivatalt viselő személy szán
dékos emberölésért vagy vétkes vigyázatlanságból elkö
vetett olly emberölésért, mellyről a’ 123dik §. rendel 
kezik, biróiképen elmarasztaltatott, ugyanazon ítélet által 
közhivatalától is megfosztathatik ; ha pedig gyilkossági 
bűntettért marasztatott e l, közhivatalától ugyanazon ítélet 
által minden esetre megfosztandó. 130. §. A’ ki mást sa
ját kívánságára életétől megfoszt, vagy a’ ki mást öngyil

kosságra szándékosan rábeszél, vagy abban tudva’s akar
va mást elősegít, ha a’ halál harmincz nap alatt valóság
gal be is következett, négy évi rabságig, ha pedig a’ha
lai eszközlésére intézett cselekvés elkövettetett ugyan , 
de abból valamelly véletlenül közbejött ok miatt harmincz 
nap alatt halai nem következett, kétévi rabságig büntet* 
tethetik. 131. §. A’ melly anya törvénytelen ágyból szüle
tett gyermekét szüléskor , vagy szülés után három nap 
alatt, akár cselekvés akár mulasztás által szándékosan 
megöli , annak legnagyobb büntetése, ha a’ tettet szülés 
előtt határozta el magában, tiz évi rabság; ha pedig a’ 
szándék csak szülés után támadott benne , öt évi rabság 
leend. 132. §. Azon anya pedig, ki törvénytelen ágyból 
született gyermekét, szülés után három nap múlva fosz
totta meg szándékosan életétől, nem a’ fenebbi 131 dik §. 
rendelete szerint leszen büntetendő, hanem vagya’ 110d. 
§. a) pontjának, vagy a’ 11 5 dik §. rendelete alá esik, a’ 
mint t. i. elkövetett bűntettét az említett §§. értelmében 
gyilkosságnak vagy csak szándékos emberölésnek kell te
kinteni. 133. §. A’ fenebbi 132dik §. szerint büntettetik 
azon anya is , ki törvényes ágyból született gyermekét szü
léskor vagy a’ szülés után bármikor életétől szándékosan 
megfosztotta. 1 34. §. Azon körülmény , hogy a’ született 
gyermek a’ természet rendétől különösen eltérő alakja 
miatt, nem gyermeknek , hanem valamelly szörnyetegnek 
tartatott (Missgeburt) azokat, kik azt életétől szándé
kosan megfosztották , a’ büntetés alól fel nem mentheti; 
büntetésök azonban illy esetben egy évi fogságnál többre 
nem terjedhet. 135. §. Midőn az anya olly czélzattaí, hogy 
gyermekét életétől megfoszsza, azon valamelly életveszé- 
lyeztető cselekvést vagy mulasztást követett el, de abból 
szándékán kívül közbejött valameliy ok miatthalál nem kö
vetkezett , kísérletért büntetetik ’s büntetése a’ fentebbi 
13 1 , 1 3 2 ,  és 133dik §§ban kijelelt büntetéseknek csak 
feléig terjedhet. 136. §. Ha valamelly házasságon kívül 
teherbe esett személy , szándékosan, azon czélzattaí, hogy 
gyermeke meghaljon, ollyan állapotba helyeztette ma
gát, mellyben szüléskor szükséges segítséget nélkülöznie 
kellett, büntetés alá vonandó’s büntetése azon esetben, 
ha a’ gyermek a’ miatt csakugyan meg is halt, négy évi 
rabságig, olly esetben pedig, midőn a’ gyermek életét 
valamelly anya akaratján kívül közbejött körülmény meg
mentette, két évi rabságig terjedhet. 13 7. §. Ha pedig a’ 
fenebbi 136dik §ban körülirt bűntettet házasságban teher
be esett aszszony követi el, büntetése két annyi leend, 
mint ha azt házasságon kivül követte volna el. 138. §. A- 
zon eseteken felül, mellyekre nézve a’ 73., 76., 77. és 
79dik §§. általányos szabályai minden beszámítást kizár
nak , következők még az esetek , mellyek ezen fejezet bün
tető rendelete alól kivétetnek’s mellyekben az , a’ ki mást 
életétől megfosztott,büntetés alá nem vonathatik : a) Mi
dőn olly lázadás alkalmakor ,mellynek elnyomására vagy 
elszélyesztésére a’444. §. értelmében fegyveres erő hasz
náltaik , a’ közhatóság vagy törvényes felsőbbség szol- 
gáji, megbízottjai, vagy azok , kik ezeknek segítségére 
állottak elő , valakit a’ lázadók közül életétől megfoszta
nak. De ezeknek sem szabad a’ lázadók ellen életveszé
lyeztető módokhoz nyúlni mindaddig, míg a’ fegyvernek
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életveszélyeztető használása a’ közhatóság vagy törvényes 
felsőbbség nevében nyilván nem parancsoltatik, vagy mig 
azt az önvédelem szükségessé nem teszi. A’ ki tehát lá
zadás alkalmakor ezen szabályok ellen nyúlt életveszélyez
tető módokhoz ’s az által valakinek halált okozott, vagy 
a’ki szándékosan olly személyt fosztott meg életétől, ki
ről bizonyosan tudta, hogy az nem a’ lázadó csoporthoz 
tartozik, tette körülményeihez képest, a’ gyilkossági v. 
emberölési törvények szabályai szerintfog biintettetni. A’ 
közhatóság vagy törvényes felsőbbség azon tisztviselője v. 
megbízottja pedig, ki a’ fegyver életveszélyeztető hasz
nálását a’ törvény rendelete ellen, vagy olly esetekben , 
midőn az világosan szükségtelen volt, nyilván’s egyene
sen parancsolta, minden következésért felelős leend ’s 
ha ez által életétől valaki megfosztatott, az eset körülmé
nyeihez képest szándékosan vagy vétkes vigyázatlanság
ból elkövetett emberölésért fog büntetés alá vonatni. Mi
dőn ellenben a’ fegyver életveszélyeztető használása tör
vényes és szükséges volt , habár az által véletlenül olly 
személy fosztatott is meg életétől, ki a’ lázadásban részt 
épen nem vett , felelet és büntetés alá senki nem vonatha- 
tik. b) Midőn a’ ragályos nyavalyák terjedése elleni őrvo
naloknál a’ felállított őrök azt, ki erőszakkal az őrvona
lon keresztültör, vagy alattomosan azon általszökik, éle
tétől megfosztják. De illy esetekben is csak akkor tekin
tetik törvényszerűnek az életveszélyeztető módok haszná
lása , midőn azt, ki erőszakkal az őrvonalon keresztül
tör, vagy alattomosan azon átszökik, sem az előrebocsá- 
tott fenyegető felszólítás által, sem egyéb az őrvonali sza
bályok szerint használható módokkal tettében meggátol
n i, vagy feltartóztatni ’s elfogni nem lehetett, c) Midőn 
valamelly rab , ki a’ kerületi vagy közhatósági börtönbül 
erőszakosan kitörni v. alattomosan megszökni ügyekszik, 
ezen tettének elkövetésében azok által, kik őt abban gá
tolni törekednek, életétől megfosztatik. A’ börtönbül ki
törni vagy megszökni ügyekező rab ellen is azonban csak 
akkor szabad életveszélyeztető módokhoz nyúlni, midőn 
az előrebocsátott fenyegető felszólításnak sikere nincsen 
’s minden egyéb eszköz elégtelen a’ kitörés vagy megszö
kés meggátlására. d) Midőn valaki, akár valamelly általa 
valósággal elkövetett bűntett miatt, akár valamelly bűntett 
gyanújából, az illető törvényhatóság nevében és hatalmá
val törvény szerint befogatván, az ő r ök  kezei közül , 
vagy azon letartóztatási helyről, hova ideiglen elzáratott, 
erőszakkal menekedni, vagy alattomosan megszökni tö
rekszik ’s törekvésében az őt gátolni akarók által életé
től megfosztatik. Ezen pont eseteiben is azonban szorosan 
megtartandók lesznek mindenkor azon szabályok, mellyek 
az életveszélyeztető módok mikor lehető hasznalasara néz
ve a’ fenebbi c) pont alatt megállapittattak. e) Midőn va
laki az illető közhatóság tisztviselőinek , szolgainak , v. 
megbízottjainak, kik őtet valamelly általa elkövetett bűn
tett miatt vagy valamelly bűntett gyanújából az illető fel
sőbbség rendeletének következtében ’s a’ törvenyszabta 
formák megtartása mellett befogni vagy letartóztatni akar
ják , fegyverrel vagy egyébkint életveszélyeztetó módón 
ellenáll ’s ezen ellenállásában életétől megfosztatik. De 
még ezen esetben is fel kell előbb szólítani az ellenállót,

hogy magát adja meg ’s nyilván ki kell előtte jelenteni , 
hogy erőszakos ellenállása által életét is koczkáztatja. — 
Életveszélyeztetó módokat pedig csak akkor szabad elle
ne használni, ha ezen fenyegető felszólításra sem adja meg 
magat ’s az őtet befogni akarók önveszedelmök nélkül más 
módon ellenállását legyőzni nem képesek, f) Midőn vala
ki felségsértés vagy hűtlenség , vagy gyilkosság, szándé
kos emberöles v. veszélyes sértés , vagy ember-rablás , 
a’ fegyveresen vagy belöréssel véghez vinni szándéklott lo
pás , rablás , zsarolás vagy gyújtogatás elkövetésében tet
ten kapatvan , az ót s letartóztatni akarók előtt megsza
lad ’s a’ nyomában levő üldözők által szaladásában életé
től megfosztatik. g) Midőn valaki akár a’fenebbi f) pont 
alatt elszámlált büntettek elkövetéséért vagy azon büntet
tek gyanújából, akár lázadásért vagy lázadás gyanújá
ból , végítélet előtt az illető közhatóság által törvény sze
rint befogatni rendeltetvén, a z o k  e l ő t t ,  kik őt hiva
talbeli kötelességöknél vagy a’ törvényes felsőbbségmeg- 
bizásánál fogva befogni akarják , megszalad ’s azok ál
tal szaladásában életétől megfosztatik. h) Midőn azon bűn
tettes, ki bármelly bűntettért két évi rabságnál súlyosabb 
büntetésre ítéltetett, az ítélet következtében őt befogni 
akaró közhatósági szolgák vagy megbízottak előtt megsza
lad ’s azok által szaladásában életétől megfosztatik. — 
Mindazon esetben azonban, mellyek ezen f) g) és h) pon
tokban elsoroltatnak, olly nyilványos fenyegetéssel kell 
előbb a’ szaladót megállásra felszólítani, hogy ha azonnal 
meg nem áll, futása által életét is koczkáztatja’s ezen fel
szólítás után is csak akkor szabad ellene életveszélyezte
tő módokat használni, ha más módon azt megfogni épen 
nem lehet. Végre, i) midőn valaki niint orvos , sebész v. 
szülés , az orvosi szabályok által meghatárzott körülmé
nyek közt valamelly gyermeket azért hogy az anyának ve
szélyben forgó életét megmenthesse, az anyja méhében 
megöl. —

X. F e j e z e t .
A z  idétlen szü lés eszközléséről.

139. §. A’ melly terhes személy tudva ’s rósz czél- 
zattal olly szereket használt, mellyek időelőtti s zülés t 
okoznak , vagy az időelőtti szülést más külső módokkal 
eszközlötte , ha csakugyan idétlen ’s életre nem való vagy 
épen holt gyermeket szült, büntettetni fog ’s büntetése há
rom évi rabságig , ha pedig a’ fenebbi bűntettet házasság
ban teherbe ejtett aszszony követi e l , büntetése négy évi 
rabságig terjedhet. 140. §. Ugyanazon büntetés ala esik 
az is , ki valamelly terhes személyt a’ fenebbi 139. §ban 
körülirt bűntett elkövetésében , tudva ’s szándékosan elő
segít, vagy arra rávesz. 141 §. A’ ki rósz czélzattal va
lamelly terhes személyen , annak tudta és megegyezése 
nélkül alkalmazta az időelőtti szülést eszközlő szereket v. 
módokat, még akkor is büntettetik , ha azoknak káros e- 
redvénye nem le tt’s illy esetben legnagyobb büntetésekét 
évi rabság leend. 142. §.Ha pedig a’ terhes személy, a— 
zon szerek vagy módok következésében, idétlen’s nem 
életre való vagy holt gyermeket szült, vagy maga esett 
súlyos és veszélyes betegségbe, a’ tettes büntetése öt évi 
rabságig terjedhet, — végre 143. §. Ha azon szereknek
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következésében a’ terhes személy meg is ho lt, a1 tettes 
mint szándékos emberölő fog büntettetni.

XI.  F e j e z e t .  *
Gyermekeknek 3s más gyámoltalan személyeknek kitéréséről és 

elhagyásáról.
144.§. Azon szülék , kik gyermeküket olly korban 

vagy állapotban, mellybenaz magán segíteni nem képes, 
azon czélzattal, hogy a’ szülei kötelesség terhétől mene- 
kedjenek , kiteszik , vagy szándékosan elhagyják , bünte
tés alávonandók; és pedig ha a’gyermek sértetlen mara
dott, legnagyobb büntetésük egy évi rabság leend; ha 
pedig a1 gyermek a’ kitevés vagy elhagyás következésé
ben megsértetett, a’ büntetés két évi rabságig’s ha meg
halt négyévi rabságig terjedhet. A’csecsemőknek lelencz- 
házakbani letétele e’ §. büntető rendelete alá nem esik. 
145.§. Ha a’ kitett vagy szándékosan elhagyott gyermek 
nem találtatik, de halála sem bizonyos , a’ legnagyobb bün
tetés háromévi rabság leend. 146. §. A’ kitevésnél vagy 
elhagyásnál a’ beszámítás annál nagyobb leend, minél na
gyobb volt a’ hely , id ő ’s egyéb körülmény tekintetéből 
azon veszély, mellynek a’ gyermekkitétetetf. 147. §. Mi
dőn pedig a’ szülék azon határzott czélzattal tették ki v. 
hagyták el gyermeköket , hogy az meghaljon , bünteté
sük két annyi leend , mint ezen czélzat nélkül hasonló 
körülmények közt lett volna. 148. §. Midőn valamelly anya 
törvénytelen ágyból született gyermekén követte el a’ fe
nébb 144dik és 145dik §§ban körülirt bűntettet, az ott 
kijelelt büntetések felével büntettethetik , a’ 151d.§ ese
tében pedig legnagyobb büntetése öt évi rabság leend.

CFolyt. következik.)

M a r s e i l l e  o s t r o m a .
(Kranczia beszély.)

(V  é s  e )
A’ csapat uj reménynyel telve tért a' szobába ‘s föl— 

siete a’ lépcsőkön; íassankint haliák őket távozni. .Most, 
szóla Vivaux Viktor , egy perez sincs ám elveszteni való ; 
é b e r s é g é s  bátorság’s meg vagyunk szabadítva.4 Azon 
perezben kibútt a’ hálók alól , kézen fogá a’ két hölgyet ’s 
kisiete velők a’ házból. Az egész csapata’födélen vala. — 
„Kapitány! kapitány! kiáltott az egyik gerelyes , amott 
szöknek ! megállj ! megállj !“ — Hangos , borzasztó kiál
tás, halálsikoltás, mellyr megreszketteti a’ levegőt, ha 
érzi a’ lélek , hogy erőszakosan keli elhagynia a’ testet, 
követé e’ szavakat. A’ három szökevény mintegy lelán- 
czoltan , állva marada. Ok valamit esni láttak ’s hallak , 
mint zuhant le tompán a’ kövekre. ,Az a‘ kapitány , szóla 
Vivaux irtózás miatt remegő hangon ; hihetőleg közel lé
pett a’ szélhez ’s leesék.4— „Kapitány! kapitány !i4 kiál- 
ta több hang , de semmi, még jajszó sem válaszolt. —
,Meghalt, szóla A ivaux , isten kegyelmezzen lelkének; 
de most már szabadulásunkról gondoskodjunk.4 E’ sza
vakkal kézen fogá a’ hölgyeket ’s tenger felé siete velők. 
A’partnál csolnak vala; ámbár az ég újra beborult, de a’ 
tenger csöndesb volt. ,E’ csolnakban tengerre szállunk , 
mondá Viktor; az isten nem azért szabadita meg olly cso
dálatosan bennünket, hogy most, az utolsó pillanatban ,

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T

elhagyjon.4 — „Ön az , Viktor ur?44 kérdé egy szózat a’ 
csolnakból, mellyben egy alak mozga. — „Meg vagyunk 
szabadítva, mondá Viktor; az Bousquier halász.44 — „ ,’S 
a’ tenger ?444 szóla Gabriela. — „Egészen nyugott, felelt 
a’ halasz, a’ szél pedig épen eléggé erős , hogy hajtson 
bennünket a’ nélkül, hogy evezőkkel zajt kellene tennünk. 
Üljenek be! üljenek be!44 — ,Igen , hölgyeim4 hozzátéve 
Viktor. A két hölgy csolnakba ugrék ’s Viktor evezőhöz 
fogott. — „Semmi evező! semmi evező! kiálta Bousquier; 
az evezők neszt csinálnak. Kifeszitjük a’ vitorlát ’s isten 
velünk! Hova megyünk , Viktor ur?44 — ,Egyenesen a’ 
révlánczhoz, egyenesensz. János tornya felé.4 — „Jól van , 
válaszolt Bousquier; ön maradjon a’ kormánynál. Ha azt 
mondom: , kormány felé !4 balra, ha mondom : , tat felé !4 
jobbra kanyaritand ön, érti?44 — ,Tökéletes.4 — „Rajta 
tehát!44 —

A’ csolnak, mint ha csak ura engedelmére várt vol
na, szelíden siklott a’ vizen tova. A’halász igazat mon
da : a’ szél kedveze ’s a’ vitorla, melly sötétesvolt, mint 
hullám, és a’ homályban nem látható , nem sokára felduz- 
zada. A’ csolnak félóra múlva a’ révlánczhoz éré ’s Vik
tor megismérteté magát a’ harczgátőrrel. E’ pillanatban 
ünnepélyes csend nyugvék az ostromlott város fölött; csak 
a’ sánezokoni őrök vigyáztak és sátrak előtt a’ két hadse
reg nyugvék múlt napi erőködésektőlkinyugvandó ’s álom
ban a’ más napiharezhoz uj erőt gyűjtendő. A’ 39d. nap 
Marseillere nézve halálos aggodalom napja vala, mertsz. 
Pál tornyától az Aix kapu melletti vizvezetés első évéig 
nagy romrézs tátonga. A’ connetable utolsó ’s legborzasz
tóbb ostromhoz készült. Marseillet csak csoda szabadit- 
hatá meg. Á’ védőket ellankasztá a’ hoszszas ellenállás. 
Ekkor segélyül a’ városnak, az égő’s öszszeoniló bástyák 
közé, uj hadsereg, mégpedig nősereg jelent meg. Ezen 
uj amazonokat Laval Gabriela vezérlé ’s Klára, unokahu- 
g a , a’ város lobogóját vivé. E’ látványnál a’ hős védők 
viszszanyerék minden erejöket ’s örömujjongást kezdének, 
melly a’ spanyolokat ’s gerelyeseket megdöbbenté. Ostrom 
kezdetekor a’ connetable az egész várost, ifjakat, nőket 
’s őszöket, a’romrézsnél találá ; a’ bástyaromokat élő fal 
fedé’s Marseille diadalmaskodvakiáltaellenségének , mint 
isten a’ tengernek: .eddig’s nem tovább!4

Néhány nap múlva a’ phoeniciai házban , holamabor- 
zasztó éji jelenet történt, Vivaux Viktor ’s Laval Klára la
kodalma ünnepeltetek.Bousquier halász meghivatáson kívül 
a’ lakadalomra más jutalmat nem kére. Beauregard ur ma
ga részéről megigéré , hogy e’ régi ház egy kövéhez sem 
nyuland soha ’s azt a’ kettős födél- ’s előlépcsővel egészen 
úgy hagyandja gyermekeinek , minta’ tengernád közt áll. 
’S ma is igy áll Marseille mellett 's látni a' helyet, hol a’ 
téglák tágítottak Geronimo kapitány lábai alatt úgy , hogy 
le kellett buknia. Gtttády.

T á r c z a.
R iss kapitány a’ hires teng.utazó alig tért viszsza délsar

ki jegestengeren tett fölfedezési uíjából , újra egy fölfe
dezési ntra készül az éjszaki jegestengeren az éjszakkeleti 
átmenetei megvizsgálhatása végett.

r a t t  n e r-K á r o ly i uri-utcza 453.



Hülün rendeleíek. a’ biiníeítekegyes ne
meiről ’s azok büntetéséről

a’ KK. és RR. á l t a l  t e t t  v á l t o z t a t á s o k k a l .
CF o ly ta tá s .)

XXYI. Fejezet. Az dinok gyanúsításról. 263. §. A’ 
ki más ellen szándékosan hamis bűnjeleket kohol, vagy 
valamelly bűnjeleket meghamisít olly czélzattal, hogy az 
által valakit büntető közkeresetbe keverjen , vagy a’ fo
lyamatban levő bünkeresethez valaki ellen hamis bizonyít • 
ványokat szolgáltasson ,büntettetni fog ’s büntetése három 
évi rabságig terjedhet; ’s a’beszámítás annál súlyosabb le- 
end , minél nagyobb volt az alkalmatlanság , veszély vagy 
szenvedés, mellyet álnok gyanúsítása által valakinek oko
zott; sőt ha a’ koholt vagy hamisított bűnjelek követke
zésében a’ vádlott tiz évi rabságnál súlyosabb büntetésre 
Ítéltetett, az álnok gyanúsító büntetése is tiz évi rabságig 
emeltethetik. 264. §. Ha azonban az álnok gyanúsítás fel- 
födöztetett, mielőtt az által másnak veszély , szenvedés 
vagy alkalmatlanság okoztatott volna, az álnok gyanúsí
tó büntetése három hónapi fogságot meg nem haladhat. 
265. §. Ha pedig az álnok gyanúsító maga felfödözte tet
tét , mielőtt az által másnak veszélyt, szenvedéstvagy al
kalmatlanságot okozott volna, büntetés alá nem vonatha- 
tik. —

XXVII. A’ rdgalomrul, becsületsértésekről és a3 súlyo
sabb testi fájdalmat okozó erőszakos cselekvésekről. 2 6 6 . §. A’ 
ki valamelly határzottan megnevezett bűntettet vagy er
kölcstelenséget valakire reá fog ’s azt vagy annak szemé
be mondja , vagy távollétében ugyan , de mások előtt nyil- 
ványosan és közbotránykozással beszéli, mennyiben tet
te a’ XXVdik fejezetnek súlyosabb büntetése alá nem esik, 
mint rágalmazó fogbüntettetni’s legnagyobb büntetése hat
száz forintig terjedhető pénzbeli büntetés leend. 267.  §. 
Rágalmazónak azonban nem tekintetik ’s büntetés alá nem 
vonathatik, a’ ki szavainak valóságát bebizonyitja ; sőt 
még az sem , ki azon bűntettre vagy erkölcstelenségre néz
ve , mellyet valaki ellen annak szemébe mondott, vagy 
mások előtt nyilványosari elbeszélt, olly körülményeket 
képes bebizonyítani, mellyekből állítása valóságát méltán 
következtethette. A’ ki pedig valamelly bűntettre vagy er
kölcstelenségre nézve csak gyanúját mondotta ki valaki el
len ’s azt mint valóságot nem állította , rágalomért csak 
akkor büntettetik , ha a’körülményekből kiviláglik, hogy 
állított gyanújának épen semmi helyes oka nem volt, ha
nem azt egyenesen sértő szándékkal koholta. 268.  §. A 
ki valakit a’ nélkül, hogy valamelly. bűntettet vagy er
kölcstelenséget különösen megnevezne , olly általányos ki
fejezésekkel , niellyek közvélemény szerint becsületsér
tőknek tekintetnek , szemben megtámad , vagy távollété
ben ugyan , de mások előtt nyilván és közbotránykozással 
lealacsonyít, mint becsületsértő 400 ftig terjedhető pénz
beli büntetéssel fog büntettetni. 269.  §. A’ fenebbi 268d.  
§. eseteiben büntetlen marad a’ becsületsértő, ha sértő sza
vait önként viszszavonja. Megkivántatik azonban, hogy

a’ viszszavonás , ha az a’ közkereset megkezdése előtt 
történnék, mennyire lehet, olly nyilványossággal tör
ténjék, minővel a’ sértés elkövettetett; a’ közkeresetmeg- 
kezdese után pedigcsak az itélőszék előtt, és ottis egész 
nyilvanyossaggal történhetik a’ viszszavonás. Végítélet 
után a’ viszszavonás büntetlenséget nem eszközöl. 270. §. 
A’fenebbi 266., 267., 268. és 269dik §§. rendelete sze
rint leszen megítélendő az is , a’ ki más ellen valamelly 
ahhoz intézett magányiratban olly kifejezésekkel él, mely- 
lyek a’ fenebbiek szerint rágalmazóknak vagy becsületsér
tőknek tekintendők; ha pedig azt valamelly nyilványos- 
ságra került ’s közbotrányt okozó Írásban vagy nyomtatás
ban cselekszi , büntetése a’ fenebbi 266. és 268dik §§ban 
határzott büntetésnél felével sulyosittathatik; ’s illy eset
ben joga lesz a’ sértettnek azt is követelni, hogy a’ sértő 
elleni elmarasztaló Ítélet hírlapok által is közhírré tétes
sék. 27 1. §. A’ 266 ,268 . és 270dik §§ban körülírt becsü
letsértések megítélésénél a’ beszámítást tetemesen enyhíti 
azon körülmény , ha a’ sértő az által, kit becsületében 
megsértett, előre méltatlanul ingerelve volt. 272. §. Sőt 
midőn az, ki becsületében más által megsértetett, a’ szóvali 
sértést szóvali sértéssel tüstint viszonozta, sem a’megtáma- 
dó séma’ viszonzó büntetés alá nem vonathatik. 273. §.01Iy 
rágalmazó vagy sértő kifejezésekért, mellyek nem nyilván 
és közbotránykozással,és nem is szemben használtattak va
laki ellen , közkeresetnek helye nem leend, hanem a’sér- 
tett fél csak magánypolgári per utján kereshet elégtételt. 
274. §. A’ ki másnak személyén szándékosan olly cselek
vést követel , melly annak súlyos testi fájdalmat nem oko
zott ugyan , de mellyet becsületsértőnek tekint a’ közvé
lemény, mennyiben tette más valamelly súlyosabb bűn
tettbe át nem megy, tettleges becsületsértésért fog bün
tettetni’s büntetése nyoFczszáz forintig, súlyosabb beszá
mítás esetében pedig hat hónapi fogságig terjedhet. 275. 
§. Midőn a’ fenebbi 274dik§ban körülírt tettleges becsü
letsértés nyilványos helyen közbotránykozással követte- 
tettel, a’ tettesnek büntetése a’fenebbi büntetések felével 
sulyosittathatik. 276. §. A’ ki pedig másnak személyén 
elkövetett erőszakos cselekvése által annak szándékosan 
súlyos fájdalmat okozott , mennyiben tette valamelly , 
a’ 151 dik §ban körülirt sértésbe vagy más valamelly sú
lyosabb bűntettbe át nem megy , ezer Ötszáz forintig ter
jedhető pénzbeli büntetéssel, sőt súlyosabb beszámítás ese
tében egy évig terjedhető fogsággal büntettethetik. Beszá
mítást súlyosító küiülményeknek tekintetik az is, ha az 
erőszakos cselekvés nyih ános helyen közbotránykozással 
köv ettetett el. 277.§. A’fenebbi 276dik §aak eseteiben a’ 
büntetésen felül szenvedési díj is fog a’ sértettnek Ítéltet
ni , melly a’ sértőnek vagyonosságához lesz mindenkor mé
rendő. hatezer forintot azonban meg nem haladhat. 278. 
§. A’ feuebbi 274., 275. és 2 76dik §§. eseteiben különö
sen enyhítő körülménynek tekintetik az, ha a’ tettes a’ 
sértett által előre méltatlanul ingereivé volt. Midőn pedig 
valaki a’ rajta elkövetett tettleges becsületsértést vagy su-
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jyos testi fájdalmat okozó erőszakos cselekvést azonnal vi
szonozta , ha viszonzása más valamelly súlyosabb bűntett
be át nem ment, vagy közbotránykozással szeméremsér
tő nem volt, büntettetni nem fog’s illy esetben a’ másik fél 
is büntetetlen marad. Szóvali becsületsértést azonban tett
leges sértéssel viszonozni nem szabad. 279. A’ ki atyján , 
anyján, vagy azoknak szüléin követte el a’ fenebbi274., 
275 . és 276dik §§ban körülirt bűntettet, annak beszámí
tása súlyosabb leend, mintha azt más személyen követte 
volna el ’s pénzbeli büntetésre soha nem ítéltetik, hanem 
fogsággal leend büntetendő. A’ fenebbi 27Sdik §ban kö
rülírt viszonozással pedig a’gyermek szüléji ellen soha nem 
élhet, sőt a’ törvényszabta büntetést akkor sem kerüli e l, 
ha szüléji az általa elkövetett sértéstrajta azonnal viszonoz
ták. 280. §. Ezen fejezet minden eseteiben csak a’ sértett 
félnek ’s gyermeknél szüléji vagy gondviselője panaszára 
indittathatik közkereset. Ha pedig valamelly egyébkint 
ezen fejezet rendelete alá eső cselekvés házastársak közt 
történt, annak vizsgálgatásába ’s megbüntetésébe a’ köz
hatóság a’ sértett fél panaszára sem avatkozhadkj magában 
értvén, hogy ezen kivétel olly esetekre, mellyekben a’ 
házastársak közt elkövetett erőszakos cselekvés az ezen 
fejezet rendelete alá tartozó bűntetteknél súlyosabb bűn
tettbe m entát, ki nem terjesztethetik. 281 .§• A’ ki vagy 
a’ törvényes bíróság ítéletének következésében, vagy fe- 
nyitési jogának törvényszerű gyakorlásával mást megdor
gált , ezen dorgálásért rágalmazónak vagy becsületsértő- 
nek nem tekintethetik’s a’jelen fejezet büntető rendelete 
alá nemesik. 282. §. Kivétetnek továbbá ezen fejezet 
büntető rendelete alól még a’ következő esetek is : a) Mi
dőn valamelly, a’ fenebbi 274., 275. és276dik §§ban kö
rülirt cselekvés a’ fenyitési jognak törvényszerű gyakor
latában vitetett véghez ; vagy b) midőn az a’l 38d. § .a)b )
c) d) e) f) g) és h) pontjainak eseteiben olly személyenkö- 
vettetett el, kinek törvénytelen ellenszegülését legyőzni,
v. befogatását és letartóztatását eszközölni egyébkint nem 
lehetett, c) Midőn az orvos valamelly kezére bizolt beteg
nek egyedül gyógyítási czélzattal súlyos fájdalmat oko
zott. —

XXYIII. Fejezet. A 3 fenyitésijog gyakorlásában elkö
vetett viszszaélésekről. 283. §. Azon rendes bíróságokon kí
vül , mellyek a’ bűntettet (criminalitas) magokban nem 
foglaló kihágások (delicta) megfenyitésére a’ törvény ál
tal különösen megbizattak, fenyitési jogot törvényszerű 
leg gyakorolhatnak még a’ következő személyek i s : a) 
Szülék , azon gyermekeikre nézve, kik még kiskorúak’s 
a’ szülei hatalom alól ki nem kerültek, b) Gyámok (tu
tor) a’ gyámságuk alatti kiskorú árvákra nézve, c) Tani- 
tó-közintézetekben az elöljárók ’s tanítók, tanítványaik
ra nézve , de csak a’ közintézet szabályai szerint, d) Ma
gánynevelők ’s oktatók , növendékeikre nézve, annyiban 
mennyiben ezen jog a’ növendékek szüléji vagy gyámjai 
által nekik átadatott, e) Á’földesur , jobbágyaira nézve, 
de csak az úrbéri törvények által világosan kijelelt esetek
ben ’s az ott kiszabott korlátok között, f) Mesterembe
rek, kalmárok’s kereskedők, a’ tanulás végett nálok le
vő kiskorú inasokra nézve, mennyiben azt azon inasok 
szüléji vagy gyámjai a’ szegődség által nem korlátolták.

g) Azur ,  szegődött cselédjére nézve, mennyiben azt a’ 
törvény rendelete, vagy a’ cseléd szegődsége ki nem zár- 
ja 'agy nem korlátolja. 284. §. Ki a’ fenyitési jog gya
korlását olly személyre vagy olly esetre terjesztette ki , 
melly törvénynél, szerződésnél vagy a’ dolog természeté
nei fogva, fenyitési hatósága alá épen nem tartozik ’s ez 
áltál valakinek sereimet okozott, úgy fog megitéltetni ’s 
büntettetni, mintha tettét nem fenyitésképen , hanem egyéb
kint rósz szándékkal követte volna el. 285. §.A’ ki olly 
esetben , mellyre nézve a’ fenyítés neméi is különösen ki
jelelte a’ törvény, a’ fenyítés más valamelly súlyosabb ne
mét használja, vagy a’ ki olly esetekben , mellyekre néz
ve fenyitési hatósága szegődségből vagy egyéb szerződés
ből származott viszonyokon alapul, a’ fenyítés olly nemét 
alkalmaztatja , mellyet a’ szegődség vagy szerződés ki
zárt , hatszáz forintig terjedhető pénzbeli büntetéssel, sőt 
súlyosabb beszámítás esetében négy hónapig terjedő fog
sággal büntettethetik. 286. §.A’ ki pedig bármelly eset
ben a’ fenyítés olly nemét használja, melly szeméremsér
tő , vagy, különösen kiskorúaknál, az egészséget veszé
lyeztető , mennyiben tette más valamelly súlyosabb buja
sági bűntettbe vagy a’ 151 dik §. rendeleté alá eső sértés
be át nem megy , nyolczszáz forintig terjedhető pénzbeli 
büntetéssel, sőt súlyosabb beszámítással, különösen is
méd viszszaesésnél fél évig terjedhető fogsággal büntettet
hetik. 287. §. A’ ki olly esetekben, mellyekre nézve a’ 
törvény a’ fenyitési mértéket is meghatározta, ezen tör
vényszabta mértéken túl terjeszti a’ fenyítést, vagy ki a’ 
fenyítést bármelly esetben kegyetlenkedéssel alkalmaztat
ja, ezer ötszáz forintig terjedhető pénzbeli büntetéssel, sőt 
súlyosabb beszámítás esetében, egy évig terjedhető fog
sággal is büntettethetik. Végre 288. §. Midőn a’ fenyítés 
által valakinek olly sértés okoztatott, melly a’ XII. feje
zet rendelete alá esik, vagy midőn az által életétől valaki 
megfosztatott, a’ tettes minden esetben a’ IX. és Xlldik 
fejezetek rendelete szerint fog megitéltetni ’s büntettetni. 
289. §. Fenyitési viszszaélésért, ha az téljeskoruak ellen 
követtetett e l , csak a’ sértett fél panaszára indittathatik 
közkereset. De ha abból halál vagy más olly sértés követ
kezett , melly a’ törvény szerint magánypanasz nélkül is 
közkereset alá veendő, vagy ha azt valamelly köztisztvi
selő hivatalos hatalmával követte e l , vagy midőn az vala
melly kiskorú ellen követtetett e l , a’ közkereset megin
dítását bárkinek jelentésére’s felhívására eszközölni fog
ja a’ közhatóság.

XXIX. Fejezet. A3 nyilványos erőszakoskodásról. 290. 
§. A’ ki más házába, lakásába vagy udvarába jogtala
nul ’s erőszakosan betör, mennyiben tette súlyosabb bűn
tettet nem foglal magában , mint nyilványos erőszakosko
dó fog büntettetni’s legnagyobb büntetése ezer ötszáz fo
rintig terjedhető pénzbeli büntetés, nagyobb beszámitás 
esetében pedig egy évig terjedhető fogság leend. 291. §. 
A’ ki pedig másnak házára, lakására vagy udvarára jog
talanul ’s erőszakosan reá rohant ugyan, de mielőtt abba 
valósággal betörhetett volna, szándékán kívül tettlegesen 
meggátoltatott, bünkisérletért fog büntettetni ’s bünteté
se a’ fenebbi 290dik §. büntetésének csak feléig terjed
het. 292. A’ 291dik §. rendelete szerintbüntettetik az is,
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ki erőszakoskodás nélkül ment ugyan más házába, laká
sába vagy udvarába, de onnan a’gazda által kiutasittatva , 
nemcsak azonnal távozni nem akar, hanem a’ gazdát jog
talanul ’s tettleges erőszakkal, vagy veszélyes fenyege
tésekkel kényszeríti jelenléte további eltűrésére. 293. §. 
Közkeresetnek a’ fenebbi 290., 291.és292dik $§.esetei
ben csak magánypanaszra leend helye.

XXX. Fejezet. A' lopásról. 294. § A’ ki másnak va- 
lamelly ingó vagyonát tudva ’s jogtalanul, de minden sze
mély elleni erőszak vagy erőszakkali fenyegetés nélkül el
tulajdonítja , tolvajnak tekintetik. 295. §. Az egyszerű 
tolvajságnak, melly t.i. módjára nézve a’ 297dik §ban kö
rülirt veszélyes tolvajságok közé nem számítható , legna
gyobb büntetése: a) Hat hónapi fogság leend , ha az ello
pott vagyon tiz forintnál többet nem ért. b) Egy évi rab
ság , ha az ellopott vagyon é r t é k e  tiz forintnál többre 
megy, de ötven forintot meg nem halad, c) Három évi rab
ság , ha annak értéke ötven forintnál többre megy, de há
romszáz forintot meg nem halad, d) Ot évi rabság , ha há
romszáz forintot is meghalad. 296. §. Midőn pedig a’ tol- 
vajság módjára nézve veszélyes volt (297 §.) , a’ tolvajnak 
büntetése : a) Egy évi rabságig terjedhet, ha a’ lopott va
gyon tiz forintnál többet nem ér. b) Két évi rabságig , ha 
a’ lopott vagyonértéke tiz forintnál többet ér , de ötven fo
rintot meg nem halad, c) Ot évi rabságig , ha annak érté
ke ötven forintnál többremegy, de háromszázforintotmeg 
nem halad, d) Nyolcz évi rabságig , ha háromszáz forintot 
is meghalad. 297. §. Veszélyesnek tekintetik módjára néz
ve a’ tolvajság: a) Ha a’ tolvaj fegyverrel vagy más vala- 
melly halált okozható eszközzel felkészülve követte el a’ 
tolvajságot. b) Ha azon házba , épületbe , szobába vagy 
bekerített udvarba , hol a’ lopást elkövette , erőszakkal 
betört, vagy más valamelly szokatlan utón ment be. 298. 
§. Midőn a’ tolvaj több egyszerű apró lopásért, mellyek 
egyenkint értékre nézve ötven forintot meg nem haladnak , 
egyszerre vétetik közkereset alá , a’ több izbeni lopás ál
tal eltulajdonított vagyon értéke öszszeszámittatik ’s a’ bün
tetés az öszszes mennyiség szerint leszen kimérendő. Ha 
pedig az egyes lopások közűi valamellyik már magában is 
meghaladta az ötven forint értéket, vagy ha az a’ fenebbi 
297dik §. szerint veszélyes tolvajságnak tekintendő , ak
kor ez egyszerre közkereset alá vett több rendbeli lopá
sokra nézve is a’ 88dik §. rendeletének leend helye. 299. 
§. Mind az egyszerű, mind a’ 297dik $ban körülirt veszé
lyes tolvajság eseteiben különösen terhelő körülmény le
end: a) Ha a’ tolvajság vagy valamelly isteni tiszteletre 
szolgáló épületben , vagy eszközökön követtetett el. b) Ha 
az eltulajdonított vagyon valamelly közhatóságé v. köz
intézeté volt. c) Haa’ lopás közveszély alkalmakor követ
tetett el. d)Ha földmivelési eszközök, lovak, marhak v. 
egyéb házi barmok a’ mezőrül vagy legelőről íopatnak el. 
e) Ha a’ tolvaj magát azon házban, szobában, épületben 
vagy bekerített udvarban , hol a’tolvajságot elkövette, a- 
zért, hogy tettét végrehajthassa , előre elrejtette, vagy 
magát oda titkon és szándékosan bezáratta, f) Ha a’ tol
vajság valamelly szekrény , láda vagy más e’féle feltöré
sével követtetett el. g) H aa’ cseléd a’házbelieknek ,vagy 
más valaki a’ vele egy házban lakóknak , vendégfogadós

vagy annak cselédje a’ beszállóit vendégeknek vagyonát 
loptak el. h) Ha a’tolvaj álkulcsokat vagy más e’féle nyi
tó eszközöket használt, i) Ha a’ tolvajságot köztisztvise
lők vagy magányszemélyek tisztviselője csőszök v. más 
örök követtek e l, olly vagyonokon , mellyekre épen ők 
lettek volna kötelesek felvigyázni. 300. §. Midőn akár 
egyszerű, akar veszélyes tolvajságoknál, valamelly, a’ 
fenebbi 2 9 9dik §ban említett körülmény a’ tolvaj ellen be- 
bizonyittatik, a’ 295. és296dik §§ban kijelelt büntetések 
még egy harmad részszel megsulyosittathatnak. 301. §. 
Midőn a’ tolvajságot valamelly öszszeszövetkezett tolvaj- 
tarsulat követte e l , annak tagjai másfél annyi büntetés alá 
esnek, mint a’ mifenebbiek szerintreájok hasonlótolvaj- 
sagért kimondatnék , ha társulatban nem lettek volna; az 
eképen súlyosított büntetés azonban tizenkét évi rabságot 
meg nem haladhat. 302. §. A’ tolvajság bevégezettnek te
kintendő , mihelyest a’ tolvaj az eltulajdonított vagyont el- 
rejti, vagy azt valamelly segédének átadja, vagy azzal 
távozik. Ha pedig a’ tolvaj az általa czélbavett tolvajság 
elkövetését valamelly szándékán kívül közbejött akadály 
miatt még be nem végezhette , azt azonban valamelly a’ vég
hezvitelre irányzott cselekvéssel már valósággal elkezdet
te , kísérletért fogbüntettetni. 303. §. A’ tolvajság kísér
letének legnagyobb büntetése egyszerű tolvajság esetében 
kilencz hónapi rabság * sőt ha a’ tolvajsági kísérlet olly 
körülmények közt követtetett e l, mellyek a’ fenebbi 299- 
dik §ban mint különösen terhelők soroltatnak e l , egyévi 
rabság leend. Midőn ellenben az eset körülményeiből ki
világlik , hogy a’ tolvajcsak olly vagyont akart egyszerű 
tolvajság által eltulajdonítani, melly értékére nézve tiz 
forintot meg nem halad, a’ kísérletnek büntetése három 
hónapi, a’ 2 99dik §. esetében pedig négy hónapi rabságon 
túl nem terjedhet. 304. §. Veszélyes tolvajság esetében pe
dig a’ kísérlet legnagyobb büntetése másfél évi rabság , a’ 
299dik §ban elsoroltsulyositó körülmények köztpedigkét 
évi rabság leend. 305. §. Midőnpedigakár egyszerű , akár 
veszélyes tolvajságnál valamelly öszszeszövetkezett tolvaj
társulat követte el a’ tolvajsági kísérletet, a’ társulat min
den tagjai másfél annyi büntetés alá esnek, mint a’mi rá- 
jok mérendő volna, ha a’ kísérletet társulaton kívül kö
vették volna el. 306. §. Azon tolvajság, mellyet valaki 
házastársa, szüléji, vagy gyermekei, vele egy haztartasban 
levő rokoni vagy sógora, gyámja vagy nevelője vagyonan 
követettel, csak a’ kárositottnak, vagy a’ háztartás fe
jének ez iránti panaszára vétethetik közkereset ala. 307. 
§. A’ fenebbi 306dik §. szabályai alá tartoznak azon tol
vajságok is, mellyeket cselédek, vagy más ugyanazon 
háztartás alatti személyek akár gazdáik ellen , akár ma
gok közt elkövettek. 308. §. A’ 306. es 307dik §§. ese
teiben a’ bűntársak és bűnsegédek ellen is csak magány
panaszra mozdittathatik közkereset, habár azok a’ káro
sítottál olly viszonyban, minőt a’ felhívott §§. említenek , 
nem állottak is , de a’ károsított hatalmában áll, panaszát 
úgy* intézni, hogy csak ezen bűntársak és bűnsegédek vé
tessenek büntetés alá’s akkor a’ közkereset csak azok el
len mozdittatik.

XXXI. Fejezet. A’ sikkasztásról. 309. §. A’ ki más
nak ingó vagyonát, melly valaki által kezére vagy gondvi



3ZO

selésére bízatott’s mellyet ismét viszszaadni vagy megőriz
n i, vagy másnak általadni köteles, jogtalanul magáévá 
teszi, elidegeníti, elzálogolja , elhasználja , vagy a’visz- 
szaadást az illetőtől jogtalanul megtagadja, mennyiben 
tette más válamelly súlyosabb bűntettet nem foglal magá
ban, az egyszerű tolvajságról szóló 295dik § büntetése 
alá ésik. 3 i 0. §• A’ fenebbi 309dik §. eseteiben azok , kik 
azon vagyont, mellyet valaki tűz, v. viz, vagy más rend
kívüli veszély alkalmakor kezökre bízott, jogtalanul ma
gokévá teszik ’s viszsza nem adják, a’ veszélyes tolvajság
ról szóló 296dik §. rendelete szerint fognak büntettetni. 
311.§. A’ fenebbi 31 (Mik §. rendelete alá tartozik az is , 
ki a’ Yáltótörvénykönyv Ildik része 1 53dik §. esetében , 
valamelly bírói öszszeirás és zár alá vett ingó vagyont el
tulajdonít, vagy szándékosan megront. 312. §. Hasonlóul 
büntettetik az is, ki a’fenebbi 311dik§ban körülirt bűn
tettet olly vagyonra nézve követte el, melly nem váltói 
kereset, hanem más valamelly követelés biztositásárav. 
kielégítésére biróiképen lett öszszeirva, zár alá véve, v. 
elfoglalva. 313. §. Ezen fejezet eseteiben csak magánypa
naszra indittathatik közkereset, közhatósági felügyelés 
alatt levő bármi vagyon elsikkasztására nézve azonban 
köteles leend a’ közhatatóság, mihelyest az elsikkasztás 
tudomására jutott, a’ vizsgálódás és a’ közkereset megin
dítása iránt a’ szükséges lépéseket megtenni. 314. §. A’ 
ki ellen a" bevégzett tolvajság vagy elsikkasztás bebizo- 
nyittatik , ha közhivatalt viselt, tette körülményei sze
rint ítélet által közhivatalától is megfosztathatik.

XXXII. Fejezet. Talált vagyon viszsza nem adásáról. 
315.$. A’ ki másnak valamelly elveszett ingó vagyonát 
megtalálta, ha tudja, ki volt a’ tulajdonos vagy elvesztő 
’s a’ talált vagyont mégis megtartja, annak viszszaadását 
elmulasztja, vagy megtagadja, vagy azt, hogy valamit ta
lá lt, eltitkolja, a’ 2 9 5 d i k §. rendelete alá esik, bünte
tése azonban az abban kijelelt büntetéseknek csak feléig 
terjedhet. 316. §. Ha pedig nem tudva , hogy ki az elvesz
tő vagy tulajdonos, a’ talált vagyont elköltötte, eladta 
vagy elhasználta, vagy a’ nélkül, hogy iránta a’felsőbb- 
ségnél legfölebb nyolcz nap alatt jelentést tett volna, meg
tartotta, a’ 295dik §ban kijelelt büntetéseknek csak egy 
negyedével büntettethetik.

XXXIII. Fejezet. Ä  rablásról. 317. §. A’ ki mást 
valamelly ingó vagyontól vagy személy elleni tettleges erő
szakkal vagy erőszakkali fenyegetések által jogtalanul 
megfoszt, habár a’ tettleges erőszak vagy erőszakkalife- 
nyegetések nem a’ kirablott, hanem más jelenlevők sze - 
mélye ellen voltak is intézve , rablónak tekintetik. 318. 
§. Erőszakkali fenyegetéseknek pedig a’ fenebbi 3l7dik 
§. esetében nemcsak azon fenyegetések tekintetnek , mely- 
lyek a’ fenyegetett életére vagy testére-, hanem azok is , 
mellyek annak értékére nézve súlyos és azonnali veszély- 
lyel vannak öszszekötve. 319 $ Rablónak tekintetik azon 
tolvaj is , ki a’ tolvajság elkövetésében, vagy akkor , mi
dőn a’ lopott vagyonnal távozik, rajta kapatván az őt gá
tolni vagy tartóztatni akarók ellen, valamelly a’ fenebbi 
317. és 31 Sdik §§ban körülirt esőszakkal vagy erőszak

kali fenyegetésekkel élt. 320. §. A’ rablás büntetése tíz 
évi rabságig terjedhet. 321.$. Ha azonban a’ rabló valaki 
személyén, valamelly a’ 151 dik §bankörülirt sértéseket 
vagy kínzásokat követett el, büntetése tizennégy évirab
ságig emeltethetik. 322. §. Midőn a’ rablást többen ösz- 
szeszövetkezve követték el, a’ fenebbi 320. és 321 dik 
§§ban kijelelt büntetések egy negyedrészszel megsulyosit- 
tathatnak. 323. §. Rublásnál elkövetett gyilkosságok és 
emberölések a’ 110. és 114dik §§. rendelete alá tartoz
nak. 324. §. Bevégezettnek tekintetik a’ rablás , mihe
lyest a’rabló valamelly ingó vagyont a’fenebbi 3l7dik§- 
ban körülirt módon elvett, habár azzal valamelly szándé
kán kívül közbejött akadály miatt el nem távozhatott is , 
vagy mihelyest a’ rabláskor valakinek személyén bármelly 
tettleges erőszakot elkövetett, habár még semmit magáé
vá nem tehetett is. 325. §. Ha tehát a’ rabló az általa czél- 
bavett rablás elkövetését valamelly annak végbevitelére 
irányzott cselekvéssel már elkezdette ugyan, de mielőtt 
valamit elrabolhatott, vagy valakinek személyén tettle
ges erőszakot követett volna el, valamelly szándékán kí
vül közbejött akadály által meggátoltatott, kisérletértbün- 
tettethetik ’s büntetése három évi rabságig terjedhet; sőt 
ha a’ kísérletben már annyira ment, hogy rablási czélzat- 
tal valamelly lakásra tö rt, vagy fenyegetések által valaki 
személyét megtámadta, büntetése öt évi rabságig emel
tethetik. —

XXXIY. Fejezet. A ’ zsarolásról. 326. §. A ki olly 
czélzattal, hogy tette által magának vagy másnak jogta
lanul hasznot hajtson , valakit vagy tettleges erőszakkal , 
vagy olly fenyegetések által, mellyek annak , vagy bár
melly hozzátartozójinak életére, testére, értékére vagy 
becsületére súlyosan veszélyesek, arra kényszerít: a) 
Hogy valamelly akár ingó, akár ingatlan értékére vonat
kozó oklevelet aláírjon vagy kiadjon , megsemmisítsen 
vagy megváltoztasson , vagy bármi más cselekvés által va
gyonáról , valamelly akár m a g á r a ,  akár más valakire 
nézve káros rendelkezést tegyen, b) Hogy a’ fenyegető 
vagy másvalaki számára pénzt vagy más ingó vagyont va
lahová küldjön, vagy valahol letegyen , mint zsaroló azon 
büntetés alá esik, melly a’ 320., 32 1 .,és 322dik§§ban 
a’ rablásra rendeltetett. 827. §. Midőn a’ zsarolás fenye
getések által történik , teljesen bevégezettnek akkor te
kintetik a’ bűntett, ha a’ tettes fenyegetései által valamit 
csakugyan kizsarolt, habáraz,  a’ mivel fenyegetőzött, 
csak későbben lett volna is teljesithető , ■—midőn pedig 
tettleges erőszakkal történik a’ zsarolás , bevégezettnek 
tekintetik a1 bűntett, mihelyest a’tettes valakinek szemé
lye ellen tettleges erőszakot követett el, habar valamelly 
szándékán kívül közbejött akadály miatt czeljat el nem ér
hette is. 328. §. A’ zsarolási kísérlet a’ fenebbi 325dik 
§. szabályai s z e r i n t  leszen megítélendő ’s büntetendő. 
329. §. A’ ki ellen a’ rablás vagy zsarolás bebizonyitta- 
tik, ha közhivatalt viselt, Ítélet által közhivatalától is 
minden esetre megfosztandó.

CFolyt. következik.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r  a t t  n e r-K á r o ly  i uri-utcza 453.
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X’Hokiioki jelentés a’ m. t. társaság 
I§4?/3beli munkálkodásairól*

Az akadémia most rekeszti be éltének 13dik évét. 
Valamint az előtt úgy most is egyforma gonddal forgolódott 
mind nyelvünk vizsgálata, mind a’ tudományok mivelése 
körül. Az elsőt illetve a’ n a g y s z ó t á r  dolgozása folyt; 
különösen a’ nyelvtudományi osztályban Czuczor és Fá
bián, a’ philosophiaiban Horváth Cyrill, a’ történetirá- 
siban Horváth Mihály, a’ törvény tudományiban Szleme- 
nics ’s a’ természettudományiban Gebhardt és Tarczy ál
dozták munkásságok egy részét ez ügynek. E’ mellett egy 
m. és n. K é z i  Sz ó t á r  is előkészíttetik; mellyhez Pé- 
czely és Edvi Illés Pál szolgáltak adalékaikkal, a’ hírla
pok által felszólított külső nyelvbarátok közül pedig Fabó 
András, Kulifay Zsig., Nagyidai Ferencz, Paraszkay 
Lőrincz ésPathkó János érdemiették közléseik által kö- 
szönetiinket. A’ n y e l v h a s o n l i t ó  munkálatokhoz egy 
névtelen hazafi járult a’ török ’s tatár nyelvekkel rokon 
magyar szók öszszeállitásával. A’ b á n y á s z a t i  műszó
tár készületeihez felette becses küldeményt vettünk fel
szólításunkra gr. Nádasdy Ferencz erdélyi kincstári alel- 
nök utján , melly az erdélyi bányákban divatozó műnyel
vet foglalja magában. Végre a’ t á j s z ó-gyüjteményhez 
Horváth J. rt. já ru lt’s külsők közül Andrássy Antal szé
kely tájkifejezések gyűjtésével.

Elfoglalta a’ társaságot kis gyűléseiben a’ s z ó k ö- 
t é s főbb szabályait előterjesztő osztályi munkálat is , 
melly átvizsgáltatván , sajtó alá ment ’s kevés nap múlva 
megjelenik. A’ készülőben levő é k e s  s z ó k ö t é s h e z  
Czuczor és Nagy J. adák be jutványaikat. Végre ugyan az 
osztály egy nye l v t a n  kidolgozására bízatott meg, melly 
végből a’ szükséges előkészületek meg is tétettek. A’ 
nye l v  r é g i s é g e k  keresése-’s másoltatásának a’pénz
tár szűk állapotja miatt egyéb ügyekkel együtt függőben 
kellett maradni; de nem hagyhatni bár áímenőleg is emlí
tés nélkül egy az akadémiával becses kéz általa’ Vatican 
levéltárából másolva közlött magyar levelet, melly nyel
vünk történetére nézve annyiban érdekes , hogy annak a’ 
XVId. században Temesvárttis divatoztát bizonyítja.

A’ tudományos munkálatokat illetőleg , a’ társaság 
kebelében Henszlmann a’ hellen dráma jellemeiről’s ugyan
az Shakspeare III. Richardjáról értekezett, Jerney má
sodszor is az abrudbányai fakönyvekről; Győry a’ népne
velésről ’s korunk miveltségi állapotairól, Bugát az isko
lai fegyelemről, Lukács a’ socialismus és communismus 
rendszereiről; Horváth Cyrill az isteneszme eredeterői , 
Hetényi a’ társadalmi élet szépségéről az egyezvénytan vi
lágánál felderítve, Kállay az öngyilkosságról; ugyanaz 
a’ finn-lapp népfajok statistikáját ’s ethnographiáját ter
jesztette elő ’s mind ő mind Jerney a* szláv népek tót ne
véről értekeztek, Tasner egy a’ britt museumban levő, 
Magyarország állapotját a’ XVId. század végén tárgyazó , 
egykorú angol kéziratot közlött fordításban, Jászay és 
Lucenbacher folyvást régi oklevelek kikutatásában fára

doztak s ollyakat a’ társaság folyóiratában is adtak , az 
utóbbi a’ szerb zsupánok, királyok és czárok pénzeit, Kiss 
Ferencz hazánkban találtatott némelly hun régiségeket is
mertetett ; Gyory a’ statuserő elemeit fejtegette ’s más íz
ben különösen a’ pénz- és kereskedésről szólott; Zsoldos 
a fogházakról, Sztrokay a’ hitbizományokról, ugyanez 
a’ magyar állodalmi szabadság fejléséről értekezett; Ber
tha az árpádi királyok végzeményei magyarításában fára
dott. Balogh, b.Eötvös, Lukács és Schedel emlék-’s gyász
beszédekkel tisztelték meg az elhunyt társakat. Történnek 
lépések Magyarország geológiai emlékei öszszegyüjtésé- 
re is, mik hazánk földtani történetei ’s viszonyai nagyobb 
felvilágosítására szolgálandanak. — Végre Nagy Károly 
astronomiai naplót készített 1843ra.

Nyomtatásiaknak a’ köz részvétlenség’s pénztár szű
ke okozta felakadása természetesen hatotta’ kéziratokbe- 
küldetésére is , úgy hogy ez évben a’ múltról függőben 
maradiakhoz csak négy járulna, mik közül három mellőz- 
tetett ’s kettő fogadtatott el, u. ni. Károly főhg Stratégiá
ja II. ’s Chelius Sebészsége IVd. kötetének fordítása.

A’ Tudománytár ban kiadatás végett 14 dolgozat folyt 
be: philosophiai ’s rokon 3 , történeti ’s. rokon 6 , tör
vény- ’s országtani 4 , műtani 1 , mellyek közül tiz nyert 
elfogadtatást.

Utolsó közülésünk óta elkészültek, vagy e’ napok
ban készülnek el az akadémia költségein :

1) Tudomány tár, 12. füzet.
2) M. helyesírás és szóragasztás főbb szabályai, ha

todik kiadás.
3) M. szókötés főbb szabályai.
4) Törvény tudományi műszótár.
5) Német-magyar zsebszótár, második nyomtatás.
6) Eredeti játékszín, Xld.kötet.
7) M. 1.1. névkönyv astronomiai naplóval ’s kalen- 

dáriommal 1843ra.
A’ s z í n ü g y e t  illetőleg, miután az akad« tnia azt tiz 

év óta folytonos pártolással ápolta’s nemcsak jutaíomkér- 
dés által helyesb eligazodást eszközlött e’tárgyban, nem
csak évenkinti 100 arany jutalommal folyvást buzdítja az 
elméket színmüvek írására, hanem Eredeti’s Külföldi já
tékszín czímü gyűjteményében is számos jó művel gazda
gította az irodalmat ’s a’ magyar repertóriumot egy külön 
választmány gondjai alatt több mint másfél száz fordított 
művel is nevelte: mi által mind a’ darabok választására, 
mind egy jobb színi nyelv előhozására elhatározólag ha
tott ; az utóbbi, nagy áldozatokkal járó munkálkodást an
nál is inkább megszüntethette, mivel az ügy oda fejlett 
k i , hol magában is megállhat.

A’ n a g y  j u t a l o m ,  valamint az osztálybeli ’s a’ 
rendkívüli jutalmak mibenléte külön jelentésekben lesz a’ 
közönség elibe terjesztve.

A’ t u d o má n y o s  u t a z á s o k  rovata alatt ez út
tal örömmel mondhatom el a’ nyelv- és történettudomány 
barátinak , hogy Reguly Antal lev. társunk, az akadémia
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segedelmével épen most hagyja el Sz.Pétervárát, hogy az 
Ural körül, a’vogulok közt hely színén kezdje meg rég 
óhajtott vizsgálódásait, mellyekből az akadémia nyelvünk 
természete ’s rokonságai kérdésére annyi fontos ered- 
vényt vár. —

K ü l f ö l d i  v i s z o n y a i n k a t  illetőleg , ez évben 
ismét a’bajor, cseh,skót,porosz és portugál kir.akademiák 
és t. társaságok ’s az éjszakamerikai Egyesült-Országok 
nemzeti intézete küldék meg legújabb munkáikat.

‘8 ezekből áll az, mit ez évi munkálataink’s viszo
nyaink tárgyában előadhattam ; mellyek ha magokban vé
ve rendkívüliekül nem tűnnek is fe l, mindazáltal a’ tár
saság elibe tűzött czélhoz ismét néhány lépéssel közelebb 
vivének. —

Még egykét elhunytunk sírjára kell néhány levél
kéit hintenem a’ hű emlékezetnek. Tiszteleti tagjaink
ból három s/.ólittatott ki közülünk: a’ jámbor és munkás 
Kolossvári Sándor, az egyház férfiúinak egyik gyöngye ’s 
harmadik közülök, ki alaptőkénket nevelte ’s nemcsak 
pénzzel nevelte, hanem munkálkodásával szellemi tőkén
ket is; a’ másik báró Lakos János generális , hadtudomá
nyi alosztályunk erős támasza’s e’mellett a’ szépirodalom
ban is tapsot érdemeltiró. Végre gróf D e s s ew f f y J ó 
zsef .  Kell é hogy az elfelejthetetlenről egyebet mondjak, 
mint nevét: nem idéztem é fel e’ puszta név kimondásá
val egy férfiú képét, ki, főkép elhanyatlott kora előtt, tár
sas szeretetre-méltóságával elbájolta, lelkesedésével ih
lette , bensőségével melegítette mind azokat, kik hozzá 
közelítettek ; mindenek felett pedig valamennyi emberi ’s 
polgári erények öszszeségével tisztelet’s bizodalom köz
tárgya volt. Kell é e’ név kimondásánál több , hogy fáj
dalmasan felviduljunk előidézvén őt emlékezetünkben , mi
dőn ugyanezen szószékben hajdani társaink ’s társai a’ lel
kes Berzeviczy ’s az utolsó Ulésházy felett korának saját 
terjedelmességgel ugyan , de helyenként derítő szeszély- 
lyel festette az élet kis gyöngéit és szenvedéseit, festett 
kort és embereket, mellyeknek önmaga utolsó szemtanúi 
közé tartozott. Igen is, minden a’ mit róla tudunk egy 
szép lélek emlékezetét híja viszsza , mellyre bizonyos va
gyok hogy általányos rokonszenv igenlése közt mondom 
ki a’ vég búcsúszókat: Á l d o t t  l e g y e n !  —

K ü lön  r e n d e le te k  a ’ b ü n tettek  e g y es  n e 
m e ir ő l ’s a z o k  büntetésiéről

a1 KK. és RR. á l t a l  t e t t  v á l t o z t a t á s o k k a l .
QFolylatú.i.')

XXXV. Fejezet. Ä  hamisításról- 330. §. A’ ki olly 
czélzattal, hogy csalhasson ’s az által valaki kárával ,akár 
magának, akár másnak hasznot hajtson , vagy pedig min
den haszon nélkül valaki életére, egészségére, szabad
ságára , becsületére vagy értékére nézve ártalmat okoz
zon , valamelly közoklevelet bármi részben meghamisít, 
vagy közoklevél formában hamis irományt készit: a) Ha 
tette által csak értékében akart valakit megkárosítani, 
nyolcz évi rabságig büntettethetik. b) Ha pedig tette által 
valakinek életét, szabadságát, becsületét vagy egészségét 
akarta veszélybe hozni, büntetése tizenkét évi rabságig

terjedhet, — sőt c) ha tette által valaki erőszakos halálát 
okozta, mint orgyilkos fog büntettetni. 33 1.§. A’ki pe
dig a’ fenebbi 330dik §ban körülirt czélzattal valamelly 
magány-oklevelet meghamisít, vagy hamisat készít, an
nak büntetése az említett §. a) b) pontjai eseteiben az ott 
kijelelt büntetések két harmadáig terjedhet a’ c) pont ese
tében pedig szintén mint orgyilkos leszen büntetendő. 332. 
§. Közokleveleknek olly irományok tekintetnek, mely- 
lyek a’ kormányszékek, hiteles helyek, lörvényes bírósá
gok, bármellypolgári,egyházi, katonai hatóságok ’s közhi
vatalbeliek neve ’s hivatalos hitelessége alatt adatnak ki. 
Minden egyéb akár egyesek akár magánytársulat nevében 
kiadottirományok magány-oklevelekül tekintendők. 333. 
§. A’ ki bármiféle statuspapirosokat vagy magánytársula
toknak közfolyamatban levő részvényeit, részvényszele
teit (coupons) , bankjegyeit meghamisítja , vagy hamisa
kat készit, tiz évi rabságig büntettethetik. 334. §. A’ fe
nebbi 323dik §. rendelete alá esnek azon kereskedők is . 
kik az 183% o 16. törvényczikk szerint félpróbát tevő ke
reskedési könyveiket hamis beírás, változtatás vagy ki
hagyás által meghamisítják, olly czélzattal, hogy illy 
módon valaki ellen jogtalan keresetetformálhassanak,vagy 
más keresetét megerőtlenithessék. 335. §. A’ ki más neve 
’s aláírása alatt hamis vándor-könyvet, iskolai- , utazó- , 
szolgálati-, vagy más ollynemü bizonyítványt, melly ál
tal senki megkárosittatása nem czéloztatik, kohol, vagy a’ 
valódiakat meghamisítja, vagy az ekképen készített hamis 
vagy meghamisított irományt tudva és csalási szándékkal 
használja, — hat héti fogságig büntettethetik. 336. §. 
Azon hamisítónak azonban, ki a’ hamisítást bérért csele
kedte, büntetése hat hónapi fogságig terjedhet. 337. §. 
A’ ki pedig a’ fenebbi 335. és 336dik§§ban körülirt ha
misítást olly czélból vilte véghez, hogy az által valamelly 
gonosztevőt bűntettében vagy szökésében elősegítsen, mint 
orgazda a’ XLIIdik fejezet szerintleszen büntetendő. 338. 
§. Hamisítónak tekintetik ’s a’ fenebbi 330., 331. és 333. 
§§• rendelete szerint büntettetik az is, ki a’ 330dik §ban 
körülírt czélzattal valakit hamis előadásokkal, vagy bár
mi álnok módokon elámit ’s valamelly iromány meghami- 
sitására vagy hamis iromány készítésére rávesz ; valamint 
az is, a’ ki valamelly más által hamisan készített vagy 
meghamisított irományt a’ fenebb említett czélokra tudva 
’s a’ hamisítóval egyetértve használt. 339. §. Ki azonban 
sem a’ hamisításban tettleges részt nem vett, sem a’ ha
misítóval egyetértésben nem volt, de a’ hamis irományt, 
tudva, hogy az hamis , valamelly, a’ 330dik §ban körül
irt czélokra használta, annak büntetése a’ 330., 331. és 
333dik§§ban kijelelt büntetéseknek csak két harmadáig 
terjedhet, végre 340. §. Midőn valaki a’ hamis irományt 
valamelly terhes szerződés következésében hibából mint 
nem hamisat vette által ’s utóbb ennek hamis létét észre
véve , csak azért, hogyne károsodjék, azt másnak el
adta, büntetése egyévi rabságig terjedhet. 341. § A’fe
nebbi 330., 331., 333., 338. és 339dik §§ban körülirt 
büntettek bevégzetteknek tekintetnek, mihelyest a’ hami
sító a’ hamis vagy meghamisitott irományt a’ 33Odik §ban 
körülirt czélzattal valaki ellen használta , habár czélját 
nem érhette is , vagy mihelyest azt valakinek használás
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végett átadta. 342. §. Ha tehát a’ hamisító azon irományt, 
mellyet a’ fenebbi 330. §ban körülírt czélzattal meghami
sított, 'agy mint hamisat tudva mástól átvett, a’ szándé
kán kívül közbejöttfelfödöztetésmiatt m^g senki ellennem 
használta, sem másnak használat végett által nem adhat
ta , kísérletért fog bűntetteim ’s büntetése a’ bevégzésre 
rendelt büntetésnek feléig terjedhet. 343. §. A’ ki olly 
portékára , melly nem valódi aranyból vagy ezüstből ké
szült, tudva ’s azon czélzattal, hogy valakit megcsaljon , 
az arany vagy ezüst szokott próbajegyét nyomja, valamint 
az is , a’ ki hasonló czélzattal valamelly arany vagy 
ezüst portékát olly fokozatú próbajegy gyei bélyegez, mely - 
lyet annak belső értéke meg nem üt, két évi rabságig bün
tetethetik. 344. §. Hasonló büntetés alá esik az is, a’ ki 
olly portékát, melly a’fenebbi 343dik §ban körülírt mó
don hamis próbával jegyeztetett meg, tudva, hogy az ha
mis , másnak valódi ’s a’ reá nyomott próbát megütő arany 
vagy ezüst helyett elad. 345. §. A’ ki mértékre, nehe
zékre vagy mérlegre hamis bélyeget ü t , vagy tudva ha
misan bélyegzett mértékkel, nehezékkel vagy mérleggel 
é l, hat hónapi rabságig büntettethetik. 346. §. Hasonlóul 
büntettetik az is , ki mértéket, nehezéket vagy mérleget 
megbélyegzése után meghamisít vagy tudva illy meghami
sított mértékkel, nehezékkel vagy mérleggel él. 347. §. 
A’ fenebbi 345. és 346dik §§. esetiben a’ hamis v. meg
hamisított mérték, nehezék vagy mérleg mindig elkob- 
zandó. 348. §. A’ ki valamelly közhitelességü pecsétet v. 
bélyeget utánoz olly czélzattal, hogy az által csalást kö
vessen el, ha azon pecsétet vagy bélyeget valósággal már 
használta, vagy hasonló czélzatu használat végett másnak 
átadta vagy eladta, a’ 33Odik §. szerint büntettetik; ha 
pedig annak használatában , átadásában vagy eladásában 
szándékán kívül közbejött felfödözés által meggátoltatott, 
kísérletért büntettetik ’s büntetése az emlitett büntetés fe
léig terjedhet. 349. §. A’ fenebbi 348dik §. rendelete alá 
e8 ikazis, ki valamelly más által utánzott közhitelessé
gü pecsétet vagy bélyeget tudva és csalási czélzattal hasz
nált. 3 50. §. A’ ki pedig a’ nélkül, hogy csalást akart vol
na elkövetni, másnak kívánságára valamelly közhiteles
ségü pecsétet vagy bélyeget, tudva,hogy az nem magány- 
személyt, hanem közhatóságot vagy közhivatalt ille t, az 
illető felsőbbség vagy hivatalbeli személy felhatalmazása 
nélkül utánoz, hat hónapi fogságig büntettethetik. 351. 
§. A’ ki valamelly magányszemély pecsétjét olly czélzattal, 
hogy az által valakit megcsaljon és megkárosítson, utá
nozta ’s vagy maga használja, vagy másnak átadja vagy 
eladja, a’ 33 idik§. szerint büntettetik. 352. §. Hasonlóul 
büntettetik az is , ki valamelly magányszemély más által 
utánozott pecsétjét, tudva ’s a’fenebbi 33Odik §ban kö
rülírt czélzattal használja. 353. §• A’ 330., 331., 332.,
334., 336., 337., 338., 339., 343., 344.,345., 346.,
348., 349., 351. és 352dik §§. eseteiben azon tettes , ki 
valamelly közhivatalt viselt, ítélet által közhivatalától is 
megfosztathatik.

XXXVI. I  ejezet. pénzhamisításról. 354. §. A’ ki 
valamelly folyamatban levő ezüst vagy arany pénzek for
májára hamis pénzt készített, olly czélzattal, hogy azt 
folyamatba tegye, ha azt ki is adta, vagy másnak kiadas

végett átadta, tizenkét évi rabságig, ha pedig a’ kiadásban 
vagy átadásban a’ közbejött felfödöztetés által meggátol
tatott, hat évi rabságig büntettethetik. 355. §.Ki magá
ban a’ hamisításban tettleges együttmunkálással részt ugyan 
nem vett, de a’ hamisítóval egyetértve, a’ hamis pénzt va
lódi helyett kiadta , nyolcz évi rabságig büntettethetik. 
356. §. Ki pedig a’ nélkül, hogy a’ hamisitóval egyetér
tett volna, tudva és csalási szándékkal hamis pénzt sze
rez vagy átvesz ’s azt valódi helyettv tudva ismét kiadja , 
két évi rabságig büntettethetik. 257. §. Ki valamelly fo
lyamatban levő arany vagy ezüst pénz valóságos értékét 
csalási szándékból raspoias vagy körülnyirás által, vagy 
bármi más módon megkisebbiti ’s azt mint teljes értéküt 
tudva ismét kiadja , négy évi rabságig büntettethetik. 358. 
§. Ki pedig valamelly arany vagy ezüst pénzt, mellyet az 
ő tettleges hozzájárulása nélkül másvalaki a’ fenebbi 357- 
dik §ban említett módon valóságos értékében megkisebbí
tett, a’ tettessel egyetértve csalási szándékkal megszerez 
vagy átvesz ’s azt ismét teljes értékű gyanánt tudva kiad
ja ,  három évi"rabságig büntettethetik. 359. §. Ha azon
ban a’ tettessel egyet nem értett ugyan, hanem a’ más ál
tal megkisebbitett értékű pénzt, tudva és csalási szándék
kal szerezte ’s azt ismét mint teljes értékűt tudva kiadta , 
egy évi rabságig büntettethetik. 360. §. Folyamatban le
vő rézpénznek a’ fenebbi 354 ,355 . és 356dik §§ban kö
rülírt meghamisítása vagy kiadása , az ott kijelelt bünte
téseknek csak egy negyed részével büntettethetik meg.
361. §.A’ pénzhamisítások fen előszámlált minden esetei
ben a’ beszámítás annál súlyosabb leend: a) Minél nagyobb 
volt a’ készített hamis pénz öszszes mennyiségének név
szerinti értéke, b) Minél nagyobb volt a’ kiadott hamis 
pénz mennyisége, c) Minél nagyobb volt a’meghamisított 
vagy kiadott pénz valóságos és névszerinti értéke közt a’ 
különbség, d) Minél ügyesebben voltak a’hamisításra szol
gáló eszközök készítve ’s minél inkább lehető volt azok 
által nagyban űzni a’ hamis pénzkészitést. e) Minél nehe
zebb volt a’ hamis pénzt a’ valóditól megkülönböztetni.—
362. §. Ki valamelly hamis pénzt, nem tudva, hogy az 
hamis, csakugyan észrevette, de hogy ne károsodjék, azt 
ismét valódi helyett tudva kiadta , az ekképen kiadott ha
mis pénz névszerinti értékének ötszörös mennyiségével 
büntettetik , melly büntetési somma a’ királyi kincstárt il
leti. Illy esetben azonban bünkereset csak magánypanasz
ra mozdittathatik. 363.§. Folyamatban nem levő régi pén
zek vagy emlékpénzek meghamisítása nem mint pénzha
misítás büntettetik , hanem mint csalas a’ XXXVIIIdik 
fejezet szabályai szerint leszen megítélendő. 364. §. A’ 
ki olly czélzattal, hogy a’ fenebbi 354. és 360dik §§ban 
körülirt pénzhamisítást véghez vihesse, a’ hamis pénz ké
szítésére szolgáló bélyegeket, formákat vagy egyéb esz
közöket már elkészítette, mielőtt azonban a’ czélbavett 
hamisitástbevégezhette volna, a’közbejött felfödöztetés ál
tal meggátoltatott, kísérletért büntettetik ’s büntetése a’ 
3 54dik $. esetében három évi rabságig, a’ 370dik §. ese
tében pedig egy évi rabságig terjedhet. 365. §. A’ ki pe
dig a’ hamis pénzek készítésére szolgáló bélyegeket, for
mákat vagy egyéb eszközöket más számára készítette, 
ha tudta , vagy legalább valószínűleg előre láthatta, hogy
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azok pénzhamisításra fognak fordittatni, mint bűnsegéd
leszen büntetendő- 366. §• A’ 354., 355.,' 356., 3 5 7 .,
358., 359., 360., 364. és 365dik szakaszok eseteiben a- 
zon tettes, ki valamelly közhivatalt viselt, Ítélet által 
közhivatalától is elmozdittathatik.

XXXVII. Fejezet. A' levelek jogtalan feltöréséről. 367. 
§. A’ ki valamelly másnak szóló levelet vagy lepecsételt 
irományt tudva és szándékosan feltör és elolvas, a’ nél
kül hogy arra az által, ki a’ levelet irta , vagy az által , 
kihez a’ levél intézve volt, vagy kit a’ lepecsételt iromány 
illetett, felhatalmazva lett volna , büntettetni fog ’s bűn 
tetése kétszáz forintig, sőt súlyosabb beszámítás esetei
ben, két hónapi fogságig terjedhet. 368. §. Ha pedig annak 
tartalmát valakinek kárával vagy meggyalázásával nyilvá- 
nyossá is tette , büntetése hat hónapig suiyosittathatik. 
369. §• Végre, ki valamelly másnak szóló levelet vagy 
irományt olly czélzattal, hogy ez által valaki kárával ma
gának vagy másnak hasznot hajtson , vagy minden haszon 
nélkül valakit kárositson, erőszakkal vagy álnok mester
séggel hatalmába kerített, ha csak tette valamelly súlyo
sabb bűntettbe át nem ment, egy évi rabságig büntettet- 
hetik. 370. §. Szülék és gyámok , vagy azok megbízott
jai, az atyai vagy gyámi hatalom alatt levő kiskorú gyer
mekek leveleire ’s irományaira nézve, úgy szintén a’ köz
hatóságok a’ bűnvádi közkereset alatt levők azon levelei
re ’s irományaira nézve, mellyeket a’ büntető eljárási fe
jezet rendelete szerintfeltörniök ’s elolvasniok szabad volt, 
a’ fenebbi 367dik §. rendelete alá nem tartoznak. 371.§. 
Midőn a’ fenebbi 367., 368. és 369dik §§bankörülirt bűn
tettet valaki olly levéllel követte el , meliy hivatalánál 
fogva került kezére, a’ fenebbi büntetésen felül, közhi
vatala elvesztésével is büntettethetik. 372.§. Az ezenfe- 
jezetben említett bűntettekért csak a’ sértett fél panaszára 
mozdittathatik közkereset.

XXXVIII. Fejezet, „A csalásról. 373. §. Ki olly 
czélzattal, hogy mást valami cselekvésére vagy elhagyá
sára álnokul reá vegyen ’s az által valaki kárával magá
nak vagy másnak jogtalanul hasznot hajtson, valamelly 
dolog tettlegi valóságát tudva és szándékosan vagy elfer
díti, vagyakkor, midőn azt felfödözni jogszerüleg köte
les lett volna , eltitkolja, ha az által valakinek csakugyan 
kárt okozott, csalónak tekintetik ’s ha tette más súlyo
sabb bűntettbe át nem ment, a’ 295dik §. rendelete sze
rint büntettethetik. 3 7 4. §. Ki pedig azon tévedést, melly- 
ből valaki káros megcsalatása eredett, nem ugyan maga 
okozta , hanem a’ tévedőt akár szóval, akár cselekvése 
által tudva és a’ fenebbi 373dik§ban körülirt czélzattal a’ 
tévedésben megerősítette, annak büntetése az említett 
2 9 5dik §ban kijelelt büntetések csak két harmadáig ter
jedhet. 375. §. Ki valamelly a’ fenebbi 373. és 374d. §§- 
ban körülirt csalást nem azért követte el, hogy magának 
hasznot hajtson, hanem csak azért,hogy mást megkáro
sítson , annak büntetése a’ fenebbiekben emlitett büntetés 
csak két harmadáig terjedhet. 376. §. Csalásért büntető 
közkereset csak magánypanaszra mozdittathatik , sőt mi
dőn a’ csalás terhes szerződéseknél történt, magánypa

naszra is csak akkor indittathatik közkereset, ha a’ szer
ződés már előbb a’károsított íél panaszára polgári utón ’s 
egyenesen a’ csalás miatt biróiképen megsemmisittetett , 
vagy a’ károsító, valamelly a’ c s a 1 á s által okozott kár 
megtérítésében elmarasztatott. 377. §. Ki terhes szerző
désben valakit az, által csalt meg, hogy a’ szerződés tár
gyait jobbaknak ’s nagyobb értéküeknek állította, mint 
valósággal voltak, a’ fenebbi 375dik§. értelmében bün
tető közkereset alá csak akkor vonathatik : a) Ha a’ szer
ződési tárgyak ollyanok voltak , mellyeket a’ nélkül ,hogy 
értékben vagy minőségben alább szállottak volna , a’ szer
ződés előtt megvizsgálni nem lehetett, b) Ha az előleges 
megvizsgálás csak azért nem teljesittetett, mert aránylag 
tetemes költségbe került volna, c) Ha olly kereskedő , ki 
drága kövekkel, gyöngyökkel, aranynyal, ezüsttel keres
kedést üz, másnak hamis gyöngyöket vagy köveket iga
zak és jófélék helyett, más érczet, arany vagy ezüst he
lyett, vagy nem bélyegzett roszabb aranyat vagy ezüstöt 
jobb helyett, tudva és csalási czélzattal elad. 378. §. Ki 
pedig a’ szerződés megkötése után azt, mit a’ szerződés
ben lekötött, a’ 373dik §ban körülírt czélzattal tudva é& 
szándékosan megváltoztatta vagy kicserélte ; úgy szintén , 
ki hasonló czélzattal a’ szerződésben olly vagyont kötött 
le , miről rendelkezni joga nem volt, mint csaló közke
reset alá vonandó’s a’ 295dik §. szerint büntetendő. 379. 
§. Hasonlóul büntettetik az is, ki olly ingó vagyont ,mely- 
lyet valakinek zálogba vagy letéteményképen átadott, a’ 
zálogostól vagy letéteményestől annak tudta’s megegye
zése nélkül titkon viszszavesz ’s ez által azt megkárosítja. 
380. §. Ki vagyonában megbukván, csődület alá került 
’s a’ csődületi bíróság az I S ^ o  dik évi 22dik törvény- 
czikk 128, 129. és 130. §§. értelmében ellene ítélet ál
tal kimondotta, hogy bukása hamissággal párosult, mint 
tolvaj, a’ 295dik §. szerint büntettetik ; sőtmidőn a’ bu
kás azért tekintetett hamissággal párosuknak, mert a’ bu
kott kereskedő könyveit hamisan vezette , azokat későb
ben meghamisította, leveleket azokból kiszaggatott vagy 
másokat ragasztott belé, a’ 334dik §. büntetésének le- 
end helye. 381. §. Ha pedig a’ fenebbi 3S0dik §. eseté
ben a’ csődületi biróság ítélet által azt mondottaki a’bu
kott ellen , hogy bukása az érintett 183%o dik évi 22dik 
törvényczikk 131. §sa szerint vétkes gondatlanságból tör
tént, a’ megbukott hat hónapi  fogságig büntettethetik.
382. §. A’ 373., 374., 375., 377., 378., 379. és 380dik 
§§. esetében azon tettes, ki valamelly közhivatalt viselt , 
ítélet által közhivatalától is megfosztathatik.

( Folyt, következik.)

T á r c z a.
(Vadon-mivelés.) Mennyire csodálkoznék Mózes, ha 

viszszajövén a’ Verestenger melleki pusztaságot most ván
dorolná keresztül; hol jelenleg Sueztől Kahiroig angol 
gyorskocsi robog,minden második mérföldön uj fogattal, a’ 
sűrűn emelkedő vendégházakban zöld kötényü pinczérek 
sürgölődnek. Ezen pusztai utat most négy nap alatt tehet
ni meg.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n er-K á r o ly  i uri-utcza 453.
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Külön rendeletek, a’ büntettek egyes ne
meiről ’s azok büntetéséről

a1 KK. és HR. á l t a l  t e t t  v á l t o z t a t á s o k k a l .
[Folytatást)

XXXIX. Fejezet. A3 gyújtogatásról. 383. §. A’ ki 
más lakházát szándékosan felgyújtotta , annak büntetése 
tizenkét évi rabságig terjedhet. 384. §. Hasonlóul bűntet
te ik  az is , ki valamelly középületet szándékosan felgyúj
tott, habár azon épületben senki nem lakott is. 385. §. 
Ki pedig olly épületet gyujtottfel szándékosan , melly sem 
középület, sem lakház nem volt, ha azokról a’ tűzveszély 
valamelly lakházra vagy középületre elterjedett, v. leg
alább helyzeténél fogva könnyen elterjedhetett volna, úgy 
fog büntettetni, mintha valamelly lakházat gyújtott volna 
félj ha pedig az általa felgyújtott épületek helyzete ollyan 
volt, hogy arról a’ tűzveszély lakházra vagy középület
re könnyen el sem terjedhetne , tiz évi rabság leend leg
nagyobb büntetése. 386. §. Ki nem ugyan házat v. egyéb 
épületet, hanem ház vagy épület közelében fekvő bármi 
más tárgyat szándékosan és olly czélzattal gyújtott meg, 
hogy a’ tűzveszély valami házra vagy épületre elterjedjen, 
úgy büntettetik, mintha házat v. épületet közvetlen gyúj
tott volna meg. 387. §. A’ ki majorokban, kertekben, 
szérűkben , vagy azok közelében öszszerakott fát, szénát, 
szalmát, gabonát vagy más bármi efféle termékeket szán
dékosan , de a1 fenebbi 3S6dik §ban említett czélzat nél
kül felgyújt, ha ez által a’felgyújtó szándékán kívül vala
melly lakház , vagy bármi egyébépület veszélyeztetve volt, 
nyolcz évi rabságig büntettethetik. 388. §. Ha pedig sem 
ház, sem egyéb épület veszélyeztetve nem volt, legna
gyobb büntetése hat évi rabság leend. 389. §. Ki maga tu
lajdon házát, vagy bármi egyéb épületét szándékosan meg- 
gyujtotla , ha a’ felgyújtott ház vagy épület helyzete oly- 
lyan , hogy arról a’ tűzi veszély más házára vagy épüle
tére is elterjedhet, vagy ha a’gyújtást olly czélzattal kö
vette e l , hogy az által jogtalanul magának hasznot hajt
son , vagy mást megkárosítson , mint gyújtogató fog bün
tettetni ’s büntetése annyira terjedhet, mintha a’ gyújto
gatást más házán vagy épületén követte volna el. 390. §. 
Hajók , hajón álló malmok , hidak szándékos felgyujtása 
a’ 383dik’s illetőleg 385dik vagy 389dik §§. rendelete 
szerint büntettetik. 391. §. A’ szándékos gyújtás minden 
eseteiben holtig tartó rabságig is terjedhet a’ tettes bünte
tése: a) Ha az okozott tűz által valaki életétől megfosz- 
tatott vagy halálosan megsértetett, b) Ha valaki azért 
gyújtott, hogy lophasson, rabolhasson vagy mást életé
től megfoszthasson. c)Ha a’ felgyújtó maga vagy mások
kal szövetkezve valamelly falut, vagy várost több helyen 
gyújtott meg. d) Ha a’ gyújtás több szövetkezett által 
erőszakosan történt, e) Ha a’ felgyújtó olly czélzattal, hogy 
az oltást nehezítse , a’tűzoltásra szolgáló e s z k ö z ö k e t  
v a g y  s z e r e k e t  eltávolította , megrontotta vagy bár
miképen használhatlanokká tette, f) Ha a’ gyújtás vala
melly közinség vagy más közveszedelem alkalmikor kö-

vettetett el. g)H aa’ gyújtás olly épület közelében történt, 
mellyben közönségesen nagyobb mennyiségű puskapor szo
kott tartani, h) Ha a’ felgyújtó ellen bebizonyittatik, hogy 
a’ büntető törvény súlya alá eső szándékos gyújtást* már 
előbb is követettel, habár azért büntetve volt is. 392. 
§. A’ fenebbi 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., és 
390dik §§. eseteiben a’ szándékos gyújtás büntette akkor 
tekintetik bevégzettnek, midőn azon ház vagy épület v. 
egyéb a’ 386dik és 387dik §§ban említett tárgy, mellyen 
a’ tettes a’ gyújtás bűntettét elkövette, a’ felgyujtásra al- 
kalmazutt gyujtószertől valósággal meggyulad , habár a’ 
tűz , vagy azért, mert magában ismét elaludt, vagy azért, 
mert mások által eloltatott, tovább nem harapozhatott is.
393. §. Ha pedig a’ felgyujtásra alkalmazott gyujtószer v. 
magában ismét elaludt, vagy mások által eloltatott, mie
lőtt gyuladást okozott volna : a’ tettes büntetése a’ bevég
zésre rendelt büntetésnek két harmadáig terjedhet. Végre
394. §. Midőn a’ tettes az általa czélbavett gyújtás bün
tette elkövetését olly cselekvéssel, melly szándékosan és 
egyenesen annak véghezvitelére volt általa irányozva , már 
elkezdette ugyan , mielőtt azonban a’ gyujtószert valamelly 
házra vagy épületre, v. egyéb, a’ 386. és 387dik§§ban 
említett tárgyra alkalmazhatta volna, a’közbejött felfödö- 
zés által meggátoltatott, kisérletértbüntettetik ’s büntetése 
a’ bevégzésre rendeltbüntetés feléig terjedhet. 395. §. Er
dőknek, nádasoknak,turfatéreknek,(gyeptőzeg) kőszén-és 
egyéb bányának , valamint szintén a’majoroktui, kertek
tő l, szérűktől távol eső ’s akár még lábon álló, akár már 
öszszerakott széna , szalma, tarló ’s egyéb eféle termék 
szándékosan és mások károsításával elkövetett felgyujtá
sa az okozott károk mennyisége szerint fog büntettetni ’s 
ha a’ kár ezer forintot meg nem halad, három évi rabsá
gig , ha pedig ezer forintot meghalad, hat évi rabságig 
terjedhet a’ tettes büntetése. Ha azonban az eképen oko
zott tiiz által valamelly lakház vagy egyéb épület volt ve
szélyeztetve, a’ tettes a’ 386dik ’s illetőleg 387dik §. sze
rint büntetendő , ha pedig a’ tiiz által életétől valaki meg— 
fcsztatott, vagy ha a’ gyújtó ellen bebizonyittatik , hogy 
már előbb is követettel valamelly gyújtási bűntettet, bün
tetése a’ 39 Idik a) h) pontjai szerint holtig tartó rabságig 
is sulyosittathatik. 396. §• A’ fenebbi 395dik §ban körül
írt gyújtás büntette akkor tekintetik bevégezettnek , ha a’ 
tűz által valakinek kár okoztatott; ha pedig a’ tűz minden 
kár nélkül magában ismét elaludt, vagy masok áltál elol
tatott, a’ tettes büntetése másfél évi rabságig terjedhet ; 
végre, ha a’ tettes valamelly , a’ 394dik§ban körülírt kí
sérletet követett még csak e l, midőn tette felfödöztetett, 
hat hónapi rabságig büntettethetik. 397. §. Azon felgyúj
tó , ki az általa okozott tüzet maga ismét eloltotta , mielőtt 
abból kár következett volna , csak hat hónapi fogságig 
büntettethetik. 398. §. Ki azon szabályoknak, mellyeket 
az illető törvényhatóság a’ tűzi veszély eltávoztatása ve
geit megállapított, megszegésével vagy elmulasztásával vi
gyázatlanságból tűzi veszélyt okozott ’s azáltal v a l a k i t
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megkárosított, a’ kár megtérítésén fölül 800 ftig, sőt 
súlyosabb beszámítás vagy tetemes kár esetében 6 hónapi 
fogságra büntettethetik. 399. §. A 'k i előre meggondolva, 
szóval, üzenet által vagy írásban felgyujtással fenyege
tőzést nem teljesítette is , büntettetni fog, legnagyobb bün
tetése egy évi rabság leend ; sőt ha fenyegetőzése egész 
helység ellen volt intézve, vagy egész vidéket rémülésbe 
ejtett, büntetése három évi rabságig terjedhet. 400. §. Mi
dőn pedig a’ fenyegetőzést olly czélzattal követte e l , hogy 
az által zsarolhasson, a’ zsarolásról szóló fejezet rendele* 
teszerintfog büntettetni. 401. §. Azon felgyújtó, ki va- 
lamelly közhivatalt viselt, ha ellene a’ szándékos gyújtás 
bebizonyittatik , úgy szintén az is , ki a1 3 99dik §ban kö
rülírt módon felgyujtással fenyegetőzött, ítélet által köz
hivatalától is minden esetre megfosztandó.

XL. Fejezet. Szándékosa/i okozott vizáradás általi ká
rosításról. 402. §- Ki valamelly töltést vagy gátot jogtala
nul és szándékosan megrontott, vagy valamelly zugót jog
talanul és szándékosan felnyitott vagy lezárt, ha tudta v. 
legalább előreláthatta, hogy az által káros vagy veszélyes 
vizáradást fog okozni, büntetendő leszen ’s büntetése : a) 
hat hónapi fogságig terjedhet, ha a’ vizáradás mások ál
tal még idején meggátoltatott, mielőtt abból veszély vagy 
kár következett volna, b) Három évi rabságig, ha az oko
zott vizáradásból egy ezer forintot meg nem haladó kár 
következett, c) Hat évi rabságig, ha az eképen okozott 
kár ezer forintot is meghalad, d) 12 évi rabságig , ha a’ 
vizáradás falut vagy egyéb lakhelyeket pusztított el. e) 
Holtig tartó rabságig, haa’ vizáradásban valaki életét vesz
tette. 403. §. A’ ki a’ fenebbi 402. §ban körülirt ’s általa 
czélbavett bűntettet az által már megkezdette, hogy va
lamelly töltés vagy gát megrontásához, zugó felnyitása- 
vagy lezárásához tettlegesen hozzáfogott, mielőtt azon
ban a’ megrontást vagy fölnyitást, vagy lezárást bevégez • 
hette volna , felfödöztetés által meggátoltatott, bünkisér- 
letért 3 hónapi fogságra büntettethetik. 404. §. Midőn a- 
zonban valaki olly töltéseket,gátokat v.zugokat,mellyek 
törvénytelenül állíttattak fel ’§ másoknak személyére vagy 
értékére veszélyesek , csak azért ront meg, mert egyéb- 
kint a’ fenyegető veszélyt el nem hárithatta , büntetés he
lye nem leend. 405. §. A’ 402dik §. eseteiben a’ tettes , 
ha közhivatalt viselt, ítélet által hivatalától is megfosz- 
tathatik. —

XLI. Fejezet. Ragályos nyavalyák terjesztéséről. 406. 
§. A’ ki valamelly ragályos nyavalyát tudva’s olly czélzat
tal , hogy valaki életét vagy egészségét veszélyeztesse , 
másokra elterjeszt, ha tette következésében valaki életét 
vesztette , holtig tartó rabságig; ha pedig életét ugyan 
senki nem vesztette , de valaki súlyos nyavalyába esett, 
tiz évi rabságig büntettethetik. 407. §. A’ ki pedig a’ ra
gályos nyavalyát nem a’fenebbi 406dik §banemlített czél
zattal , hanem csak súlyosan vétkes vigyázatlanságból ter
jesztette el másokra , annak legnagyobb büntetése , ha 
tette által valakinek halált okozott, két évi rabságig; ha 
pedig csak súlyos nyavalyát okozott, hat hónapi fogság 
leend. 408. §. A’ ki bármiféle marhavészt, vagy valami 
ragadós marhanyavalyát, tudva ’s olly czélzattal, hogy 
mást kárositson , elterjeszt, három évi rabságig büntettet

hetik. 409. §. Ha pedig a’ marhavészt csak vétkes vigyá
zatlanságból ’s az által terjesztette el, hogy azon szabályo
kat , mellyeket az illető törvényhatóság vagy helyhatóság 
a’ marhavész meggátlása végett megállapított, szándéko
san megszegte vagy elmulasztotta, nyolczszáz forintig, 
sőt nagyobb kár esetében hat hónapi fogságig büntettethe
tik. 410. § .A ’ki a’ 406. vagy 408dik §§ban körülirt mó
don ragályos nyavalyát vagy marhavészt szándékosan ter
jesztett, ha közhivatalt viselt’, ítélet által közhivatalától 
is minden esetre megfosztandó.

XL1I. Fejezet. Az orgazdaságról's a’ bűntett be nem 
jelentéséről. 411. §. Ki valamelly bűntett által szerzett va
gyont, tudva, hogy az bűntett által szereztetett, mástól 
szándékosan átvesz és elrejt, vagy elhasznál, vagy elad, 
másnak elszerez, vagy abban részesül; úgy szintén a’ ki 
csődület esetében a’ bukott valamelly vagyonát azt 1839/ío 
22d. törvényczikk 33dik §bankörülirt módon kezére ve
szi ’s elrejti, orgazdának tekintetik. 412. §. Orgazdának 
tekintetik továbbá az is , ki valamelly gonosztevőt, tud
va, hogy az bűntettet követett el, a’ törvény súlya elke
rülésében, akár az által, hogy azt magához fogadta v. 
elrejtette , akár az által, hogy annak a’ rejtezésre , távo
zásra vagy szökésre módokat vagy eszközöket nyújtott, 
akár az által, hogy a’ bűntett nyomait, vagy a’ bebizo
nyítás eszközeit elrejtette , megrontotta vagy megsemmi
sítette, szándékosan elősegíti. 413. §. Az orgazda bünte
tése mind a’ 411 dik, mind a’ 4l2dík §§. eseteiben négy 
évi rabságig terjedhet; sőt midőn az eset körülményeiből 
kitűnik, hogy az orgazda bérért, haszonért, vagy külö
nösen gonosz indulatból követte el az orgazdaságot, a’ 
büntetés hatévi rabságig emeltethetik : ollyan orgazda pe
dig, ki haszonlesésből hivatalát vagy rendes kézi mester
ségét használta az orgazdaság üzésére, nyolcz évi rabsá
gig büntettethetik. 414. §. Midőn ellenben az eset körül
ményeiből az tűnik ki, hogy az orgazda egyedül szána
kozásból ’s minden bér és haszon nélkül követett el vala
m it, mi a’ fenebbi 4l2dik §. szerint orgazdaságnak te
kintendő , az orgazdaság büntetése csak hat hónapi fogsá
gig terjedhet, sőt illy körülmények közt az, ki a’ go
nosztevővel, valamelly, a’ 72dik §ban körülirt viszony
ban áll, mint orgazda büntetés alá nem vonathatik. 415. 
§. Az orgazda büntetése meghatározásánál nemcsak az or
gazdaság kisebb vagy nagyobb bűnösségére leend tekintet, 
hanem különösen figyelembe veendő azon fő bűntett nagy
sága is, mellynél az orgazdaság elkövettetett;ugyanazért 
olly esetben , midőn a’ fő bűntettre rendelt törvényes bün
tetés legnagyobb mértéke kisebb, mint azon büntetések, 
mellyek a’ fenebbi 413. és 414-dik §§ban az orgazdaság 
ellen megállapittattak , az orgazda nem büntettethetik az 
említett §§ban kijelelt büntetések egész súlyával, hanem 
büntetése legfelebb csak a’fő bűntettre rendelt legnagyobb 
büntetésig terjedhet. 416. §.Ki ugyanazon bűntettre néz
ve , mellynél orgazdaságot követett e l, egyszersmind bün- 
szerzőnek , szövetkezőnek vagy bűnsegédnek tekintethe
tik , az az Vd. fejezet szerint fog megitéltetni ,’s az orgaz
daság mint beszámítást sulyositó körülmény vétetik tekin
tetbe. 4l 7. §• A’ kinek valamelly más által elkövetett bűn
tettről ’s annak ki által lett elkövetéséről bizonyos tudó—
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mánya van ’s azt a’ felsőségnek bejelenteni elmulasztja, 
csak akkor büntettetik: a) Ha bér vagy ígéret által meg 
volt vesztegetve, vagy b) ha tudja, hogy ugyanazon bűn
tettért valaki ártatlanul vétetett büntető közkereset alá; 
vagy c) ha a’ feljelentés hivatalos kötelessége lett volna. 
418. §. A’ fenebbi 417dik §. a) és b} pontjai eseteiben fel 
nem jelentő mint orgazda a’ 413dik§. szerint büntettetik; 
a’ c) pont eseteiben pedig a’ fel nem jelentő a’ hivatalbeli 
kihágásokrul szóló LIYdik fejezet szerint leszen bünteten
dő. 419. §. A’ 317dik §. b) pontja eseteiben azok , kik a’ 
gonosztevővel valamelly a’ 72dik §ban kijelelt viszony
ban állanak , büntetés alá nem vonathatnak.

XLIII. Fejezet. A.’ feliég sértésről. 420. §. Felség
sértést követ el: a) Ki tudva és szándékosan a’ királyt éle
tétől megfosztja , vagy megfosztani tettlegesen törekszik, 
b) Ki a’ király személyét tudva és szándékosan, tettleges 
erőszakkal vagy megsérti vagy megtámadja, c) Ki azon 
házra, mellyben a’ király lakik vagy tartózkodik, tud
va ’s a’ király elleni bűnös czélzattal erőszakosan reá tör. 
.d) Ki a’ királyt személyes szabadságától vagy királyi szé
kétől erőszakosan megfosztani tettlegesen törekszik, e) 
Ki az ország független önállása vagy polgári alkotványa 
felíorgatására fegyveres erővel feltámad, f) Ki valamelly 
külhatalmasságot ellenséges megtámadására szándékosan 
és egyenesen felhí. 421. §. A’ felségsértés legnagyobb 
büntetése holtig tartó rabság leend. 42*2. § .Midőn többen 
valamelly közösen czélbavett olly cselekvésre, melly a’ 
420dik §. rendelete szerint felségsértésnek tekintendő , 
egymással határzottan öszszeszövetkeznek , mindaz , ki a’ 
szövetkezésnek felségsértési czélzatát ismerve,abban mint 
szövetkező részt vett, még akkor is mint felségsértő bün
tettetik , ha a’ szövetkezés előbb felfödöztetett, semhogy 
a’ szövetkezők a’ közösen czélbavett felségsértési cselek
vést elkezdhették volna. 423. §. Ha pedig a’szövetkezők 
a’közösen czélbavett felségsértési cselekvés elkövetésé
ből még felfödöztetés előtt önként ismét elállottak ’s a’szö
vetkezést teljesen megszüntették, a’nélkül, hogy a’ szövet
kezésen kivül más bűntettet követtek volna el, csak a’ 
szövetkezésért fognak büntettetni ’s büntetésök egy évi rab
ságot meg nem haladhat. 424. §. Azon egyes szövetkező , 
ki, mielőtt a’ szövetkezés felfödöztetett ’s mielőtt a’ szövet
kezésen kivül más valamelly bűntett követtetett volna e l , 
mindent, mi tehetségében volt, megtett, hogy társait a’ 
czélbavett felségsértési cselekvés elkövetésétől viszsza- 
tartóztassa ’s nekik világosan ki is jelentette , hogy a’ szö
vetségből végképen kilép , azon esetben pedig, ha őket az 
által sem volt képes viszszatartóztatni, a’ felségsértési cse
lekvés végrehajtásának meggátlására az illető elöljárósá
got még elég korán felszólította, szinte a’ szövetségért 
büntettetik , büntetése azonban egy évi rabságot meg nem 
haladhat. 42 5. §. A’ ki valamelly általaczélbavett ’s határ
zottan kijelelt olly cselekvésre , melly a’fenebbi 420dik 
§. rendelete szerint felségsértésnek tekintendő , mást az 
5ldik §ban körülirt módon felbujtott ’s reá vett, mint fel
ségsértő leszen büntetendő, habár felbujtásának követke
zésében az , kit felbujtott, a’ kitűzött felségsértési cse
lekvésvéghezvitelére még semmit sem cselekedett is. 426. 
§. Ha azonban a’ felbujtó, még mielőtt azon felségsértési

cselekvés, mellyre mást felbujtott, valósággal megkez
detett, vagy annak elkövetésére szövetkezés történt vol- 
na, felszólítását, ígéretét, fenyegetését, parancsát visz— 
szavette s mindazokat, kiket felbujtott, a’ bűntett elkö
vetésétől viszszatartóztatta, azon esetben pedig, ha őket 
viszszatartóztatni képesnem volt, a’bűntett meggátlásá
ra , az illető elöljáróságot még elég korán felszólította, fel- 
bujtasaert ugyan büntetendő leszen, büntetése azonban két 
évi rabságot meg nem haladhat. 427. §. Ki valamelly ál
tala czélbavett ’s hatarzottan kijelelt felségsértési cselek
vés elkövetésére szóval vagy írásban másokat nyilványo- 
san és egyenesen felszólított, még akkor is büntettetik, ha 
felszólítása által senkit reá nem vett ’s illy esetben bünte
tése három évi rabságig terjedhet. 428. §. Ki másnak va
lamelly felségsértési bűntettre irányzott szövetkezését v. 
tettleges törekvését bizonyosan tudja ’s azt bebizonyítani 
is képes volna, de aziránt az illető felsőbbségnek jelen
tést még sem tesz, két évi rabságig büntetethetik. Ha azon
ban a’tettessel házassági, szülei, gyermeki vagy testvéri 
viszonyban állott, a’ feljelentés elmulasztása miatt bünte
tés alá nem vonathatik.

XLIY. Fejezet. A3 hűtlenségről. 429. §. Hűtlenségi 
bűntettet követel: a) Ki az országnak valamelly helyét, 
erősségét vagy táborát szándékosan az ellenségnek elárul
ja , vagy elárulni tettlegesen törekszik, b) A’ ki a’ haza 
ellen szabadakaratból fegyvert visel, vagy szabadakarat
ból az ellenségnek mint kém szolgál, c) Ki midőn az el
lenség hatalma alatt nincsen , szabad akaratból annak szá- 
mára zsoldosakat szerez, vagy az ellenség seregének pénzt, 
fegyvereket, hadi vagy élelemszereket szolgáltat vagy 
szolgáltatni tettlegesen törekszik, d) Ki valamelly alkot- 
ványos jogot erőhatalommal felforgató kir. rendelet kia
dásában vagy végrehajtásában , akár egyenesen és határ
zottan kijelentett tanácscsal, akár tettleges teljesítéssel 
részt vesz. 430. §. A’ hűtlenség legnagyobb büntetése hol
tig tartó rabságig terjedhet. 431.§. A’ hűtlenség mindazon 
eseteiben , mellyek a’ fenebbi 429dik §. a) b) c) pontjai
ban elsoroltatnak , mind a’ felbujtó , mind a’ szövetkezők 
azon szabályok szerint lesznek megítélendők, mellyek a’ 
felségsértési felbujtásra és szövetkezésre nézve a’ 422.,
423., 424., 425., 426. és 427dik§§ban megállapittattak.

XLV. Fejezet. 432. §. Ha valamelly köztörvényha
tóság az 1825/7 évi 4dik t.cz. ellenére, országgyűlési 
ajánlás nélkül vagy azonfölül, közadot, vagy barmifele 
közsegedelmet, akár pénzben , akar termesztvenyekben , 
akár pedig katonaiujonczokban megiger , kivetés vészén; 
mindazok, kik azt gyűlésen indítványozták, vagy nyil
ván kijelentett szavazással pártolták , es azok , kika ki
vetésben vagy behajtásban tettleges részt vettek , a’ leg
közelebbi országgyűlésen öszszegyiilt Rendek határzatára 
közkereset alá veendők ’s a’ már beszedett pénz vagy ter
mék viszszalizetésében egyik másikáért elmarasztalan
dó ; ezenfölül pedig, ha az ajánlás és beszedés pénzben 
vagy termékekben történt, a’ zsarolásrul szóló 34. feje
zet rendelete szerint fognak büntettetni; ha pedig a’ tör
vénytelen ajánlás következtében kényszerítő módonujon- 
czok állíttattak, az emberrablásról szóló 17. fejezet büntető 
rendelete leszen reájok alkalmazandó. 433. §. Haazonban
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sí*köztörvényhatóság a’ fenebbiek szerint törvénytelenül 
megígért közadót vagy egyéb közsegedelmet ki nem ve
tette , vagy kivetette ugyan, de semmit abból be nem sze
dett, azok, kik a’ megajánlásért, vagy illetőleg kivetés
ért közkereset alá vétettek, a’ 34. és 17dik fejezet kísér
letről szóló szakaszai szerint fognak büntettetni. 434. §. 
Ha pedig valamelly tisztviselőn’ fenebb 432. és 433.§§- 
ban körülirt bűntettet a’ köztörvényhatóság végzése nél
kül önhatalmával követte el , a’ köztörvényhatóság fogja 
eszközleni, hogy az büntető közkereset alá vétessék ’s 
mint zsaroló vagy emberrabló biintettessék , mit ha a’ tör
vényhatóság elmulasztana, a’ legközelebbi országgyűlé
sen egybegyült országos RReknek leend joguk azon tiszt
viselő ellen a’ fenebbiek szerint közkeresetet elrendelni.

XLVI. Fejezet. Az erőszakos ellenszegülésről. 435.§. 
Ki valamelly törvényes formában kiadott’s vele az illető 
köztörvényhatóság utján törvényszerüleg közlött királyi 
rendeletnek tettleges erőszakkal ellenszegül, büntettetni 
fog ’s büntetése két évi rabságig terjedhet. 436. §. Ki va
lamelly köztörvényhatóságot törvényes jogainak gyakor
latában vagy kötelességeinek törvényszerű teljesítésében 
erőszakkal gátolni tettlegesen törekszik, ezer nyolczszáz 
forintig terjedhető pénzbeli büntetéssel, súlyosabb beszá
mítás eseteiben pedig egy évig terjedhető fogsággal bün- 
tettethetik. 437. §. A’ fenebbi 433dik §. rendelete szerint 
büntettetik az is , ki akár a’ helyhatóság , akár a’ köztör
vényhatóság törvényes tisztviselőjit, megbízottjait v. szol
gáit, midőn azok hivatalos kötelességüknek törvényszab
ta körében járnak e l , olly czélbóí, hogy azokat törvény
szerű eljárásukban megakadályoztassa , tettleges erőszak
kal , vagy személyök e l l e n i  veszélyes fenyegetésekkel 
megtámadja. 43S. §. Midőn a’ fenebbi 432., 433. és 434- 
dik §§. eseteiben az ellenszegülés által egyszersmind vala
ki személyén olly tettleges sértés követtetett e l , melly 
egyébkint is a’ törvény büntető rendelete alá esnék , az 
külön bűntettnek tekintetik ’s a’ tettes nema’ 90dik § .sze
rint fog megitéltetni, hanem büntetése a’ 86dik szakasz 
szerint leszen kimérendő. 439. §. A’ polgári törvényke
zésben az ország rendes birái által kiadatni szokott bírói 
parancsok el nem fogadása és polgári perekben hozott íté
letek végrehajtásának ellenállás (oppositio és repulsio) 
általi meggátlása, a’ fenebbi 432., 433. és 434dik §§. 
rendelete alá nem tartozik, hanem addig, mige’részben 
a’ törvény másképen nem rendelkezik, a’ fenálló polgári 
törvények szerint’s polgári utón fog megitéltetni.

XLVH. Eejezet. Az őszszecsopörtozásról és lázadásról. 
440. §. Midőn a’törvényes felsőbbség erőszakos megtá
madásra, vagy valamelly a’ 432., 433. és434dik §§ban 
körülírt bűntett elkövetésére többen nyilván öszszecsopor- 
toznak , köteles leend az illető felsőbbség, mielőtt fegy
veres erőhez nyúlna, őket a’ törvény rendeletére figyel
meztetni ’s elszélyedésre felszólítani. Ha ezen felszólításra 
a’ csoportozók, még mielőtt ellenük fegyveres erő hasz
náltatott volna , önként elszélyednek , a’ nélkül, hogy az 
öszszecsoportozáson kívül más valamelly bűntettet követ
tek volna el, közülök csak azok fognak büntettetni, kik 
a’ vétkes czélzatn csoportozásra nézve felbujtók valónak

’s legnagyobb büntetésük ezer nyolczszáz forintig terjed
hető pénzbeli büntetés, súlyosabb beszámítás esetében 
pedig egy évig terjedhető rabság leend. 441.$. Ha azon
ban az öszszecsoportozáson kiviil más valamelly bűntettet 
is követtek el a’ csoportozók , mindazok, kik közülök 
azon bűntett elkövetésében tettleges együttmunkálással 
részt vettek, az általok elkövetett bűntett törvényszabta 
büntetésével fognak büntettetni; a’ csoportozás pedig be
számítást súlyosító körülménynek leszen tekintendő; sőt 
olly esetben annak büntetése , ki a’ csoportozásra nézve 
is felbujtó volt, és a’ csoportozók által elkövetett bűntett
ben is részt vett, megsulyosittatik azon büntetéssel, mely- 
lyet a’ felbujtásra rendel a’ fenebbi 437dik§. 442 §. Ha 
a’ felsőbbség felszólítása után is folytatták erőszakos ellen
szegülésüket a’csoportozók’s elszélyesztésök csak fegyve
res erővel volt eszközölhető , lázadóknak tekintetnek ’s 
illy esetben a’ felbujtók, és azok, kik a’ csoportot erő
szakos ellenszegülésre biztatták vagy vezették , három évi 
rabságig-, azok pedig, kik sem felbujtók, sem biztatók 
vagy vezetők nem valának , de valamelly erőszakos cse
lekvésben tettleges részt vettek, egy évi fogságig büntet- 
tethetnek ; — sőt végre 443. §. Ha a’lázadók a’ felsőbbsé- 
gi fegyveres erőnek is fegyveres erőszakkal ellenállának, 
a’ felbujtók, biztatók ’s vezetők hat évi rabságig, azok 
pedig, kik sem felbujtók ,sem biztatók vagy vezetők nem 
valának , de a’ fegyveres ellenállásban tettleges részt vet
tek , három évi rabságig büntettethetnek. 444. §. Midőn 
valamelly köztörvényhatóság a’ törvényrendeletének vagy 
valamelly törvényes formában kiadott királyi parancsnak 
fegyveres erővel ellenszegül, mindazok , kik a’ fegyveres 
ellenszegülés elhatárzásában vagy elkövetésében nyilván 
kijelentett tanácscsal, pártolással vagy tettleges együtt
munkálással szándékosan részt vettek, lázadóknak tekin
tetnek ’s ha az elkezdett fegyveres ellenszegüléssel önként 
ismét felhagynak , mégmielőtt ellenök fegyveres erő hasz
náltatott volna , legnagyobb büntetésük három évi rabság 
leend; hapedigannakelnyomatása csak fegyveres erővel 
eszközöltethetett, azok, kiket súlyosabb beszámítás ter
hel , hatévi rabsággal is büntettethetnek. 445. §. Ha azon
ban valamelly köztörvényhatóság a’ fenebbi 441dik$ban 
körülirt ellenszegülést elhatározta ugyan , de tettlegesen 
meg nem kezdette , azok, kik ezt a’ köztanócskozósok- 
ban indítványozták, vagy határzottan pártolták, kétévi 
rabságig büntettethetnek. 446.$. Midőn a’fenebbi 439., 
440. és 441dik §§ban körülirt lázadás alkalmikor a’ lá
zadók által gyújtogatás , gyilkosság vagy kegyetlenség
gel párosult emberölés követtetett e l, azok, kik annak 
elkövetésében tettleges részt vettek , és azok, kik a’ lá
zadókat arra felbujtották, holtig tartó rabságig is büntet
tethetnek. Ha pedig a’ lázadók által más valamelly bűn
tett követtetett e l , mindazokra nézve , kik annak elkö
vetésében akár tettleges együttmunkálással, akár felbuj- 
tással részt vettek, azon büntetés , melly reájok méren
dő lett volna, ha a’ bűntettet lázadáson kívül követték vol
na e l, még a’ lázadás büntetése teljes mértékével issulyo- 
sittathatik. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja Tr a tt n e r-Kór o ly  i uri-utcza 453.
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Külön rendeletéit a’ bűn tettek egyes ne
meiről ’s azok büntetéséről

a1 KK. és ftR. á l t a l  t e t t  v á l t o z t a t á s o k k a l .
( Folytatás .)

LV. Fejezet. Ä 1 köztisztviselők megveszlegeteseröl, fi
zok hivatalbeli viszszae'lesiröl es 11 közszámadások körüli hűt
lenségről. 506. §. Azon köztisztviselő , ki hivatalos hite
lessége alatt szóval vagy Írásban szándékosan ollyasmit bi
zonyít , miről tudja,hogy valótlan, hivatalától minden eset
re megfosztandó ’s ha bizonyítása által senkinek megkáro
sítását nem vette czélba , három hónapig terjedhető fog
sággal büntettethetik ’s ezenfölül ha tette által szándékán 
kívül valakit megkárosított, a’kárt is köteles megtéríteni. 
— Ha azonban a’ tettet olly czélzattal követte e l , hogy 
valaki kárával, akár magának akár másnak hasznot haj
tson, vagy valakinek életére , szabadságára, egészségére, 
becsületére vagy értékére nézve sérelmet okozzon: a) Ha 
tette által csak értékében akart valakit megkárosítani, 8 
évi rabságig büntettethetik. b) Ha pedig tette által valaki 
életét, szabadságát, becsületét vagy egészségét akarta ve
szélybe hozni, büntetése tizenkét évi rabságig terjedhet,
c) Ha tette által valakinek erőszakos haláltokozott , mint 
orgyilkos fog büntettetni. 507. §. A’ fenebbi 506dik §. 
értelmében büntettetik azon köztisztviselő is : a) Ki tudva 
és szándékosan valamelly oklevélben , vagy bizonyítvány
ban olly hibákat követett el ,mellyeka’ bizonyítvány vagy 
oklevél érvénytelenségét o k o z z á k ,  b) Ki valamelly 
oklevelet, melly hit atalos őrizetére bízatott, t u d v a  és 
szándékosan meghamisít, megront vagy elsikkaszt, c) Ki 
olly esetekben, mellyekben hivatalánál fogva valamelly 
oklevél tartalmát szóval vagy Írásban kivonatban adja elő, 
az illető bíróságnak vagy hatóságnak tudva mást ad elő , 
mint mi az oklevélben foglaltatik. 508. §. Azon köztiszt
viselő, ki olly irományt, melly közhivatalánál fogva ke
rült kezére’s mellyet valamelly magányszemélynek kiadni 
köteles volna, jogtalanul magánál tartóztat, ha azt az il
lető köztörvényhatóság megintésére sem adja k i , a’ sértett 
fél kívánságára büntető közkereset alá vétethetik;’s ha ezen 
közkeresetben vonakodásának alapos okát adni nem tudja , 
minden okozott kár megtérítésén felül, nyolezszáz forin
tig terjedhető pénzbeli büntetéssel, súlyosabb beszámí
tás esetében pedig, vagy midőn azon irományt az elmarasz- 
tó ítélet után sem adja ki, hat hónapig terjedhető fogság
gal büntettethetik. 509. §. Azon köztisztviselő pedig, ki 
olly irományokat tartóztat magánál, mellyeket a’ közha
tóságnak volna köteles beadni, ha azokat a’ közhatóság 
által megintve sem adja be , azon közhatóság kívánságá
ra közkereset alá vétetik’s vonakodásának alapos okátad
ni nem tudván , ezerötszáz írtig terjedhető pénzbeli bün
tetéssel, súlyosabb beszámítás esetében pedig, vagy mi
dőn az elmarasztaló ítélet után sem teljesíti ebbeli köteles
ségét, egy évig terjedhető fogsággal büntettethetik. 510. 
§. A’ fenebbi 508. és 209dik $$. eseteiben az irományokat 
viszszatartó köztisztviselő tette körülményihez képest köz

hivatalától is megfosztathatik. 5 11. §. A’ melly köztisztvi
selő bármelly hivatalos kötelessége teljesítését boszuból, 
haszonlesésből vagy megvesztegetés következtében szán
dékosan elmulasztja , mindazon k á rt, mellyet vétkes mu
lasztása által másnak okozott, viszszapótolni tartozik ’s 
hivatalától is minden esetre megfosztatik, sőt súlyosabb 
beszámításnál egy évigterjedhető fogsággal is büntettethe
tik. 512.$. Midőn pedig a’ köztisztviselő nem a’ fenebbi 
41 ldik §ban említett vétkes czélzattal, hanem egyedül ha
nyagságból mulasztotta el hivatalos kötelességét: a) Ha 
az elmulasztott hivatalos kötelesség ollynemü volt, melly- 
nek rögtöni teljesítését a’ törvény világosan parancsolja , 
vagy mellynek teljesítésére akár a’ törvény akár a’ köz
hatóság vagy törvényes felsőség záridőt tűzött ki ’s a’ köz- 
tisztviselő semmi alapos okot kimutatni nem képes , melly 
miatt azon kötelességet rögtön vagy a’ kitűzött záridő alatt 
teljesíteni elmulasztotta; az okozott kárt megtériteni tar
tozik ’s ezenfölül nyilványosan megdorgálandó , sőt ha is
mételve illy hanyagság vétkébe esik , hivatalától is meg
fosztandó. b) Ha pedig az elmulasztott kötelesség ollyne
mü volt, mellynek rögtöni teljesítését a’törvény határzot- 
tan nem parancsolja ’s mellyre az illető közhatóság vagy 
törvényes felsőbbség által sem volt határzott záridő kitűz
ve , mellyet azonban a’ tisztviselő akár hivatala természe
ténél , akár a’ közhatóság vagy törvényes febsőbbség meg
bízásánál fogva teljesíteni köteles lett volna , ha a’ mulasz
tás által valakinek kár okoztatott, vagy a’ közigazgatás 
hátramaradást szenvedett, a’ köztisztviselő , hanyagságá
ért első esetben megintendő , sőt ha a’ beszámítás súlyo
sabb volt, az okozottkárok megtérítésébe is elmarasztan- 
dó, ismétlés esetében pedig ’s különösen , ha azon köz- 
tisztviselő az efféle hanyagság vétkébe gyakran beléesik , 
hivatalától is megfosztathatik. 51 3. §. A’ melly törvényes 
elöljáró valamelly hivatalára nézve alárendelt tisztviselőrül 
bizonyosan tudja, hogy az bármelly,a’ 487., 488., 489.,
490., 491., 500. és 507dik §§ban körülirt bűntett szán
dékos elkövetésére készül, köteles leend a’ czélba vett 
elkövetést minden hatalmában álló törvényszerű eszközzel 
meggátolni, mit ha teljesíteni elmulaszt ’s azon bűntett 
csakugyan elkövettetik , ő is mint bűntárs fog büntettetni. 
514. §. Ha pedig a’ törvényes elöljáró valamelly hivatalá
ra nézve alárendelt köztisztviselőrül azt tudja bizonyosan , 
hogy az olly hivatalos viszszaélést követett el, mellyre a’ 
fenebbi 480., 484., 485., 486., 487., 488., 489., 490.,
491., 492., 493., 494., 497., 500., 501., 502., 503.,
504., 506., 508., 509. és 51 Odik szakaszokban büntetést 
rendelt a’ törvény’s azt mégis elhallgatja, és a’ szükséges 
nyomozás vagy illetőleg közkereseti eljárás iránt semmi 
hivatalos lépéseket nem teszen, úgy fog büntettetni, mint
ha azon hivatalbeli viszszaélést maga követte volna el. 515. 
$. Ha valamelly több tagból álló bíróság, kormányszéki, 
közigazgatási testület vagy közhatósági gyülekezet köve
tett el olly hivatalbeli viszszaélést, mellyre a’ fenebbi
484., 480., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493.,
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494., 495., 496., 498 ,503. és 504dik szakaszok bünte
tést rendelnek, mindazok, kik az elköveteft viszszaélés 
elhatárzásában világosan kijelentett szavazattal részt vet
tek , az említett §§. büntető rendelete alá esnek’s a’kár
pótlásra nézve egyik a’ másikért felelősek, a’ pénz vagy 
fogságbeli büntetés pedig , minden illyen tagra az őt ter
helő beszámításnak súlya szerint fog kiméretni; ha pedig 
az elkövetett viszszaélés ollynemii volt, mellyrebünteté
sül hivatalvesztést rendel a’ törvény, a’ bíróság, testület
v. gyülekezet azon tagjai, kik rendes fizetésű hivatalt nem 
viselnek , pénzbeli büntetés alá lesznek vonandók , melly 
minden egyes tag beszámítása súlyához fog méretni, két 
ezer forintot azonban meg nem haladhat, magában értet
vén , hogy az, ki csak becsületbeli vagy ideiglenes közhi
vatalt viselt, illy esetben a’ pénzbeli büntetésen fölül ezen 
hivatalát is elveszti. 516. §. Midőn pedig valamelly több 
tagból álló bíróság, kormányszéki, közigazgatási testü
let vagy közhatósági gyülekezet törvényes kötelessége el
mulasztása által követ el olly hanyagsági vétket, melly 
a’ fenebbi 498., 508. és 509dik szakaszok büntető ren
delete alá esik , az elnök fog az említett §§. büntetése alá 
vonatni, ha bebizonyítani nem tudja , hogy ő azon bíró
ságot, testületet vagy gyülekezetei, kötelessége teljesí
tésére annak idejében felszólította. 517. §.Ha ellenbenaz 
elnök bebizonyítja, hogy ő a’ hivatalos felszólítást annak 
idejében el nem mulasztotta, de felszólítása félrevettetett, 
ő ugyan büntetetlenmarad, hanem a’gyülekezet mindazon 
tagjai, kik az elnök hivatalos felszólítása félrevetésében 
világosan kijelentett szavazattal részt vettek , a’ mondott 
498-, 50S.és 5 lOdik szakaszok szerint fognak büntettet- 
ni. 518. §. Ezen fejezet 485., 486., 493. és 505dik §§. 
eseteiben , csakmagáuypanaszra indittathatik közkereset, 
minden egyéb esetben, mellyekben ezen fejezetre bünte
tés rendeltetik , köteles leend a’ közhatóság a’ kormány- 
széki ’s itélőszéki tagokra nézve pedig az illető felsőbbség, 
mihelyest olly eset tudomására ju to tt, magánypanasz nél
kül is azonnal nyomozást rendelni ’s ennek folytában a* 
közkereset megindítására szükséges lépéseket megtenni. 
519. §. Azon köztisztviselő, ki valamelly számadása alatt 
levő közpénztárt meglop, vagy abból a’ kezelésre nézve 
megállapított szabályok ellen bármi szin alatt valamit ma
ga hasznára fordít, a’ kár kétszeres megtérítésén fölül hi
vatalától mindenesetre megfosztatik ’s mint veszélyes tol
vaj a’ 296dik §. szerint büntettetik. 520. §. Ha pedig a’ 
közpénztárban valamelly biróiképen valóságosnak ismert 
hiány találtatik , de a’ számadó ellen be nem bizonyíttat- 
hatik , hogy a’ pénztárban hiányzó pénzt ellopta v. bármi 
szin alatta’ maga hasznára forditotta, köteles a’számadó 
a’ hiányzó pénzt kamatjaival együtt megtéríteni ’s azonfö- 
Iül hivatalától is megfosztatik. 521. §. Ha azonban a’ 
számadó bebizonyítja, hogy mind a’ kezelést, mind a’ szám
adásokat rendesen vezette ’s a’ hiány csak véletlen téve
désből , vagy más neki be nem számítható okbul szár
mazott , és azt kamatjaival együtt meg is tudja téríteni, v. 
ha a’ hiány csekélysége miatt rósz szándékot a’ számadó
iul föltenni nem is lehet, hivatalvesztéssel a’számadó nem 
büntettethetik. 522. §. Ha ellenben a’ számadó akár hami
sítással vagy bármiféle csalással, akár a’ kezelés és szám

adás rendetlenségével akarta a’ hiányt palástolni, vagy 
ha a’ számadásokból és egyéb körülményekből nem való
színű , hogy a’ hiánya’ számadó véletlen tévedéséből, vagy 
más neki be nem számitható okokbul származott, a’ száma
dó a’ fenebbi 519dik §. rendelete szerint fog büntettetni. 
523. §. A’ melly köztisztviselő a’számadása alatti közpénz
tárt a’ kezelési szabályok ellen rendetlenül és zavartan ke
zeli , habar a’ pénztárban semmi valóságos hiány nem ta
láltatott is , rendetlenségeért nyilványosan megdorgálta- 
tik , sőt a’ körülményekhez képest hivatalától is elmozdit- 
tathatik. 524. §. Ha valamelly köztisztviselő, ki hivatalá
nál fogva bármiféle közpénztárt kezel , számadását annak 
idejében be nem adja, a’ törvényes felsőbbség vagy illető
leg közhatóság köteles leend neki számadásai beadására a’ 
lehetőségig rövid záridőt kitűzni s ha a’ köztisztviselő azon 
kitűzött záridő alatt sem adná be számadásait, hivatalától 
azonnal felfiiggesztetik ’s kötelessége teljesítésére per ut
ján kényszerittetik. 525. §. Ha azon pör folytában száma
dását beadja a’ köztisztviselő ’s azokból kiviláglik , hogy 
a’ rábízott pénztárt hiven és rendesen kezelte , egyszers
mind pedig bebizonyítja, hogy számadásai beadásával ala
pos és tőle nem függő okok miatt késett, hivatalába ismét 
viszszahelyeztetik. 526. §. Ha pedig beadott számadásai
ból a’ hű kezelés kiviláglik ugyan, de késedelmének a’ 
fenebbi 522dik §. értelmében alapos okát adni nem tudja, 
hanyagságáért hivatalától leszen megfosztandó. 52 7. §. Ha 
ellenben a’számadással köteles köztisztviselő , még a’ szám
adási pör megindítása után sem akar számot adni ’s vo
nakodásának az 52 5dik §. értelmében alapos okát adni nem 
tudja , tüstint letartóztatik ’s mint a’ közpénztár meglopó- 
ja büntető közkereset alá vonatik ’s a’ fenebbi 519dik §. 
rendelete szerint büntettetik. 528. §. Ha valamelly köz- 
tisztviselő a’ számadása alatti közpénztárból valakinek a’ 
kezelési szabályok ellen tudva, helytelenül valamit kifizet, 
hivatalától minden esetre megfosztatik; sőt ha a’körülmé
nyekből kiviláglik, hogy a’ helytelen fizetést haszonlesés
ből tette, az 519dik §. rendelete szerint fog büntettetni. 
529. §. Azon köztisztviselő , ki a’számadása alatt levő köz
pénztárból bárkinek tudva, helytelenül pénzt kölcsönzött, 
ha olly pénztárból történt a’ helytelen kölcsönzés , melly- 
ből akár a’ pénztár természeténél, akár a’ kezelési szabá
lyoknál fogva semmi kölcsönzésnek helye nem lehet, úgy 
fog megitéltetni, mintha azon pénzt maga hasznára fordi
totta volna ’s az 519dik §. rendelete szerint leszen bünte
tendő. 530. §.Ha pedig a’ kölcsönzés csak azért volt hely
telen , mert azt az illető közhatóság vagy arra feljogosí
tott elöljáró meghatalmazása nélkül tette a’számadó , vagy 
ha azon kezelési szabályokat sértette meg, mellyek a’ 
közpénztári kölcsönzés formájára ’s biztosságára nézve 
meg vannak állapítva , azonfölül hogy minden netalán szár
mazható kárért elégtétellel tartozik, hivatalából is minden 
esetre elmozdittatik , sőt ha bebizonyodik, hogy azt ha
szonlesésből cselekedte, az 519dik §. rendelete szerint 
fog büntettetni. 531. §• Ezen fejezetben a’ közpénztár ne
vezete alatt értetnek’s a’ fenebbi §§. rendelete alá tartoz
nak : a) Minden országos és királyi pénztár, b) Minden 
közalapítványi pénztár, c) A’ köztörvényhatóságok és 
helyhatóságok bármiféle pénztárai, d) Mindazon közinté
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zeti pénztár, mellyek a1'köztörvényhatóságok vagy kor
mányszékek felügyelése alatt állanak. 532. §. Azon ren
deletek , mellyek a’ közpénztárak kezelőjire nézve a’ feneb
bi 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527.,
528., 529. és 530dik §§ban megállapittattak, kiterjed
nek mindazon köztisztviselőkre ’s közhatósági, vagy kor
mányszéki megbízottakra is: a) Kik rendes számadásnak 
terhe alatt valamelly közvagyont kezelnek, b) Kik vala- 
inelly a’ közpénzt illető, vagy közczélra fordítandó pénze
ket, termékeket, vagy bármi egyéb vagyont hivataluk
nál fogva beszednek , vagy valakitől átvesznek. 533. §. 
Azon köztisztviselő vagy bíró , kiolly magánypénzt vagy 
egyéb vagyont, mellyet hivatalánál fogyást akár letéte- 
ményképen, akár más valamelly hivatalos eljárásban biz
tosság , vagy másnak leendő átadás végett vett kezére , 
az illetők megegyezése nélkül maga hasznára fordít, tud
va helytelenül másnak ad, vagy midőn ezt az illetőnek át
adni törvény szerint köteles lett volna , bármi szin alatt 
viszszatartóztat, az okozott kár teljes megtérítésén fölül 
hivatalától is megfosztatik, sőt súlyosabb beszámítás ese
tében , mint veszélyes tolvaj, a’ 2 96dik §. szerint is bün- 
tettethetik. 534. §. Midőn valamelly közpénztárban vagy 
más valamelly rendes számadás alatti közvagyonban hiány 
találtatik, mindazon köztisztviselők, kik hivataluknál fog
va rendes ellenőrködéssel lettek volna kötelesek, ha el- 
lenök bebizonyodik , hogy kötelességüket elmulasztották, 
vagy hanyagon teljesítették ’s ez á l t a l  a’ számadónak 
hűtlenségét vagy rendetlenségét szándéktalanul előmozdí
tották , vagy a’ hiány felfödöztetését késtették , hivataluk
tól minden esetre megfosztatnak, a’ hiányt pedig, mennyi
ben az a1 számadó értékéből ki nem kerül, pótolni tartoz
nak. 53 5. §. Ha pedig ellenök bebizonyodik, hogy a’szám- 
adó hűtlenségét vagy rendetlenségét hivatalos kötelessé- 
gök elmulasztása által szándékosan segítették elő, vagy 
a’ felfödözést szándékosan késtették, a’ számadó bűntár
sainak tekintendők. 536. §. A’ fenebbi 534. és 535dik 
$$sok rendelete alá esnek azon köztisztviselők is, kik 
nem ugyan rendes ellenőrködéssel, hanem a’ közpénztár 
vagy más valamelly számadás alatti közvagyon időnkinti 
megvizsgálására lettek volna kötelesek ’s azt a’kiszabott 
időben elmulasztották, hanyagon teljesítették, vagy a’ 
talált hiányt az illető helyen azonnal be nem jelentették. 
537.§. Ha valamelly közhatósági, kormányszéki v. köz- 
igazgatási testület a) azon köztisztviselőt, ki a’számadá
sa alatt levő közpénztárról,vagy egyéb közvagyonról szám
adásait annak idejében be nem adta, kötelessége teljesí
tésére nem szorítja; vagy b) a’ beadott számadásokat an
nak idejében meg nem vizsgálja ; vagy c) a1 felfödözött hi
ány pótlására ’s a’ közpénztár biztosítására a’törvényszab
ta intézkedéseket annak idejében meg nem teszi, a’ testü
let elnöke, vagy illetőleg annak tagja az egész hiánynak, 
a’ mennyiben az a’ számadó értékéből ki nem kerül, visz- 
szapótlásában azon szabályok szerint lesznek elmarasztan- 
dók , mellyek az 516. és 517dik §§ban a’ testületek ha
nyagságára nézve megállapittattak , súlyosabb beszámítás 
esetében pedig ugyanazon szabályok szerint hivatalvesz
téssel is büntettethetnek. 538. §. Azon kezesek, kik va
lamelly közpénztárnak , vagy egyéb számadás alatti köz

vagyonnak biztosságára a’ számadóért előre kezességet 
vállalnak, olly hiányokra nézve, mellyek az ellenőrkö
déssel vagy felügyeléssel köteles tisztviselőknek, közha
tósági, kormányszéki, közigazgatósági testületeknek a’ fe
nebbi 534., 535., 536.es 53 7dik §§ban említett vétkes ha
nyagságából származtak, csak akkor tartoznak elégtétel
lel , ha a’ megítélt hiány pótlása sem a’ számadó, sem a’ 
hanyagságért kárpótlással elmarasztalt tisztviselők ’s tes
tületi tagok értékéből ki nem kerül. 539. §. Azon köz
tisztviselő vagy szamado, ki valamelly hivatalbeli viszsza- 
élés miatt ezen fejezet értelmében közhivatalától Ítélet ál
tal megfosztatik, ha az általa elkövetett hivatalbeli visz- 
szaélésben világos volt a’ szándékosság, jövendőben sem 
viselhet olly közhivatalt, mellynek körében hasonnemü 
viszszaélést követhetne el ;az ellene hozott Ítéletben azon
ban mindenkor világosan kijelölendőka’ közhivatalok azon 
nemei, mellyek viselhetésétől a’tettes jövendőre is eltil- 
tatik. 540. §.Á’ fenebbi 539dik §. rendelete még akkor 
is megtartandó , ha az ezen fejezet értelmében hivatalvesz
téssel büntetendő tettes még a’büntető közkereset megin
dítása előtt, vagy annak folyamata alatt közhivataláról ön
ként lemondott, vagy abból kihagyatott, és igy a1 hiva
talvesztés büntetése reá már alkalmazható nem leven , e’ 
helyett a’ 28dik §. értelmében más büntetésre ítéltetett.

LYI. Fejezet. Ä  gyámok és gondnokok hűtlenségéről. 
541 .§. Ha valamelly árvának számadással köteles gyámja 
vagy gondviselője az árva értékét szándékosan elpazarol
ja , a’ kár kétszeres megtérítésében leszen elmarasztandó 
’s ha azt kétszeres mértékben megtéríteni nem tudja , fog
sággal is büntetendő, melly súlyosabb beszámítás eseté
ben egy évi fogságig terjedhet. 542.§. Ha pedig ellene be
bizonyodik , hogy az árvái vagyont haszonlesésből, vagy 
bármi vétkes czélból szándékosan hűtlenül kezelte, a’kár 
megtérítésén felül, mint tolvaj fog büntettetni. 543. §. Ha 
a’ számadással köteles gyám vagy gondnok, hivatalának 
viselésében tudva és szándékosan olly viszszaélést köve
tett e l , melly által az árvának éltére, egészsége- v. erköl- 
csiségére nézve akart ártalmat okozni, mennyiben tette 
más valamelly súlyosabb bűntettet nem foglal magaban , 
egyévi rabságig büntettethetik. 544. §• Mindazon zár-es 
tömeg-gondnok, kik az illető közhatóságok vagy iteloszé— 
kék által megbízva , közfelügyelet alattkezelnek valamelly 
magányértéket, ha a’ kezelésben tudva es szándékosán hűt
lenséget követnek el ’s ez áltál valakit megkárosítanak, a 
fenebbi 541. és 542dik §§. rendelete szerint büntetendő. 
545. §. A’ fenebbi 541., 542., 543.és 544dik §§. esetei
ben köteles az illető törvényhatóság, mihelyest az elkö
vetett hűtlenség vagy viszszaeles felfödöztetett, magany— 
panasz nélkül is a’ büntető közkereset megindítására nézve 
törvény szerint intézkedni. 546. §. Az 541.es 542d. §§. 
eseteiben azonban szabadságukban áll a’megkárosított ár
váknak , ha már tökéletes korukat elérték , a’ hűtlen gyám 
vagy gondnok közkereset alóli fölmenteíését kívánni; ’s ha 
ezen kívánságukat nyilván ’s önkéntesen kijelentik, a’ 
büntető közkereset elmellőztetik, vagy ha már megindit- 
tatott, azonnal megszűnik. De a’ már kimondott elmarasz
taló ítélet erejét az árváknak illy kijelentése sem szüntet
heti meg. 547. §. Az árvák gyámjainak ’s gondnokainak,
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valamint szinte a’ zár-gondviselőknek és tömeg-gondno
koknak minden egyéb viszonyaira ’s kötelességeire nézve 
a’polgári törvények rendelete szolgál szabályul.

LVII. Fejezet. Az ügyészek és mérnökök hűtlenségéről. 
548. §. Az ügyész, ki ellen bebizonyodik: a) Hogy az el
vállalt ügyben valamelly rábízott oklevelet megbízója ká
rával szándékosan az ellenfél kezére játszott v. az ügy
nek olly körülményeit, mellyeknek felfödöztetése megbí
zójának káros volt, vétkes czélzattal bárkinek hűtlenül 
elárulta, b) Hogy ugyanazon perben egyszerre két, vagy 
több perlekedő e l l e n f é l  részére dolgozott, c) Hogy az 
elvállalt ügyben boszuból vagy haszonlesésből szándéko
san elkövetett hiba vagy mulasztás által azt, a’ kinek ü- 
gyét vezeti, megkárosította, d) Hogy a’ per barátságos 
kiegyeztetését mellékes czélból önhasznáért gátolta f i n 
den okozott kárt köteles megtéríteni’s ezenfölül a’ továb
bi ügyészkedhetéstől Ítélet által végképen megfosztandó; 
sőt súlyosabb beszámítás esetében még hat hónapig ter
jedhető fogsággal is büntettethetik. 549. §. Ha pedig az 
ügyész egyszersmind valamelly rábízott irományt megha
misított vagy elsikkasztott, a’ fenebbi 548dik §ban em
lített büntetésen és kárpótláson felül a’ XXX. és XXXV- 
dik fejezet szabályai szerint fog büntettetni. 550. §. Azon 
ügyész, ki a’ fenebbi 548dik §ban említett viszszaélést 
olly ügyben követte e l , mellyet közhivatalánál fogva ve
zetett; az LVdik fejezet szabályai szerint fog megitéltet- 
n i , elmarasztalás esetében azonban nemcsak közhivatalá
tól , hanem a’ további ügyészkedhetéstől is megfosztatan- 
dó. 5 51. §. Ha valamelly mérnök ellen bebizonyodik, hogy 
a’ rábízott mérnöki munkában boszuból vagy haszonlesés
ből szándékosan olly hibát követettel, melly által valaki 
megkárosittatott, a’ kár megtérítésén fölül ezer forintig 
terjedhető pénzbeli büntetéssel, sőt súlyosabb beszámítás 
esetében hat hónapig terjedhető fogsággal büntettethetik. 
552. §. Ha pedig a’ fenebbi 551 dik §ban emlitett szándé
kos hibát olly munkában követte el a’ mérnök, mellyben 
közhivatalánál fogva járt e l , az LV. fejezet szabályai sze
rint leszen megítélendő. 553. §. A’fenebbi 548., 549. és 
587dik §§. eseteiben csak a’ sértett félnek panaszára in- 
dittathatik közkereset, az 550. és 552dik §§. esetében pe
dig az 518dik §nak rendelete szolgál a’ közkereset meg
indítására nézve szabályul. (Vége köv.)

T á r c z a.
(TiszavirágzásJ  A’ természet, melly titkait kü

lön módok által csodáitatja, midőn miliárd titkai közül , 
alig dicsekhetik csak néhány azok felfödözésével, innét 
szándokom, azok eszméit, kik errőlmitsem hallottak, bok- 
rositni. Szolnok mellett óriási lassúsággal hempelygő ne
vezetes Tiszafolyó természeti tulajdonánál fogva évente bá
mulásig különös pilléket virágzik. Vannak ugyan mint Okén 
természetbúvár allitja , több nemei ezen pilléknek , mely— 
lyek ezekhez hasonlók , de csak azon nemét szándokom 
figyelembe venni, melly Kérész név alatt isméretes e’ tá
jon ; ezek két három évig is kukaczok, mig tökéletessé
güket elérik’s ezzel pótolja ki a’természet azon rövid éltö

k e t, mellyel a’ szabadban bírnak,mivel négy, legfölebb 
öt óráig élnek; mint illyenek a’ viz alján iszap- ’s más nyál
kássággal táplálják magokat, némellyek ide-’s tovacsusz- 
nak , nagyobb része lyukakban tartózkodik , igen lassan 
nőnek, annyira, hogy év múlva is a/4 hüvelyknyi, azaz Vs 
hoszszabb mint a’ megért kukacz. Pár év múlva, viz alatti 
változása után , nyárelő közép táján, ha szép ’s meleg na
pok vannak, délutáni 4 órától egész éji 1 lig , egyébkint 
később emelkedik a’ gyűrü-uj hoszszaságu kukacz, három 
egymást felváltó nap igen nagymennyiségben, negyedik 
és ötödikén is láthatók, de gyérebben , több izbeni más más 
idomra változása után a’ víz aljáról, még ekkor is gyen
ge mint végváltozási hártyával burkoltak a’víz tükrére jön
nek , hol némelly része olly gyorsasággal veti le az úszást 
akadályzó hártyát, hogy a’fürge néző is majd kénytelen 
elhinni, mikép mint szárnyas jött az aljáról, ha némellyi- 
ke az érintett folyó mellett levő gyümölcsös és más fákon , 
halászhajókon, sőt szemberek süvegein ’s ruháin elhagyott 
fehér tüllhez hasonló hártyájok által, mellyek távolról mint 
hótömeg ’s a’ sűrűség, mellyel a’vizből kijőnek, mint a’ 
köd tetszik, ellenkezőt nem mutatnának. Ezen viztükrén 
levő linóm fehér hártyába burkolt harmadfél hüvelyknyi 
hoszszaságu , harmatgyöngeségü, idomtalan barnás fejű, 
sárga czérnaszálhoz hasonló, testénél kétszer hoszszabb 
ollós farkú , átlátszó pehely finomságú vernyeges ’s redős 
szárnyú, szalmaszinü állatka (pille) a’ viztükrén olly gyor
sasággal iramlik ’s viczkándoz, minta’ kisded hal, teste 
14 tagból áll, mellyekből egy a’ fő, melly barna; hárombul 
a’ nyak , a’ többi hátulsó része tízszeres gyűrűkből, a’ him 
kisebb , de hoszszabb farkú a’ nősténynél, mellyet pároso- 
dás végett 5 — 6 öl magasságnyira is üza’ him J közösülés 
után, tojásit tüstint a’vízbe eresztik némellyek , és ezen 
tojások az imént emlitett évek alatt jőnek érettségbe, a’ viz 
alatti melegség elősegítése után, hol a’ kukacz állapotját 
elérve olly mesterséges lyukakat vájnak első lábaikkal, 
mellyek a’ többinél rövidebbek és végin szélesbek , millye- 
ket a’szorgalmas méhek szoktak csinálni a’ kaptárokban, 
némellyek a’ fákra bocsátják, de ezek vizi melegségtől 
fosztva , haszon-nélküliek, mivel a’viz mintegy nélkülöz- 
hetlen elemök ; négy ujnyirais elterpeszkednek a’ viztük
rén és kigyó fordulásokatis tesznek , fejüket fel- ’s alá
hajtogatva ; mint illyenek mit sem esznek, az élet rövidsé
ge miatt reá nemis érnek, minthogy az ivés után alig él
nek néhány óráig ; innét már Aristoteles ’s Plinius isEphe- 
merius , Hemerobius v. Diariának nevezték a’ rövid élet 
miatt; több szárnyas állatnak, madaraknak ’s halaknak, 
(mellyek némelly faja V2 ölnyire is fölveti magát) ele
delül szolgálnak; e’ bogarak sokasága nemcsak felzavarja 
a’Tiszát, hanem büdössé is teszi, a’ viz párolgása ekkor 
kiállhatlan és ivásra ép alkalmatlan} a’ döglött Kérész 
szaga elviselhetlen ; a’ halászok horgaikra is húzzák e- 
gyéb féreg pótlására , minthogy a’ horgon mozganak, a’ 
halakat annál inkább csábítva könnyebben fogják, némely- 
lyek szerint a’ hal ezen időszakban jobb izű; sőt Rössel is 
állítja, hogyKarinthiában a’ pisztráng illy folyói virágzás 
után jobb’s kellemesb izű , mint egyébkor. R e m e s s  Káz- 
mér tanító.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a tt n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.
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Mülön rcndeleíefe a’ büntettek egyes ne
meiről ’s azok büntetéséről

a’ KK. és RR. á l t a l  t e t t  v á l t o z t a t á s o k k a l .
(Vége.)

T o l d a l é k .
A’ közfengiték alá tartozó rendőrségi kihágásokról 's azok

nak büntetéséről. 1 .§. Azon általányos rendeietek , mellyek 
a’ büntető törvénykönyv nyolcz első fejezetiben megálla- 
pittattak, a’ rendőrségi kihágásokra ’s azok büntetésére 
következő módosításokkal terjednek k i : a) A7 ki külföl
dön rendőrségi kihágást követett el ’s mielőtt ott megbün
tettetek: volna,onnan eltávozott, elkövetett kihágásáért sem 
azon hatalomnak elitélés vagy megbüntetés véget ki nem 
adatik, sem itthon közkereset vagy büntetés alá nem vé
tetik. b) Rendőrségi kihágások csak fogsággal, pénzbeli 
büntetéssel, vagy bírói megdorgálással fognak büntetet
ni; rabságra pedig vagy közhivatal-elvesztésre azokért 
senki nem ítéltethetik. A’ ki azonban rendes keresetmód
jával élt viszsza valamelly rendőrségi kihágás elkövetésé
re , az a’ törvényszabta esetekben azon keresetmód továb
bi folytatásától is eltiltathatik. c) Midőn valaki ugyanazon 
bíró előtt, több különféle rendőrségi kihágás miatt, mely- 
lyekért még büntetve nem volt, vagy ugyanazon nemű ki
hágás többszöri még meg nem büntetett elkövetésiért áll 
közkereset alatt, büntetése az egyes esetekben meghatár- 
zott szabályok szerint, minden kihágásáért külön fog ki
méretni , Öszszes büntetése azonban 1800 forintot, vagy 
egy évi fogságot meg nem haladhat, d) Rendőrségi kihá
gásoknál az elévülés ideje a’ közkeresetre nézve a’ kihá
gás elkövetésétől számítandó három hónapban-, az ítélet 
által kiszabott büntetésre nézve pedig az ítélet kihirdeté
sétől, vagy, ha az elitéit fogságából szökött e l , szökése 
napjától számítandó egy esztendőben állapittatik meg. 2. 
§. A’ ki betegek gyógyítását a’ nélkül, hogy mint orvos, 
sebész vagy szülész arra rendesen felhatalmaztatott, vagy 
a’ törvényhatóságtól az illető községek és orvosak meghall
gatása után arra engedelmet nyert volna, rendes kereset
képen űzi, büntettetni fog’s büntetése 200ftig terjedhet.
3. §. Midőn valaki olly helyen , hol valamelly a’ szülészet
re felhatalmazott személy létezik , felhatalmazás nélkül ’s 
a’ szükség esetén kívül szülészeti segítségnyújtást kere
setképen üz , 200 ftig büntetethetik. 4. § .Hasonlóul bűn
tetteik az is , ki felsőbb felhatalmazás nélkül olly gyógy
szereket árul, mellyeknek árulását felsőbb rendeletek 
egyedül a’ gyógyszertárakra szorítják. 5. §. Azon gyógy- 
szertárosak és segédek , kik a’gyógyszertárak kezelési 
re nézve fenálló rendeleteket megszegik , 200 ftig biin- 
tettethetnek , sőt viszszaesés esetében azonfölül gyógy
szertáruk kezelésétől is elmozdittathatnak. 6.§. Azon or
vos , ki tapasztalja, hogy valamelly gyógyszertár keze
lésénél a’fenálló rendeletek meg nem tartatnak ’s azt ti
zennégy nap alatt az illető felsőbbségnek bejelenteni el
mulasztja, száz forintig terjedhető pénzbeli büntetéssel bün- 
tettethetik. 7. §. Ki a’ halottak eltemetésire nézve fenálló

rendszabályokat megszegi’s akár a’ történt halált be nem 
jelenti , akár a’ testet a’fenálló rendszabályokban megha- 
tarzott idő eltelte előtt vagy eltemeti, vagy az eltemetésre 
engedelmet ad, száz forintig büntettethetik. 8. §. Hason
lóul büntettetik az is , ki azon rendeleteket meg nem tart
ja , mellyeket az orvos valamelly ragályos betegségben 
megholt személy ruhajinak s ágyneműjének tisztítására v. 
megsemmisítésére nézve teszem 9. §. Midőn valamelly nő
személy tudja , hogy beteg s betegségét eltitkolva mint 
szoptató dajka szolgál, egy hónapi fogságig büntettethe
tik ; sőt ha betegsége ragályos volt, büntetése három hó
napi fogságig terjedhet. 10. §. A’ ki valamelly tizenkét 
évesnél kisebb korú gyermeket olly munkára alkalmaz , 
melly annak egészségére vagy testi kifejlődésére káros be
folyással van, vagy olly teher - hordásra fordít, melly an? 
nak erejét fölülmúlja , ha azzal az illető felsőbbség meg- 
intése után sem hagyott fel, vagy megintés után hasonló 
kihágást követ el, 200 ftig terjedhető pénzbeli büntetés
sel büntettethetik. 11. §. A’ rnelly gyártó az 1840: 17d. 
törvényczikk 6dik §. rendeletét megszegi, a’ fenebbi 10d. 
§ban kijelelt büntetés alá esik. 12.§. A’ki eczetet, pálin
kát , sört, bort v. egyéb italokat olly szerekkel, mely- 
lyek az egészségre ártalmasak, kever vagy meghamisít, 
vagy olly italokat árul, mellyekről tudja, hogy azok ár
talmas szerekkel vannak keverve vagy meghamisítva, 600 
ftig büntettethetik. 13. §. A’ ki olly üstökben vagy egyéb 
réz-edényekben , mellyek rezettől (Grünspan) nincsenek 
megtisztítva, eczetet, pálinkát, bort, sert főz vagyraze- 
tes réz-csapokat használ eczet, bor, sör, pálinka lefejté
sire, büntetése kétszáz forintig terjedhet. 14. ^H ason
lóul büntettetik az is , ki czinezetien vagy roszul czinezett 
réz-edényeket emberek táplálására szánt bármi étkek főzé
sére használ; sőt ha ezen kihágást korcsmárosak , ven
déglők vagy tápintézetek előljáróji követnék el, bünteté
sük három hónapi fogságig sulyosittathatik. 15. §. A’ ki 
pedig a’réz-edények czinezésinél a’ czint ólommal vegyí
ti , vagy olly réz-edényeket ad e l, mellyekről tudja, hogy 
czinezésöknél a’ czin ólommal vegyittetett, hat hónapi fog
ságig büntettethetik. 16. §. Hasonlóul büntettetik az is, 
ki evő- vagy ivó eszközöket ólommal vegyitett czinből ké
szít vagy azokat eladja, tudva, hogy a’czin ólommal van 
vegyítve. 1 7. §. A’ ki olly kutakba, víztartókba vagy for
rásokba, mellyeknek vize ivásra vagy főzésre rendesen 
használtatik , valamelly az egészségre ártalmas vagy un
dorító tárgyakat vet, száz forintig büntettethetik. 18. §. 
A’ki valamelly házi állatján a’ veszettség jelenségeit veszi 
észre ’s azt vagy meg nem öli, vagy biztosan el nem zár
ja , vagy midőn azt tenni képes nem volt, arról, hogy az 
állat megveszett, az illető felsőbbségnek jelentést nem tett, 
száz forintig büntettethetik. 19. §. Hasonlóul bűntettetik 
az is , ki olly marháját vagy más házi állatját, mellyről 
tudja , hogy az valamelly veszett állat által inegmaratott, 
meg nem öli, vagy biztosan el nem zárja, vagy erről a’ 
felsőbbségnek jelentést nem tesz. 20 §. Ki a’ törvényha-
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lóság vagy helyhatóság engedelme nélkül ragadozó állatot 
tart vagy pénzért mutogat, ötven forintig büntettethetik. 
21. §. Gyártók és kézművesek, kiknek készitvényeikhez 
méregre van szükségök, ha a’ mérget külön zár alatt nem 
tartják, száz forintig büntettethetnek. 22. §. A’ ki vala- 
melly gyártásnak, kézi mesterségnek, művészetnek vagy 
bányászat üzésében megszegi vagy elmellőzi azon szabá
lyokat, mellyek a’ munka miképeni teljesitésére nézve a’ 
dolgozók élete vagy egészsége biztosításának tekintetéből 
fenállnak , kétszáz forintig terjedhető pénzbeli büntetés
se l, sőt ha ismét hasonló kihágást követ el, három hó
napig terjedhető fogsággal büntettethetik. 23. §• A’ ki olly 
marha húsát, mellyről tudja, hogy az lépfenében v. száz- 
rétü paczalaszályban beteg vagy megdöglött, kivágja ’s 
árulja , három hónapi fogságig büntettethetik, sőt ha mé
száros követ pI iüy kihágást, mestersége üzésétől is el- 
tiltathatik. 24. §. A’ ki pedig olly marhahúsát, mellyről 
tudja, h ogy az lépfenében vagy százrétü paczalaszályban 
beteg vagy megdöglött, ki nem árulja ugyan , de abból va
lakinek enni ad, ötszáz forintig büntettethetik. 25. §. A’ 
ki utakon, hidakon, utczákon ’s egyéb közhelyeken v. 
azok közelében olly munkához kezd , melly figyelmezte
tés nélkül az arra járóknak veszélyt okozhat, ha munkája 
megkezdésével a’ figyelmeztetésre szükséges intő jeleket 
azonnal fel nem állítja, ötven forintig terjedhető pénzbeli 
büntetéssel fog büntettetni. 26. §. A’ ki oily intő jeleket 
vagy karfákat, mellyek utakon, hidakon, utczákon vagy 
bármi közhelyeken veszedelem elhárítása végett vannak 
felállítva, szándékosan megront, száz forintig büntettet
hetik. 27. §. Hasonlóul büntettetek az is, a’ ki ut-oszlo- 
pokat , keresztfákat, vagy nyilványos helyeken felállított 
emlékeket szándékosan megront. 28. § Ä’ ki isméretlen 
vagy gyanús személyek számára mesterkulcsot, (közkulcs, 
szükségkulcs) vagy lenyomat szerint bármiféle kulcsot ké- 
szit, 200 frtig büntettethetik. 29. §. Hasonlóul büntetíe- 
tik az is, ki valamelly zárt más felszólítására felnyit, mi
előtt arról meggyőződött volna, hogyannak, ki a’ zárt 
felnyittatja, a’ felnyitásra joga van. 30. §. A’ ki közhelye
ken szerencsejátékot pénzben játszik , 600 ftig büntettet
hetik , a’játékbank pedig minden esetre a’ közpénztár szá
mára elkoboztatik. Úgy az is, ki lakásán a’ szerencsejá
tékot életmód gyanánt gyakorolja ’s abból rendes kerese
tet üz , szinte 600 ftig büntettethetik. 31. § Hasonlóul 
büntettetik azon közhelyek bérlője vagy tulajdonosa is , a’ 
ki tudva szerencsejátékok űzésire helyt ad. 32. §. A’ ki 
nyilván ’s mások botránykozására valamelly szeméremsér
tő cselekedetet követ el, háromszáz forintig büntettethe
tik. 33. §. Hasonlóul büntettetik az is , ki szeméremsértó 
könyveket vagy szobrokat nyilván kiállít vagy árul. 34.§. 
A’ ki olly határ-, megye- vagy vízjeleket, mellyek a’ tör
vényhatóság vagy biróság befolyásával , vagy annsk fel- 
ügyelése alatt állíttattak fel, szándékosan megront v. he
lyeikből kimozdít, kétszáz forintig büntettethetik ; sőt ha 
ellene bebizonyittatik , hogy tettét csalási czélzattal kö
vette el, mint csaló a’ 377 dik §. szerint fog büntettetni. 
3 5.$. A’ki sebes nyargalás vagy hajtás által valakit letip- 
rat, a’ nélkül hogyazt testében vagy egészségében meg
sértette volna , rendőrségi kihágásért büntettetik ’s bün

tetése 500 ftig terjedhet. 36. §. Rendőrségi kihágásért 
büntettetik ’s a’ fenebbi §. büntetése alá esik a’ tettes még 
akkor is , ha a’ letipratott személy megsérült ugyan , de 
megsértése miatt büntető közkereset megindítása végett 
panaszt nem teszen. 37. §. Az úrbéri kihágások az úrbéri 
törvények szerint fognak büntettetni. 38. §. A’ mezeirend- 
őrségi kihágásokról az 1840: IX. t. ez. részletesen ren
delkezvén , minden illyféle kihágások az említett t. ez. ren
deleté szerint fognak megitéltetni ’s büntettetni; mivel a- 
zonban azon törvényezikk több pontjában a’ büntetések leg
nagyobb mértéke meghatározva nincsen, ezennel kijelen
tetik , hogy mindazon esetben , mellyekre a’ mezei rend
őrségi törvény fogságot vagy testi büntetést rendel, a’ ki
hágó mindig fogsággal leszen büntetendő, melly három hó
napnál hoszszabb nem lehet. Mivel továbbá a’ 9. §. 3dik 
pontjában, úgy szintén a’ 19. és 20dik §§ban a’ büntetés 
különösen kijelelve nincs ’s csak általányosan történik a’ 
büntető törvénykezésre hivatkozás , ezennel megállapitta- 
tik , hogy az említett §§. eseteiben a’ tettes büntetése fél
évi fogságig terjedhet. Végre a’ 41. §. rendeletét illetőleg, 
a’ szükséges egyformaság tekintetéből , a’ mezei rendőr
ségi kihágásokra nézve is , a’ büntetőtörvénykönyv 36- 
dik §. rendelete fog a’ pénzbeli büntetések fogságra törté
nendő átváltoztatásánál szabályul szolgálni. 39. §. Ki az 
állatokat kegyetlenkedési szándékkal , ok és szükség nél
kül kínozza, 100 frtig büntettetik. 40. §. Mindazon rend
őrségi szabály, mellyek a’ fenebbi §szokban megállapit- 
tattak, az egész országra egyformán kiterjedend. Ezen 
szabályokon fölül azonban a’ tűz- ’s vizveszély eltávozta- 
tásáraaz utczákon és hidakon veszély-okozható sebes nyar
galás vagy hajtásnak eltiltására, az építéseknél vagy a’ 
réveken és a’ befagyott vizeken történhető veszélyek elke
rülésére, a’ ragályos nyavalyák ’s marhadög megakadá
lyozására, ártalmas élelemszerek árulására , a’mértékek 
és nehezékek általi csalások meggátlására, marhák ela
dásában és megvételében a’ tolvajság és orgazdaság meg- 
gátlása tekintetéből megtartandó elővigyázatra, utczák’s 
közhelyek tisztántartására ’s világítására nézve azon rend
őrségi szabályokat,mellyek a’ helybeli körülmények sze
rint szükségesek és czélszerüek , az illető köztörvényha
tóságok fogják a’magok kebelében megállapitani’s a’ meg
állapított szabályok megszegőire büntetést rendelni.De ezen 
büntetések az 1. §. b) pontjában megállapított rendőrségi 
büntetéseknél egyéb neműek nem lehetnek ’s 600 ft- pénz
beli büntetést vagy 3. hónapi fogságot semmi esetben meg 
nem haladhatnak.

Staszic Szaniszló vagy a’ inéRóságos 
zsugori*

Két tanuló a’varsói egyetemből Krakó külváros ne
vű utczán ment, átellenében Zsigmond király oszlopának , 
azon oszlopnak , mellynek csúcsa Lengyelország főváro
sa fölött kiáll ’s talapzata árusokkal van körülvéve , kik 
a’ mellettük elhaladóknak gyümölcsöt, kalácsokat’s más 
egyebet olcsón kínálnak. Tanulóink csendesen állának, 
vizsgálandók egy igen különös embert, kinek termete, já
rása ’s ruhái magokra vonák figyelmüket. A’ férfi 50— 
60 éves volt; rongyig kopott fekete öltözete munka vagy
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bú miatt sovány testet föde , nagy süvege redős arczot ár- 
nyékola, járása, melly igen sietőnek látszék, mutató , 
hogy nem volt ura idejének. E’ férfi , kinek élénksége olly 
különös ellentétben állatesti gyöngeségével, lépteit az 
oszlop felé irányzá ; ott megállván egy souért fejér kenye
ret vásárla, abból egy darabot letört, a’ többit ruhájába 
rejté ’s útját folytatván Zajonczek tábornagy, az ország 
helytartója, ki Sándor czár távollétében királyi tekintélyt 
gyakorolt Lengyelországban, palotája felé ment. — ,Tu
dod, ki az a’ különös ember?4 kérdé a’ tanuló kísérőjét.
— „Nem ismerem — kopott ruhájáról és sovány, szo
morú tekintetéből következtetve halott-jelentőnek tartom.44
— ,Csalatkozol, kedvesem , ő Staszic Szaniszló.4 — „Sta-
szic ? ismétlé a’ tanuló, megnézve a’férfit, ki épen a’ hely
tartó palotájába lépett. Hogyan, folytatá, e’ férfi , ki gya
log j á r , ki az utczán darab kenyeret vásárol, hatalmas 
és gazdag?44 — .Igen, ő Staszic Szaniszló, viszonzá a’ má
sik. — ,Hiszed é , hogy e’ tekintélytelen külső alatt egyi
ke rejlik a’ leghatályosb minisztereknek ’s Európa első tu
dósainak ?4 — ,

’S valóban a’ férfi , ki különös öltözetével ’s eredeti 
járásával magára voná a’ tanulók figyelmét, senki más, 
mint Staszic, a’statusminiszter, a’tudományok akadémiájá
nak elnöke, több rend vitéze ’s munkák Írója vala, mellyek 
úgy tudományossággal, minthazafiui érzelmekkel tűntek 
ki. Azon férfi, kinek külseje élénk ellentétben állt a’hely
zettel , mellyet ő a’ társaságban elfoglalt, ki szintolly ha
talmas volt, mint tekintete csekély és szintolly gazdag, 
minő szegénynek látszik , egész szerencséjét maga magá
nak , azaz , munkái- ’s talentumainak köszöné. Szegény 
szüléktől származva elhagyá Lengyelországot, hogy ide
gen földön tegyen szert iniveltségre , mit honában magá
nak nem szerezhete. Néhány évet a’ lipcsei ’s göttingai e— 
gyetemeken tölte, tanulmányait a’ franczia collegében 
Brisson ’s d’ Aubanton alatt folytatá, Buffon barátságát 
megnyerő, az A lpok-’s Apennineket beutazá, aztán ho
nába téré , hoszszu tanulmányai és fáradságos vizsgálatai 
gyümölcseit annak javára fordítandó. — Tudós, szorgal
mas, gáncstalan magaviseletéért tiszteltetve egy dús or- 
szágnagy által fia nevelőjéül választaték. Talentumait nem 
sokára a’ kormány is használni akará és Staszic a’legfőbb 
hivatalok-’s méltóságokba fokrul fokra hága. A’ takaré
kosság gazdaggá tévé őt. Földeit 500 rabszolga miveié ’s 
bankbani pénze ingatlan vagyonával ért föl. — Népből a’ 
sokaság fölébe kiemelkedett férfi, legyenek bármi érde
mei, irigységet keleszt maga ellen: középszerűség rága
lommal szokja magát megtorolni. Nem csodálhatni tehát, 
hogy Staszic hatalma tetőpontján számos ellenséggel talál
kozott. Szerencséjét ármánykodásnak, fölemeltetésétud- 
varpártnak, jótetteit hiúságnak tulajdoniták; ’s mi e’ hírek
nek való szint kölcsönze , eredetisége ’s felfoghatlan fös
vénysége vala. A’ tudományok ’s hona javára tetemesül 
költe , de nagylelkűségét hihette é a’ sokaság, látva, hogy 
öltözete kopott, tápláléka szokottnál csekélyebb ’s laka 
több mint szerény vala? — Varsó utczáin mutatkozva min- 
denszemfeléje fordult, ujjal mutatánakrá’s az utczai gyer- 
kőezök kiabáltak a’ hires milliósdi után, ki a’ helyett , 
hogy kocsiban, szolgák kíséretében menne, gyalogjára.

A’ tanulók körül csoportulat képződék ’s közte pap 
vala látható. Mindnyájan a’ tudós ministerre néztek ’s ro
vására mindenki gonosz ötletet monda. ,Jézus Krisztus ! 
kiáltott egy fejér bajszu nemes , kinek öltözete Zsigmond 
király korabeli divatra emlékeztete — ki hinné, hogy ez 
statusminister ? Hajdani respublicánk szolgái nem igy je
lentek meg a’ közönség előtt. Ha országnagy jelent meg az 
utczan, előtte ’s utana lovas őrhad ment; a’ katonák tisz- 
szanyomak a hozza tolongo snkaságot. Mi tiszteletet mu
tathatni olly zsugori iránt, ki kocsit nem vesz ’s mint fö
délnélküli koldus, darab-kenyeret eszik az utczán?4 — 
„Gyalazata rangjának , tévé hozzá a’ pap, templomban so
ha sem láthatni, szive olly kemény mint a’szekrény, melly- 
be aranyát zárja, a’szegény meghalhatna ajtaja előtt, ala
mizsnát mégsem adna neki.44-— „,Hat év óta egy azon ru
hát viseli444 mondá egy másik.— „„Földönül, hogy szé
két ne koptassa4“4 tévé hozzá a’ harmadik ’s mindenki túl
zott . mindenki gúnyolt.

Egy fiatal bányászattanuló nyugottanhallgatá e’ sza
vakat , mellyek szivét sebzék , ő láthatólag szenvede, még 
is hallgatott; de midőn legfőbb fokát éré a’ gonoszság,bel
seje megindulását többé el nem nyomhatá ’s a’pap felé for- 
dula. ,Több tisztelettel beszélhetne ön , szóla hozzá, azon 
férfiról, ki jótékonysággal tünteti ki magát; mi közünk 
ahoz , hogyan ruházkodik ő ’s mit eszik , ha vagyonát 
olly nemesen használja?4 — „ ’S mit tettő ?44 kérdé a’pap.
— ,A’ tudományok akadémiájának helyre volt szüksége 
könyvtára számára ’s nem vala módja házat kibérelni. E’ 
czélra nem Staszic ajándékozott é pompás palotát?4 — 
„Igen, Staszic, mert dicséretet úgy hajhász, mint ara
nyat; hiúság legyőzé a’ fösvénységet; őjól tudá,  hogy 
a’ megvakítatott hírlapírók félistennek fogják kikiáltani.44
— ,Lengyelország igen büszke azon tudósára , ki a’csil
lagok mozgását fölfedező. Ki az a’férfi vájjon, ki amannak 
híréhez méltó emléket emelt? Ki az a’ gazdag, ki Co- 
pernikus emlékét tisztelendő felszólító Canova vésüjét ?4
— „Igen, az ismét Staszic , válaszolt a’pap. De csodálja 
is egész Európa a’ bőkezű tanácsost. Ifjú barátom , ke
resztyén könyörnek nem a’ világ zajában,nem a’ világos 
napnál kell ragyognia. Akarja ön ismérni e’ férfit? nyo
muljon belsejéig, vizsgálja magányéletét. E’ büszke zsu
gori , ismerem őt, könyvekben, mellyeket kiad, sóhajt 
a' pórok sorsa fölött, roppant birtokában pedig 500 rab
szolgát foglalkodtat; pattog a’ nemesség fényűzése ’s gyö
nyörei ellen ’s maga titkon színházba jár. Menjen ön a’ 
színházba, valamelly zugban valaszsza ki a’ legtávolabb 
helyet, utczai gyerkőezök es zsidók közt, ott Staszicot 
találandja. Menjen ön hajnalban hazahoz, ott könyezo 
szegény nőt találand , rimánykodót egy gazdaghoz , ki őt 
hidegen eltaszintja magátol. A’ gazdag férfi Staszic, az 
eltaszintott nő testvére. E’ férfi, k i , hogy dicsértessék , 
palotákat ajándékozgat, emlékeket állíttat, jobbantenné , 
ha felszáritná könyeita’ póroknak, kiket kinoz , ’s a’ csa
ládnak , mellyet sárban hagy.44 — A’ fiatal férfi válaszol
ni akart, de nem hallgattak rá. Szomorúan távozék tehát, 
megingatva véleményében a’férfi felől, ki jótevője vala.

Este meg akarván győződni a’ tényekről, színházba 
mene , Moliere ,fösvényét4 adták ; a’ nagy franczia költész
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e’ legszebb müvében Zolkowski, Varsó kedvelt comicu- 
8a, volt föllépendő. A’ sokaság ostromlá a’ terem bejá
rását. Nehéz volta’ karzatra juthatni, legjobb helyei gaz
dag izraelitáknak voltak fentartva , kiket páholyok- ’s föld
szinttől eltiltott a’ türelmetlenség. Fiatal tanulónk azon
ban utat tört magának a’ sokaságon ’s karzatig nyomula. 
Hasztalan keresék szemei a’ férfit, kit a’ közvélemény vá- 
dola ’s kit ő csodálni akart; nem találja ő t , nem ismér
het rá. Szive örült, de örömesokáig nem tarta. A’ füg
göny felgördül, dörgő taps fogadja a’ színészt, ki Staszic 
ruházata-, járása- ’s lényével lép föl. A’ fiatal férfi elszo- 
morul, de fájdalma növekedik, midőn az utczagyerkő- 
czökbül álló közönség egyik szomszédja felé fordul ’s azt 
piszszegésekkel tetézi. E’ férfi Staszic vala, a’ sokasága’ 
szinészben a’ zsugorira ismért ’s áldozatát azon férfiban 
le li, ki a’ színésznek példányul szolgála. Staszic e’ sér
téseket tűrő nyugalommal fogadá ’s a’ színjáték végéig kö
zönyös maradt. — Másnap a’ bányászattanuló jótevője la
kóba megy ’s ott nőt lel, ki sir ’s emberietlen testvérét 
vádolja. E’ tény megzavarja ő t, szivét megtöri és szilárd 
eltökéletre szánatja. Bányásziskolába Staszic adá őt, ő 
ad neki tanulmányai folytathatására módokat; a’fiatal fér
fi viszsza akarja utasítani ajándékait’s el nem fogadni töb
bé jótéteket olly embertől, kit saját testvére könyei nem 
képesek meglágyítani.

Midőn a’tudÓ8 miniszter kedvencz-’s kegyenczét meg
pillantó, dolgát félben nem szakító, hanem írását folytatva 
8zóla : ,Te vagy, Adolf, mitakarsz? Ha könyvekre van 
szükséged, végy könyvtáramból. Ha műszerek szüksé
gesek , vásárolj nevemre. A’ pénz, mit adok, nem elég 
szükségeidre? Kivánságod szerint meg fogom szaporíta
ni. Szólj mint barátod- ’s atyádhoz/ — „Sőt ellenkezően 
azért jövék, hogy ön jótéteit megköszönjem ’s rólok vég
képen lemondjak.“ — ,Hát gazdaggá levél?4 — „Szegény 
vagyok, mint voltán».44 — ,’S a’ bányásziskola?4 — „ El
hagyom.44— ,Lehetetlen , kiált Staszic fölkelve ’s a’ fia
tal férfit kikémleni törekedve. Te , te növendékink legü- 
gyesbike ? telkemre mondom , az ne történjék meg.4 — 
A’ fiatal férfi hasztalan törekvék eltitkolni valódi indokát, 
a’ miniszter, ki őt sarkaló , végre megtudá tette rugóját. 
— ,,On , szólt a’ tanuló, jót akar velem tenni rabszolgái
nak, kik ön helyett dolgoznak, és családjának, meliy 
nyomorban eped , kárával.44 — Staszic megindulását el nem 
titkolható, feje lekonyult, szemei könyekbe lábadának. 
Néhány percznyi hallgatás után megfogván a’ fiatal tanuló 
kezét, elérzékenyülten szála : ,Ifju barátom , őrizkedjél 
ítélni az emberek tetteiről haláluk előtt. Nincs erény, 
mellyet a’ bűn be nem undokithatna , nincs rágalom , mely- 
lyet az idő meg nem semmithetne. Magamviselete előtted 
rejtélyes ’s én kulcsot hozzá nem adhatok, mert az éltem 
titka.4 Látván , hogy a’ fiatal férfi ez esetben rendületle
nül szilárd, hozzá tévé: ,Tekintsd a’ pénzt kölcsönnek 
’s ha tanulás és munka által meggazdagodál, add azt más 
fiatal szegény, de ügyes férfinak. Mi engem illet, várd 
be halálomat, hogy rólam Ítélhess.4

Ütvén évignyugottan engedé Staszic Szaniszló, hogy 
tetteit kisebbítse a’ rágalom ; tudta , hogy lesz idő, midőn

egész Lengyelország igazságos leend iránta. — 1826ki 
jan. 20kán 30,000 könyező lakos állt koporsója körül, 
egymást rángatva az azt környező kelmedarabokért. — 
Az orosz katonaság meg nem gátolható a’ tisztelkedést, 
mellyet Varsó lakosai a’ hires férfi iránt mutatának. Vég
rendelete adott felvilágosítást magaviseletéről ’s kulcsot 
fösvénysége- s kincseihez. ,Igen . szólt végrendeletében , 
én súlyos nélkülözéseket róttam magamra, mert szegény
ségem mellett csak igyjuthaték vagyonhoz, vagyonhoz, 
mellyet egészen hazámnak szántam.4 — A’ nagy földeket, 
miket b ír t, 500 rabszolgája közt egészen felosztá; ezek 
szabadok ’s földbirtokosak lőnek. Egy iskola kézművesek 
számára különféle foglalkodásukra tanitá a’ növendéke
ket. A’ kis respublicába nagy javítások hozattak be , mely- 
lyeket Staszic Sándor czár megegyezésével alapított. — 
Fórok számára tartalékalap lön elrendezve , ha valamely- 
lyiket tán szerencsétlenség tenne tönkre. A’szabadokká 
tett rabszolgákra mérsékelt adó volt róva, hogy szaba
dokká válthassák a’ rabszolgaságra ítélt embereket, mi
nők ők valának azelőtt. — így intézkedvén porai sorsáról, 
egy példánykórház-épitésre 600,000 ftot adott’s a’ tanuló 
ifjúságnak tetemes segélydijakat rendelt. — Mi testvérét 
illeti, ez a’ Staszic által még éltében rendelt segélydijat 
folyvást huzza ; e’nő nem ismeré a’ pénz becsét ’s külön- 
ség nélkül mindent elpazarolt,mittestvére jóságából kapott. 
— Staszic Szaniszló sokáig volt rágalom áldozata. Halá
la óta 500 általa felszabadított’s jó karba tett család hálá
san tiszteli emlékét a’ méltóságos zsugorinak. —

Ip o ly tá ji.
T á r c z a.

(Párbaj vizöntözéssel). Campbell ,Ceylon sziget le
írása4 czimü munkájában említi, mikép két szigeti ifjút 
látott így viaskodni, kik egy lyány miatt öszszekaptak. 
Szemközt egymással mindkettő térdig állott vízben; egy
más szemei közé folyvásti ügyességgel locsolták a’ vizet. 
Délelőtti 9 órakor kezdték a’ tusát’s még d. u. 3 órakor 
el nem végezték ; mert szabály szerint az , ki valamelly 
ürügy alatt, bár csak egy perczig hagy fel vetélytársa lo
csolásával , vesztes. Száz meg száz szemtanú feszült vá
rakozással nézte a’ viadalt; a’ vesztes azonnal ’s örökre 
felhagy a’ szép kegyeérti esdekléssel, ki oka volt e’ hű
sítő harcznak. Vajha nálunk is divatba jőne a’vizgyógymód 
ezen faja. —

* * * O. amerikai utazó „Egyiptusi ’s palaestinai uta
zásában44 írja, hogy Jeruzsálemben jelenleg két különcz 
látható; egyik vagyonos angol, ki már több éve tartóz
kodik remeteképen Jeruzsálemben, ugvruházkodik mint 
Ábrahám , kit mintául választott ’s egészen elszigetelve 

' é l ; másik miss Livermore amerikai hölgy, ki azért ment 
Jeruzsálembe, hogy az ott keletkező esemenyek reszese 
legyen. Egynek tartja magát azon tanuk közül, kikről a’ 
„Jelenések44 XI. fejzete emlékezik ; ő darab időig Krisz
tusról tesz tanúbizonyságot, aztán mint vértanú fog meg
halni , majd feltámadván elevenen menend égbe.

A’ communisták, mond egy lap tréfálkozva, olly 
orvosak,kik fogfájást úgy gyógyítanak, hogy a’ beteg 
fejét levágják.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t  n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.



86 . szám. P e s t , October 29kén. 1843.

JEgy kis adalék, a’ zsldó-einancipa- 
tiólioz.

Megszületett féligmeddig a’gyermek, mellykorunk 
philanthropiától terhes méhében foganszott; idétlen ugyan 
ezen csecsemő,’s tápláltassék bár édes szülei vagy bérbe 
fogadott bármilly gondos dajka-emlőkön, alig hiszem—’s 
honom és nemzetem jóllétéért ezt hinni vajmi jól esik — 
hogy keresztvizet érjen; ezen gyermek: a’ zsidó-eman- 
cipatio! —

Ezen tárgy mellett semmi újat nem mondhatni, mert 
az octob. 10ki kerületi ülésben annyira kimerittetett a’ 
hypothesisek ’s érzelgés gazdag tárháza, hogy valamit 
még csak böngészni is igen felcsigázott phantasmagoriá- 
nak sikerülhetne ; ellene szinte bajos szólni, mivel D** 
város érdemes követe annyi erősséggel, fontos okkal, tör
téneti adattal *s olly alaposan vitt érzelgős korunk ezen 
rémszülöttje ellen, mikép, ha a’szónoklatoknak nem száma, 
hanem fontossága vétetnék határzatalapul, győztes min
den esetre a’ tisztelt követ ur leendett.

Azonban tisztelet a’ többség akaratának addig is,mig 
a’ mélt. főrendi tábla szürőkövén lecsepegtetnék , mellyel, 
mi tűrés-tagadás, olly formán vagyunk , mint gyermek 
az orvossággal: keserű sokszor, de mégis szükséges és 
hasznos! —

Érzékenyen rajzolják azon szomorú helyzetet, nielly- 
ben nálunk a’ szegény zsidók kínlódnak ’ alig szenvedhe
tn e k  azon nyomatást, melly őket mindenfelől sujtolja ; 
annyira , hogy az embernek kedve volna ellágyulni az ül
döztetés e’ nyomoru üjain, ha nem tudn'á, mikép ezen 
nyomatás és üldözés honában is megfogta őket az ur ama 
paradicsomi áldása : , ,gyümölcsözzetek és szaporodjatok.“ 
Vegyük elő a’ számokat, ’s lássuk e l ő s z ó r a ’ zsidónép
ség szaporodását honunkban. 1785b. nálunk még csak 
75 ezer zsidó volt, 1805b. már 127 ezer , jelenleg pedig 
24-4- ezerrel dicsekhetünk ; ’s e’ szerint a’magyarországi 
zsidóság 55 év alatt háromannyinál többre növekedett! 
Igyír F é n y e s ,  statistikája I. köt. 82.1. Nem szükség 
puhatolnunk: vájjon jókori házasság , súlyos kézi munka 
szorgalmas kerülése vagy más országokbulbevándorlas ál
lítja é elő a’ hallatlan szaporaság rettenetes számát; elég 
tudnunk magát a’ számnövekedést.

Tekintsük m á s o d s z o r  a’ zsidó népesség statisti- 
káját olly országokban , hol vagy tökéletesen emancipál- 
tatvák , vagy több kedvezésben részesülnek mint nálunk ; 
’s ki hinné , mikép ezen Kanahanokban , szaporodásuk az 
általányos népségéhez kedvezőbb arányban áll, mint ná
lunk , az fölötte csalódik. Lássuk Angliát, hisz azon kö
rülmény, hogy London már két sherifetválasztott zsidóbul, 
az oct. lOki kér. ülésben hatalmas erősségül hozatott fel a’ 
magyar emancipatio mellett. Anglia’s a’társországok általá
nyos népessége (1. Galetti Egyetemes világismeret Vallás
tól, 2d. fűz. 46. 51. 1.) 26 millióm 703 ezer, a’ zsidók 
száma azonban Londonon kívül csak 20 ezer; Francziaor- 
szág 34 millióm lakosa közt 80 ezer zsidó találtatik ; Dán-

orszngban , hol VId. Fridrik óta a’ keresztyénekkel egy
forma szabadsagot élveznek , 2 millióm lakos közt 9 ezer 
van; Poroszországban az általányos népesség 14 millióm 
907 ezer, vagy kerek számmal 15 millióm’s a’ zsidók szá
ma maximumát sem tehetjük 200 ezernél többre: nálunk 
ellenben 11 millióm lakos mellett 250 ezer zsidó van ! és 
igy sokkal több , mint bármellyikében azon országoknak, 
hol több engedély részesei.

Mi már most ezen szapora belnépesedés vagy az em
lítettem országbeliekéhez képest iszonyú aránytalanság 
természetes oka? olly borzasztó nyomatás mégsem, mint 
millyenrül felhevült képzelet álmodozik; különben bizony 
nem szökdösnének más országokból ’stb. hozzánk; sem olly 
materiális hatalomra nem vergődtek volna , mint millyen- 
ről az oct. lOki kér. ülésben egy érd. követ ur igen he
lyesen megemlékezett. Másik természetes oka ez arány
talan népesedési jelenetnek a’népmiveltség igen alanti fo
kon állása, melly megannyi tényezője a’kereskedés ürü
gye alatt gyakoroltatni szokott csalásnak, lopásnak, mi 
szükségkép a’ nép erkölcstelenülésére fájdalomép ollyha- 
talmas, mint veszedelmes hatást idéz elő.

Sokkal szerencsésb helyzetben érezné magát érteke
ző, ha az emancipatio mellett szólna; mert akkor elkép
zelné magában azon a j án l ó  tulajdonokat, mik szerinte 
szükséges kellékek ’s qualificatiók az emancipatio megnyer- 
hetésére ; elsorolná ezeket ’s mondaná : ime a’ zsidók illy 
becsületesek, illy erényesek ’stb. ’stb. fogadjuk őket test
véri karokkal: most azonban , midőn az ábrándozást hig
gadt kedélye háttérbe szorítja , midőn elvéhez híven a’fö- 
lebbemlitett erkölcstelenség’s erkölcstelenités bebizonyí
tására a’mindennapi keserű tapasztalás fekete fátyólát akar
ja föllebbenteni, valóban azon kell, emberiség irántiki- 
méletből, törekednie, hogy minél gyöngébb színezetben ál
lítsa elő szomorú rajzát.

Tekintsünk meg bármelly várost vagy helységet, hol 
a’ zsidók már jól megfészkelték magukat, vessük öszsze 
az erköícsiség állását az előbbenivel ’s a’ tapasztalt ered— 
vény nem fog örömünkre szolgálni; hasonlítsuk öszsze a’ 
zsidó-tiszta nagykun Kisújszállást vagy Karczagot Sza- 
bolcsmegye bármellyik zsidólakta városával, ’s az erköl- 
csiséget amazokban felsőbb fokon találjuk; vegyük a’ 10 
ezer zsidóval megáldott Pestet Debreczennel öszsze , ’s ki 
csak kissé ismeri e’ két fővárosbeli nép jellemet, minden 
esetre az utóbbinak fog adnielsőséget.’S ez igen természe
tes ; a’zsidó mindenből pénzt szeret csinálni; azt is na
gyon tudja, hogy ki biztos nyereséget akar olcsón, vegyen; 
mit kaphatni pedig olcsóbban mint lopott portékát; ’s fa
lun a’ zsidókorcsma , Pesten a’ zsibárusboltok nem meg
annyi tárházai é a’ lopott holminak; vájjon azon körülmény, 
miszerint zsidó jó pénzért rendesen megszokta keriteni az 
eltolvajlott ruhákat ’s meg más egyebet, nem oda mutat é , 
hogy szélesen kiterjedő zsidó tolvaj-czéhnek kell lenni,’s 
minden házaló zsidóban nem ezen ipartársaság kémjét kell 
é rettegnünk? Történnek é illyek Debreczenben? ar
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ról tegyen tanúbizonyságot az érdeklett város tisztelt kö
vete. —

’S itt már természetesen azon kérdés adja elő magát, 
vájjon 184-0 óta gyarapult é annyit a’ nép erkölcsi ’s értel
mi miveltsége, hogy az ezer csábitó alakban tolakodó zsi
dó kísértéseknek ellenállhasson, vagy, vájjon a’ zsidóság , 
legalább ideig óráig, az emancipatio reményében, megta
gadta é magát annyira , hogy a’ nép tudatlanságából ma
gának dús nyereséget ne csikarjon; képezte é magát any- 
nyira, hogy méltó legyen nemcsak az 1840: 29. t.cz. jó
tékonyságára , hanem több jognyerésre? Akár elméleti
leg, akár gyakorlatilag veszszük a’ dolgot, kénytelenek 
vagyunk tagadó választ adni. Egy nép életében 2 — 3 év 
nyom nélkül enyészik el; illy parányi idő alatt legszilár
dabb igyekezetnek is alig van jelensége ’s az emberi ter
mészet tulajdonit tekintve , évezredes szokást nem vetkőz
hetni le. Hisz azon ellenvetésre , hogy a’ zsidók 1840 óta 
a’ földmivelésre mitsem mozditottak , maga mondá egy 
emancipatio mellett buzgó követ u r, mikép 2 év alatt azt 
tenniük nem is lehete.

A’ honnan önként következik, a) hogy a’ nép erköl
csi miveltsége emelésével egyenvonalban kell járni a’ zsi- 
dó-emancipatiónak; b) hogy az 1840 : 2 9. t.cz. jótékony
ságával mostani körülményink közt a’ zsidóknak mindad
dig meg kell érniük, mig idő múltával módjok’s alkalmuk 
lesz több engedély-nyerésre magokat méltókká tenni, mi
dőn olvadhatási képességüket hittanaik , ősi szokásaik , 
szertartásaik ’s a’hitük szerint még fölvirágzandó zsidóor
szág iránti reményük lehetlenné nem teszik.

Mit mozdítottunk eddigelé tettel a’ népnevelés szent 
ügyében , arra igen könnyen ’s röviden ekkép felelhetni: 
semmit; mert ha csak századrésze testesült volna is meg 
azon pénzbe nem kerülő szép szónoklatoknak ’s hírlapi 
czikkeknek , miket e’ tekintetben olvasni ’s hallani valánk 
szerencsések: úgy nálunk 100 iskolázható gyermek közül 
nemcsak 40 járna iskolába’s 60 pedig nem növekednék fel 
a’ nélkül hogy mások ’s maguk iránti kötelességeit’s vi
szonyait ne tudná ! Ezen segítsünk tehát elébb , ha mind
járt mellette buzgókodásunkért nem aratunk is annyi kül- 
fényt ’s dicsőséget, mint a’divateszmévé vált zsidó-eman- 
cipatio szorgalmazásáért!

Mondják, hogy a’ zsidók könyörületesek ’s adako
zók! Elhiszem; azt sem tagadom, mikép a’ szegények
kel— mint egy érd. követ ur állitá— megosztják fillérei
ket, de azt sem , hogy a’ hatalmasoknak is juttatnak ara
nyaikból; arról is meg vagyok győződve , mikép az eman- 
cipatióért is örömest áldoznának: de mig egyfelőlkönyö- 
rületességet ’s adakozást nem szeretnék polg. qualificatióul 
elfogadni, már csak azért sem, mert az utóbbiban a’ meg
vesztegetés, ’s megvesztegethetés eszméje is benfoglal- 
tatik ; másfelől azt is valljuk meg, hogy az említett eré
nyek árát keresztyén zseb adja meg, pedig keservesen. 
És itt egyes adatokkal tudnék szolgálni; de vannak dol
gok , mikről hallgatni kell.

Mi a’ zsidók értelmiségét illeti, tagadhatlan igazság, 
mikép náluk lOreesik egy elemi iskolás , a’ r.kath. 14 V 5 - ,  

ágost. 1173-, ref. 13 Vt5- , görög-egy. 8 0 -, nemegyesül
teknél pedig 48rajő 1; minek igen természetes követke

zése, mikép alig van zsidó,, ki vallásához hű ragaszko
dás mellett írni ’s olvasni nt?» tudna : milly erkölcsi jel
lemet fejt azonban ki ezen értelmiség, azt a’ szomorú ta
pasztalás eléggé mutatja.

Egyébiránt értekező nem olly elfogult, mikép meg 
ne ismerné : hogy vannak a’ zsidók közt egyes ritka kivé
telek , kik őszinte becsülés méltó tárgyai lehetnek; van
nak köztük igen , kik nemcsak d**i polgárok hanem mélt. 
tisztek is lehetnének ; de a’ nagy tömeg, szálljunk magunk
ba , bizony csak egyiptusi salak, honnan kiszabadulásu
kat is c s i n y  bélyegzi; ’s bármilly materiális hatalomra 
vergődtek is , ennek ellenünk fordításától rettegni ’s ezen 
félelem miatt őket emancipálni, olly erősség, mire vagy 
akarjuk vagy nem , elkeli mosolyodnunk. Varga Soma.

Ip a r m ü k iá llitá s i  d íja z á s  £§43 .
Az iparegyesület által eddig eszközlött két iparműkiál- 

litás látogatóji kétség kívül észrevették azon örvendetes 
különbséget, melly a’ tavalyi ’s idei kiállítások közül emen
nek adja meg mind számra mind becsre nézve az elsőbb
séget; ’S méltán! mert még tavaly csak 213 volt a’ kiállí
tó : ez idén már számuk 255ig ment, ámbár a’ tavalyiak 
közül csak 8 len léptek ismét ki a’ versenyre, a’ többiek 
pedig , még a’ megjutalmazottak közül is 52 en , elmarad
tak; alkalmasint, mert vagy megelégelték a’ már egyszer 
nyert kitüntetést, vagy dijaik meg nem feleltek vérme- 
sebb reményeiknek, vagy végre nem mertek kilépni még 
egyszer a’ pályára. Mig továbbá a’ tavalyi műbirák csak 5 
arany, 13 ezüst, 29 bronz érdempénzt, 31 dicsérő ok
levelet ’s 36 méltányló megemlítést, öszszesen tehát 115 
kitüntetést találtak megitélhetőnek : az idén már 9en arany, 
29en ezüst, 4len bronz érdempénzre , 47en dicsérő ok
levelekre, 33an végre méltányló megemlítésre, öszszesen 
tehát 16 len különféle dijaztatásra érdemesültek. A’ kö
vetkező 12en , úgymint: S ö t i  Andr á s ,  rofi jobbágy, 
FrasztFrancziska, Sperl Antal bognár, Springer József 
varga, Zichy Ferencz gróf dévényi üveggyára, Ernszt 
Frigyes műesztergályos, Engel Henrik, Hedell József, 
pesti ékszerész , ifj. Fischer Mátyás kárpitos , Remolt Ja
kab aradi gyógyszerész, és Mundt Hermann diszmüves , 
minthogy későn érkeztek küldeményeik, műbirálat alá 
nem kerültek; továbbá Haberern Laj. kárpitos , Szwrcsá- 
nyi Dániel gyapotfestő, és Kiss Samu asztalos, mivel je
lenleg bővebb kiképeztetésök végett külföldön tartózkod
nak ’s kiállított müveiket is kívül késziték ’s igy ezek 
hazai műipar készitvényeinek nem tekinthetők, díjazásban 
nem részesülhettek; müveikről azonban a’ műbirák Ítéle
tét a’ kiállitásróli terjedelmesb jelentésben veendi a’ t.cz. 
közönség; végre Länderer és Heckenast urak nyomdája, 
mellynek kiállított’s magyar nyelvben még eddig nemcsak 
legelső , hanem egyszersmind egyetlen iráspróbái, dom
ború arczkép-nyomtatványai, congrev nyomatjai ’s betü- 
anya-öntő galvanoplasticus készülete, nemcsak a’ kiállí
tásnak ’s áltáljában a’ magyar bibliographiának is kitűnő 
diszére váltak, hanem egyszersmind azt tanúsították, 
hogy legújabb időben is , valamint ötnegyed század óta 
mindig, alig tűnt fej a’ magyar könyvnyomtatás történe
tében valamelly haladás, melly a’ Länderer névvel öszsze-



343

köttetésben nem volt volna; ezen nyomtató-intézet, mon
dom , mellynek mind terjedelme, mind jelessége nemcsak 
bel- hanem külföldön is isméretes ’s bármelly jelesb kül
földivel is bátran versenyre kelhet, dijazás alá nem véte
tett ; mert a’ tisztelt urak , részint mivel a’ hazai nyom
dák egyike sem lépett ki velők versenyre , részint, mivel 
Länderer Lajos urnák, ki a’ műkiállitás rendezésében olly 
tettleges ’s valóban áldozatos részt vett, e’ miatti viszo
nyát az egyesület irányában sokkal szorosabbnak érzet
ték, semhogy ennek részéről kitüntetést kívántak volna 
igényelni, a’ díjversenyről önként lemondottak. Addig 
is , inig az érdempénzek ’s oklevelek elkészülnek ’s ezek
nek kiosztási alkalmakor a’ már érintett jelentés a’ díja
zásról’s annak indokairól bővebb értesítést adand, közöl
jük röviden a’ díjazottak névsorát.

I. Arany érdempénzes osztály. A’tavalyi kiállításon 
arany érdeinpénzt-nyertek közül, arra ez idén is érdeme
seknek találtattak: 1) Kiessling testvér uraknak pozso
nyi vegytani ásvány-festékgyáruk ; 2) a’ munkácsi vas- 
öntvénygyár, ez idén az ottani tiinsó-gyárral együtt; 3) 
Hoffmann és íijai nagykereskedők és selyemgyártulajdo- 
nosak; és 4) a’ pesti stearingyártó részvénytársaság. To
vábbá az idén arany érdempénzt nyertek : 5) Hg Szász- 
Coburg-Gotha pohorellai vashámora; 6) a’ kir. alsó-ma
gyarországi selmeczi főkamara-gróíi hivatal, úgy hámor- 
czikkeiért, mint vegyszereiért; 7) Perger testvér u- 
raknak hrinyovai és szlanczi üveggyáraik ; 8) Valero J. 
A. pesti selyemszövet-gyára; és 9) a’ csepinirépaczukor- 
gyár, (ennek vezetője alsó-ruszbachi Mayer Károly ur).

II. Ezüst érdempénzes osztály. Valamint tavaly, úgy 
az idén is ezüst érdempénzt érdemiének : i )  A’ pesti Jó- 
zsef-hengermalom vasontvény-gyára; 2) Kimer József, 
puskamüves Pesten; 3) Smith és Meynier urak fiumei pa
pírgyára ; 4) a’ gácsi posztó-’s gyapjuszövetgyár nadrág
kelméinek és düffel-szöveteinek jelességiért; 5) Pecz Fe- 
rencz , pancsovai selyemgyáros , annak megemlítésével, 
hogy ha nagyobb terjedelemben dolgoznék, arany érdem
pénzt fog ott nyerni; 6) Steindl Ferencz , pesti asztalos- 
mester ; 7) Gollenhoffer György, cs. kir. sz. bőr- és szat- 
tyángyáros Pesten ; valamint Pichler Antal kokovai üveg- 
gyárnok ur kiállított üvegmüvei is a’ tavaly ezüst érdem
pénzzel megjutalmazottakhoz hasonló jóságuaknak talál
tattak. Ezekhez járulnak az idén: 8) Dr. Gall Lajos poly
technics gőzfürdői szesz-gyártó-készületeért; 9) Zahn 
György, zlatnoi üveggyárnok; 10) Kuhinka testvérek, 
katalin-völgyi üveggyárnokok Losoncz mellett; 11) Fi
scher Móricz , herendiporczellán-gyárnok; 12)Schlosz 
Móricz hermaneczi gép- és merített papírgyára ; 13) Sei
ler Lajos, zongorakészitő Pesten ; 14) Morgenthaler Ja 
nos, sárgaréz-, packfong- és bádogmüves Pesten ; 15) 
Steindl Károly ékszerész Pesten ; 16) Krellwitz Vilmos, 
bőr- és keztyügyárnok Budán; 17) Eisenschmid Mihály, 
szerkovács Pesten; 18) Kölber Jakab kocsigyára Pes
ten ; 19) Lorencz Alajos , selyemgyáros Fejértemplomon; 
20) Radulovic8 testvérek fehértemplomi selyemgyárno- 
k o k ; 21) Koch Antal, bársony-és selyemszövet-gyár- 
nok Pesten; 22) Duránszky János , selyemszalag-gyár- 
nok Pozsonyban; 23) Michel Károly, kötéiverőmester

Pesten; 24) Kiessling testvérek pozsonyi czukorgyára ; 
2 5) a’ beszterczebányai részvénytársaság répaczukorgyá- 
ra; 26)özv. Szlubekné , rum -’s liqueur gyártulajdonos- 
né Pozsonyban; 27) Prückler Ignácz , liqueur-, cogniac 
es eczet-gyarnok Pesten ; 28) Römer Károly, enyvgyár- 
to Pozsonyban; 29) a’ kerekegyházi szódagyár.

III. Bronz érdempénzes osztály. A’ tavalyiak közül 
következők erdemesittettek az idén is bronz érdempénzre : 
1) Haid Frigyes , kőszegi ecsetgyáros ; 2) Rasch Ferdi
nand, pozsonyi esztergályos; 3) Kammerlohr Ádá m,  
pesti könyvkötő; 4) a’ n.szlaboci papírgyár; 5) Mannschön 
Ferencz, ostorgyártó Pesten; 6)Fellmayer Antal, sze
gedi kartongyaros ; 7) Lichtl Karoly, csontszéngyáros 
Pesten; 8) Vadász Ferencz, csizmadia Pesten, a’ ki ta
valy még nem lévén mester , apja Vadász Antal műhelyé
nek érdemiette ki a’ hasonló kitüntetést. Továbbá az idei 
kiállítók közül bronz érd.pénzzel jutalmaztattak: 9) Gosz- 
no\iczer \ilmos , vontvas-és henger sodronygyártulaj
donos a’ Szepességen; 10) Pokorny, főzőgép- és taka- 
rék-tűzhelygyárnok Pesten ; 11) Heisz Lőrincz, szer- és 
aczélkovács Pesten, különféle sulymérükért; 12) Fuchs 
József, órás Budán; 13) Králik Sámuel, órás Pesten; 
14) Érti Károly, hangszerész Pozsonyban; 1 5) Grimm 
Vincze , kőnyomdatulajdonos Pesten ; 16) Witzenrath 
Frigyes, ékszerárus Pesten; 17) Kopsgutter Fülöp, bőr
és keztyügyárnok Pozsonyban; 18)HufeIe György, kez- 
tyüs Pozsonyban; 19) WinklerJabab, bőrgyárnokAra
don ; 20) Grund Antal, csizmadia Budán ; 2 1 ) Ma i s c h  
András, szijgyártó Pozsonyban; 22) Hollstein A d o l f ,  
szíjgyártó Pesten; 23) Schröder István, irha-timár Pes
ten ; 24) Vrchowszky Ernő, szakolczai posztógyáros ;
25) Perulovics Simon, selyemgyáros Fehértemplomon;
26) Rosconi Károly , Pestmegye selymészeti igazgatója ;
27) Leitner Jakab és fija kék karton- és kendő-gyára Bu
dán; 28) Rupp Vilmos, selyemfestő Pesten; 29) Pro- 
copovics Vazul, len-, gyapjú- ’s gyapot-szövetgyáros Zom- 
borban ; 30) Gyenes István , magyar szabó Pesten ; 31) 
Nagy József kereskedő szabórnűhelye Pesten ; 32) Hám, 
szőnyeggyáros Pesten; 33) Hajós Sándor, kalapos Bu
dán; 34) Wiener Jakab, kárpitos Pesten;35) UhrlFe
rencz , képfaragó Pesten; 36) idősb gr. Forgách Antal gá- 
csi répaczukor-gyára , különös oklevél kíséretében ’s ri- 
ma-chorepai papírgyára méltányló megemlítésével; 37) 
Vágó János, gépész Pesten; 38) Humai Antal, szegedi 
szóda-gyártó; 39) Zseravicz János , szinte szegedi szóda
gyártó ; 40) Malvieux és Prihradny gáliczkő-gyáraIglón; 
végre 41) Haffiinger Ignácz és Dendel János, asztalosle
gények Pesten.

IV. Dicső oklevelet kaptak , mint tavaly: ^ S z ilá 
gyi István, gombkötő ; 2) Kajdán Miklós, gombkötő ; 3) 
Goldberger Sámuel, kék karton-gyár tulajdonos O-Bu- 
dán ; 4) Mitterdorfer János, csontszén-gyáros Pesten; 
az ideiek közül: 5) a’felső-magyarországi bánya-polgár
ság ; 6) Reh Ferencz, szerkovács Pozsonyban; 7) Hor
nung Józs. , harangöntő Pesten ; 8) Wagner Ferencz , gé
pész Pesten; 9) Rajka Péter gépész Kolozsvárott; 10) 
Hüttner Iveresztély pécsi papirgyárnok; 11) Fauzer Ede 
czinmüves Budán ; 12) Klenner Ferencz órás Pesten; 13)

/
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Hauszer és Schelle sárgarézmüvesek (Gürtler) Poprádon; 
14) Krajcsovics Ludovika háztulajdonosné , hímzett mü
véért; 15) Vásárhelyi Nagy Aloizia okleveles nevelőné 
Pesten; 16) Eibenschütz Matild nevelőné Pesten; 17) 
Sina Teréz Pesten; 18) a’ Vakok-intézete Pesten; 19) 
Litschner Sarolta , virágkészitőné Pesten; 20) Baumann 
Ede bronzmüves Pozsonyban; 21) Pasperger János ötvös 
Pesten; 22) Marikovszky József aranymüves-segédPes- 
ten ; 23) Zelenka Ferenczfésűs Pesten ;2 4 ) PraudaTa
más , gombkötő Pesten; 25) Schneider Ignácz vésnök 
Pesten; 26) Gosch Ágoston nyerges Pesten ; 27) Kiss 
Miklós nyerges Tisza-Füreden; 28) Nagy Sándor szíj
gyártó Pesten; 29) Gasztl János ostorgyárnok Pesten; 
30)Bezerédj István Tolnamegye orsz.gyűlési követe , se
lyem mutatványaiért; 31) Wagner Ignácz Pestmegyének 
volt selymészeti igazgatója; 32) HerczogEva verseczise- 
lyemgyár-tulajdonosné ; 33) T ó t h  Gáspár magyar sza
bómester Pesten; 34) Lovass István kalapos Budán ; 35) 
Magyar Károly takács Komáromban; 36) Szombati Imre 
csetneki asztalosmester ; 37) Winkler Mihály asztalos- 
mester Pesten; 38) Danek Antal asztalosmester Budán ;
39) Klag Ferencz pezsgőgyár-tulajdonos Pozsonyban ;
40) Braun Lajos eczetgyár-tulajdonos Pesten ; 41)Fuchs 
Keresztély burnótgyárnok Pesten ,szivarainak megemlíté
sével ; 43) Lackenbacher testvérek szalaj - (hamuzsír) 
gyár-tulajdonosak Pesten ; 44) Opatril Péter salétromfő
ző Ságvárott; 45) Iringer J ó z s e f  pozsonyi kereskedő , 
dárdany-mutatványaiért; 46) Menetto Lajos hajógyári ács 
O-Budán ; 47) Scholtz Adolf mozaikmüves Pesten ; 48) 
Oláh Ferencz szíjgyártó Pesten. — V.

V. Említést érdemlettek: l ) T i b e n y i  Ferencz és 
Csipkay József, breznó-bányai vasgyár tulajdonosak; 2) 
Schlick Ede, üveges Pesten; 3) Weisz Aloizia, hímző 
né; 4) Baldieri Sarolta , virággyárnokné Pesten; 5) Rau- 
zenberger Péter, ernyőgyárnok Pesten ; 6) Szwatek Ist
ván , aradi szűcsmester ; 7) Wagner Ferencz, kardtok 
csináló Pesten; 8) Staibl József, sarkantyus Pesten; 9) 
Wachtler Károly, rézműves Pesten; 10) Szwoboda Lu
kács , fényraázasztó Pesten; 11) Brichta Fér., esztergá
lyos Pesten; 12) Zimmermann Henrik, kosárkötő Pesten ; 
13) Feldmesser Gáspár , ötvös Pesten ; 14) Müller Lajos , 
ékszerész Pesten , 1 5) Klapper János , keztyűs Pesten ; 
16) Kurcz Lipold, kovácsmester Pesten; 17) Deutsch 
testvérek bőrgyárnokok Pozsonyban; 18) Eichberg F . , 
nyerges Budán; 19) Schopp János, bőrláda-készítő Pes
ten ; 20) Battisti József, selyemtenyésztő Pesten ; 21) Pe- 
risutti Andreana, Bárczy ur Zemplénymegye selymészeti i- 
gazgatójának hitvese; 22) Petheő Sándor, szabómester 
Debreczenben; 2 3) Lapedato János, szabómester Pesten;
24) Z l á m á i  G é z a  a s z t a l o s m e s t e r  Pesten;
25) Somogyi Gábor, cserepesmester Debreczenben; 26) 
Sauer Ábrahám, enyvgyárnok Pápán; 27) a’ lőcsei bá
bosok méhsöre ; 28) Eseh József és íija pezsgőgyárosak 
Pozsonyban; 29) Medecz József, szipagyárnok Pesten ;
30) Szebényi Samu, vegytani termékkészitő Rozsnyón;
31) Hendel József tüzoltáshozi vedreiért; 32) Mariássy

Ede szepességi birtokos vászna és lenfonala ; 33) Scholcz 
\  ilmos, pesti vegyszerész borkő-mutatványa.

T á r c z a.
(Seidelféle egyszerű cséplőgép.^ Mindenkor, de fő

leg a’ jelen bőtermésü körülmények közt, midőn ország
szerte annyi csépeletlen, nyomtatatlan asztag vesztegel a’ 
szérűkön, legnagyobb jótétemény a’ gazdákra nézve a’ 
czélszerü cséplőgép. Több rendű rokoni közt legkitűnőbb 
használatú eddig a’ Seidelféle, mellyet Szendrey Ign. ur ,
m. Károlyi Lajos gr. főispán ur erdődi uradalmának felü
gyelője egyszerűsítvén, e’ nyáron olly jó siker ’s jutányos- 
ság mellett mutatott be a’ gazd. egyesület tagjai előtt a’ 
gazdaközönségnek; ez egy szárazmalomhoz vagy egyéb 
hajtó erőműhöz illesztve, minden várakozást kielégite. 
Szinte azon czélra törekedett pesti derék erőmüvészűnk 
Szijj Sámuel is , ki azemlitett Se i de l f é l e  cséplőgépet, 
melly csak t ö b b  ló ereje által használható minden e- 
gyéb gép nélkül, annyira egyszerüsité, hogy az csupán 
egy izmos , vagy két gyenge ló erejével jól és szaporán 
működik, mindenféle kalászos gabonafajt tökéletesen k i
csépel ’s elválasztván teljesen szemtül a’ szalmát ezt a’ 
szemtül elkülönítve külön löki, mint jó takarmányul szolgá- 
landót a’ marhának. Illy készületü gépet állított már fel 
minap az említett erőmüvész Ercsényben, hol az folyvást 
dolgozik teljes megelégülésére az uradalomnak, mit tel
jes hitelü’s e’ szakban valódi competens bíró ’s a’gép műkö
dését szemtanukép látott földesurtól is örömmel hallánk. 
De nemcsak Ercsényben hanem Pesten is tartott Szijj ur 
több jeles birtokos ’s gasda jelenlétében próbát e’ napok
ban az emlitettük-szerü cséplőgéppel várakozás-kielégitő- 
leg4). Ezen egyszerűsített gépet ajánlatosabbá teszi még 
azon körülmény, hogy ahoz más erőmüvet, p. o. szecs
kavágót, kukoricza-morzsolót is köthetni’s a’ cséplővel e- 
gyütt ’s egyszerre működik minden oda illesztett gépe. Ál
lításunk valóságáról ’s épen csak méltó, nem fölösleg ma- 
gasztalásunkról meggyőződhetik önszemeivel minden , ki 
azt a’ két nyúl utczában Szijj ur pajtájában megszemlélni 
kívánja, hol azt bármikor felállítva láthatni, megpróbál
hatni ’s meggyőződés után vásárolhatni. E’ gép kivált mos
tani nyomtató-hijányban úgyszólván mulhatlanul szüksé
ges, annak ki egér , penész vagy rothadás tanyájává nem 
akarja tenni télen által asztagait. E’ cséplőgép a’ külföl
dön készült Seidelféléhöz képest olcsó , 4 munkást kivan, 
igen egyszerű alkotásu, könnyű kezelésű ’s igy könnyen 
igazitható is. Mi azt óhajtanok, hogy legközelebb novem
beri pesti vásárkor együtt leendő gazdaság-egyesületi vá
lasztmány’s egyéb vendég gazdák előtt S z i j j  ur minden 
kalászos életfajjal kimerítő próbát tétetne e’cséplőgéppel, 
hogy az kellőleg megismértessék, terjedjen s igy Szijj 
ur igyekezete is méltólag jutalmaztassék meg.

*** Filtsch Károly első műutazásából egészségesen 
Bécsbe érkezett ’s itt fogja a’ beálló telet tölteni; Baden- 
Badenben Helena orosz nhgnő előtt volt szerencsés játsza
n i, k i t ő l  egy  a r a n y  h e n g e r ó r á t  ’s a r a n y l á n -  
czot  kapot t .  — *)

* )  Minek maga is örvendő tannja volt a’ szerk.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t  n er-K á r o ly  i uri-utcza 453.
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Illdik válasziizeiiete a’ na. föfCiick a’ 
magyar nyelv ’s nemzetiség tárgyában 

a’ t. 8414. és KKIiez.
Midőn a’ m. főRR. mindazokat, mik a’ honi nyelv

nek hazánkban kellő emeltetésére, körének terjesztésére 
’s nemzetiségünk szilárdítására a’ t. KK. és RR. által ja
vasoltattak , a’ legbuzgóbb rokonérzettel egyhangúlag elfo- 
gadák , a’ társországokra nézve pedig egyedül csak a’ 
méltányosság és igazság tekintetéből szorgalmaztak külön 
intézkedéseket, nem vélhették azt, hogy hazafíui és tör
vényhozói előbbi kötelességük teljesitése által a’ t. KK. 
és RRben aggodalmat gerjeszthetnének , annál váratlanabb 
volt tehát előttük a’t. KK. és RR. utolsó üzenetjökben oda 
irányzott nyilatkozatjok, mintha a’m. fóRdek, kiknek ki- 
vánatit’s érdekeit a’ nemzetétől elválasztani nem lehet , 
ennek legforróbb reményit feltartóztatnák. El nem hall
gathatják a’ m.főRR. ezen és más nyilatkozatok által ben
nük eredt sajnos érzetüket ’s kénytelenek kijelenteni azt: 
miszerint minden máshonnani felszólitás és figyelmeztetés 
nélkül is sokkal szentebbnek tartják törvényhozói állásu
kat ’s kötelességöket, semhogy a’ haza valódi javának 
tettleges előmozditásában valaha hátramaradni akarnának , 
vagy hogy tetteiket az általok kijelentett nézeteikkel bár- 
melly okból is ellenkezésbe hozzák. Valamint tehát ezen 
elveket részükről szigorúan követték a’ m. főRR.; úgy más 
részről méltán reméllhették volna, hogy a’ t. KK. és RR. 
is , miután az országhoz kapcsolt részeket illetőjavasla- 
tot érdemileg már elfogadták, mind azon módosításokhoz 
is járulandnak , mellyek a’ dolog lényegéből merittettek 
és egyedül csak a’ felállított elvek kétségtelen , minden ho
mályt kizáró magyarázatát foglalták magukban; noha pe
dig ezen reményük teljesedésbe nem ment, mindazáltal 
az egyetértésre’s közeledésre készségüket ’s törekvésüket 
ismét tettel tanusitandók, ezennel kijelentik: hogy meg
egyeznek abban : miszerint azon biztositó ’s egyedül csak 
a’kedélyek megnyugtatására kimondatni óhajtott szavak: 
„hogy a’ törvényhozás az ország idegen ajkú polgárainak 
belső nyelvviszonyaira elnyomólag hatni nem akar“ a’ 6d. 
szakasz szerkezetéből kihagyatván , csak a’ felírásba ig- 
tassanakbe, de az ,,i de gén aj ku“ szavakat ezekkel 
„ má s  a j k ú “ kívánják fólcseréltetni, mert az , i d e g e n ‘ 
szó a’ nyelvrül a’ nemzetre is értethetvén , ez által csak 
eltávoztathatnának azok, kiket a’ magyar nemzet magá
val öszszeforrasztani kíván ; ’s valamint a’ m. főRR. eb
beli nézeteiktől, azon a’ t. KK.és RR. által felhozott alap
oknál fogva állottak el. hogy minden elnyomása’ dolog 
természete szerint nem puszta szavakkal, hanem tettek
kel eszközölhető, és igy a’ kedélyeket is , nem az illy pusz
ta nyilatkozat csak , hanem ennek teljesítése nyugtathat
ja meg leghathatósabban , nem kételkednek a’ m. főRR., 
hogy viszont a’ t. KK. és RR. is megegyezni fognak abban , 
miszerint a’ 6d. szakasz vége, hol a’ latin nyelv használata 
Horvátország belső viszonyaira nézve fenhagyatik , ezen 
szavaktól kezdve: „mi nden  köz és m a g á n y ü g y e k 
r e  n é z v e “ ’stb. mint a’ fenebbi nyilatkozattal meg nem
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egyeztethető, kihagyassék , mert az érintett 6dik szakasz
nak az lévén czéíja , hogy azon kapocs , melly Horvát
országot a magyar honnal egyesíti, magyar legyen , ta- 
gadhatlan, hogy az említett utóbbi rendelet, nem a’ ma
gyar nyelvet és Horvátországnak magyar honunkkali ösz- 
szekötteteset, hanem tisztán annak belső nyelvbeli viszo
nyait illeti; egyébiránt hozzájárulnak a’ m. főRR. ahhoz, 
hogy a 6d. szakaszban annak világosh kijelentése „hogy a’ 
magyar nyelvnek használatára Horvátországnak az orsz.- 
gyüléshez küldött követei is köteleztetnek“ a’ tek. KK. és 
RR. kívánsága szerint kihagyassék és pedig mellőzve azé’ 
részben felhozott többi okoskodásokat, megnyugtatásu
kat csak azon újabb nyilatkozatban lelik a’ m. főRR. hogy 
a’ kérdéses rendelet a’ 6dik szakasznak Horvátországra 
hozott általányos szabályában foglaltatik. Ellenben a’ ma
gyar nyelvnek a’ 6dik §ban körülirt mód szerint a’ hor
vátországi egyes hivatalnokokra is leendő alkalmazását ez 
úttal sem fogadhatják el a' m. főRR. ugyanis: elhallgatván 
minden az 183Od. 8. és 1840 : 5. t. czikkek szavaiból me
ríthető ellenokoskodást, meg nem egyeztethetik ezen tör
vény rendeletéta’ többiekkel, mellyeket a’ t. KK. és RR. 
Horvátországra nézve szükségeseknek már megismertek $ 
mert a’ kérdéses rendelet csak azon feltételen alapulhat, 
hogy az illető hivatalnokok a’ magyar nyelvben jelenleg 
már jártasok, mit ha föltenni lehetne , a’ nyelv tekinteté
ben Horvátországra nézve javasolt kivételnek egyik fő oka 
önként elenyésznék , valamint nem létezett volna ok azon 
rendeletre sem , mellyet a’ t. KK. és RR. első üzenetjök 
alkalmakor javaslottak,miszerint a’jövendőben kinevezen
dő hivatalnokokat is, a’ magyar nyelv tudására csak 10 
év után kivánták köteleztefni; tagadhatlan tehát, hogy 
azon kivétel, mellyet Horvátországra szükségesnek megis
mertek a’ t. KK. és RR. is, nemcsak Horvátország sa- 
játszerii állásán alapszik , de azonkívül ezt gyakorlati ne
hézségek is teszik szükségessé ; ’s kétségtelen az, hogy e- 
zen rendelet az igazság-kiszolgáltatás ’s közigazgatás hát
ramaradása- ’s feláldozásával volna öszszekötve. Miután 
tehát a’ in. főRR. ennek léíesithetőségéről meg nem győ
ződhetnek, másrészről pedig azt vélik hogy a t.KK. ésRR- 
nek a’ törvény kijátszására nézve nyilványitott aggodal
mukat , egy világos rendelkez.es , melly a’ hivatalnokok 
levelezését tisztán csak a’magok hivatalbeli határkörükre 
szorítja, megszüntethetné, e’ részben előbbi véleményük
höz ragaszkodni kénytelenittetnek s a’ t.KK. es líRket 
teljes bizodalomma! felszólítják , hogy azon okokat, mely- 
lyekkel jelen válaszukat gyámolitják , méltányolva , a’ha
za érdekében óhajtott egyetértést ’s a’ tanácskozásokban 
kívánt közeledést, maguk részéről is eszközölni szíves
kedjenek. —

Ujfaliisy Miklós szaíiuárinegyei követ 
búcsú-beszéde

A’ kerületi RRhez oct. 24kén. Engedjék meg a’ t. 
kéül .  RR., hegy m:előtt a’ tanácskozás alá vett tárgyban
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tovább haladhatnának, a’ t. HR. előtt végnyilatkozatunkat 
megtehessük. Szólani fogunk ez alkalommal nem utasítás 
következtében, mert az bennünket többé nem köt; de mit 
mondandók vagyunk, mondani fogjuk lelkünk tisztaságá
ban's őszinteségében, mellyen 6 hónap alatt különben is 
kevésszer valánk szerencsések nyilatkozni. Igenis, tek. 
RR.! bennünket többé utasítás nem köt,  Sz—megyének 
azon töredéke, melly magát 6 hónap alatt annyiszor sze
rette többség és közvéleménynek nevezni, elvégre mai na
pon eljuttató hozzánk azon határzatát, melly szerint mi 
bizodalmát továbbá bírni megszűnvén , tudtunkra adja , 
e’ helyet uj választottaiknak engednők által. Teljes kész
séggel engedünk mi e’ határzatnak, mert az orvoslás nem 
az ellenszegülésben áll; a’ jogtalanul sértett törv.hatóság el 
fogja találni az orvosszereket, mellyek az önkényes jog
sértést helyre igazitandják. Mielőtt azonban e’ határzat 
utolsó pontjának eleget tehetnénk , reméltem, nem veszik 
a’ t. RR. rósz néven , ha e’díszes köriül, melly határtalan 
tiszteletünket bírja ’s mellyhez bennünket az e’ szónál sok
kal mélyebb jelentőségű szeretet és barátság szent kötelé
kei fontanak , végszavainkat intézendjük. Nincs egyed a’ 
t. RR. közepeit, ki a’ Sz — megyei újabb események hosz- 
szu sorával ismeretes ne lenne ; hogy azonban a’ követ
kezetlenségek roppant következetességét láthassák, nem 
leend érdektelen e’ megye sorsa fölött az előbb múlt idők
ről szólani. Az 1832. év nyitá meg e’ törvényhatóság sze
rencsétlensége kapuit, ez év nov. 15dik napján e’ megyé 
ben tisztujitás tartatott, midőn is csak néhány perczig tar
tó de hallatlanul borzadalmas dulás után két egyedé lön e’ 
nap dicsősége. E’ nap óta véres emlékek szövik át majd 
minden közgyülésink történetit ’s az ekkor csirába ment 
magvak buja hajtásokat tevének a’ visszaélések ösvényin , 
mellyeknek fanyar gyümölcseit elégszer kóstoltuk mind a’ 
régi mind a’ közelebb időkben. Múltával e’nevezetes nap
nak, egy másik, hasonlóul nagyszerű, tűnik föl előttünk 
a’ sz—i történetekből, és e’ nap 1834. dec. lOke vala ; 
midőn is kettős csapás éré e’ törvényhatóságot ’s általa 
egész hazánkat, e'napon veszté el t.i.az 1832/6 évi ország
gyűlés egy nevezetes törvényhozóját, ki ugyan már bol
dogabb életre szenderült á t? de élni fog ő dicső emléke
zetében a’ haza ’s nemzet évkönyveiben a’ késő utódokig 
’s hálával elvivé magával e’ honnak örök áldását és valódi 
tiszteletét. Másik nevezetes csapása vala e’ napnak az, 
mellynek következtében egy, a’ két testvér hazának lé
lekben és testben óriási polgára, kezdé meg hanyatlását, 
és e’ nagy polgár a’ közhaza előtt tiszteletes emlékű báró 
Wesselényi Miklós vala. E’ naptól kezdve hanyatlók el 
politikai láthatárunkról e’ ritka tünemény ’s a’ sors kese
rű csapási alatt oda juttatott elvégre, hogy most — mint 
azt egy derék Írónk emlité — vagy kórágyában senyved , 
v. a’ haza kórágya fölött viraszt.E’szerencsétlen nap után 
már nem napjaink, de éveink kezdének történeti emléke- 
zetességüekké lenni. „Nem  s z ó l o k  én e’v i s z á l y o s  
i d ő s z a k r ó l ,  s z ó l j a n a k  he l ye t t e m azon több e- 
z e r r e  menő  s z e r e n c s é t l e n  c s a l á d o k  j a j a i  ’s 
k ö n y h u l l a t á s a i ,  k i k  a’ j óté kon y  a r á n y o s i t á -  
8 i és ú r b é r i  s z a b á l y o z á s i  i n t é z k e d é s e k  ü r ü
gye a l a t t  fo sz t a t án a k meg s z á z a d o s  i g a z b i r 

t o k a i k t ó l .  I s m e r i k  e z e n e 1 j ár  á s o k f o n á k s á 
gát  a’ t. RR. , i s mer i  az ös zs zes  haza ’s i s me r i  
maga k o r má n y u n k  is, mel ly s ür ge t t e  az ü g y e k  
r e n d r e  i g a z í t á s á t ,  az a z on b a n  mi nden jó té 
k o n y  i n t é z k e d é s e k  mel l e t t  sem s i ke r ü l t  mai  
n a p i g ; m e r t  ho l a ’ v i s z s z a é l é s e k  i l l y e r ő s  g y ö 
k e r e k e t  ver  ten frk , ot t  csak hos zs zas  idő,  t ü
r e l em es 1 e 1 k i s mé r e t e s  e l j á r á s  h oz ha t j á kme g  
a’ ke l l ő  s üke r t .  Ezek után ismét egy nevezetes napja 
merül föl előttünk Sz—nak és e’ nap 1841. év dec. lOke , 
mellyen , mint tudni fogják a’ t. RR., személy, ügy és elv 
egyforma irgalmatlansággal dorongoltattak le. HogySz— 
megyében egy tized alatt többször láttató magát egy zárt 
kör ,  alkotványunkat alapjaiban megingató, elvítathat- 
lan bizonysági annak a’ történt események előidézései. E’ 
kör mutatta megugyanis elsőben a’ hazaelőtt, mikép kell
jen hallatlan öldöklések közt tisztujitásokat tartani;e’kör 
mutató meg, mikép kelljen a’ szólásszabadságot megbuk
tatni; e’ kör adó az első példát a’jótékony törvények el- 
ferditésire ; és épen e’ kör dorongolá le az ügyet a’köze
lebb időkben óimos botokkal. E s  , fájdalom! mind ezen fer
de példáknak látjuk későbben követőit a’ hazában; most 
legújabban, oct. 12dik napján épen e’ kör lépe újabb in- 
ditványnyal a’ haza elébe ’s megmutató előttünk teljes vi
lágosságban, miképen kelljen egy közgyűlésen, melly- 
ről a’ megyei nemesség mit sem tudott, mellynek viszsza- 
hivás vagy uj választás tárgya egyáltalában nem vala, kö
veteket viszszahíni, és az illető nemesség tudta, híre ’s 
akaratán kívül uj követeket választani. Adja az ég, hogy 
e’ merész példa követőkre ne találhasson! — adja az ég, 
hogy szép alkotványunkon minkezeink által illy vérző se
bek ne üttessenek.

Nem czéiom nekem , t. kerületi RR.! e’ megye sze
rencsétlenségeiben tovább haladni, szólani főgázokról ké
sőbben a’ történet , szól jelenben a’köztudomás ; azt azon
ban a’ t. RR. előtt el nem hallgathatom, miszerint e’ gyű
lés előtt néhány perczczel juta kezeinkhez azon tudósítás, 
mellyben leléptetésünk tudtunkra adatik, és okául e’ le
léptetésnek a’ bizodalom hiánya tétetik ki. Mi, kik 6 hó
nap alatt Sz—vgyét képviseltük, a’ most viszszahivó tö
redéknek is küldöttei valánk ; mert elválasztatásünk után 
követségünkbe beléegyezének, a’ közgyűlés színe előtt 
hozzánk megelőzőleg baráti jobbjaikat nyújtók azon szent 
Ígérettel, miszerint a’megye nyugalmát többé könnyelmü- 
leg felháborgatni nem fogják; melly ígéretet azonban csak 
addig teljesiték, mig a’ szép hangok elröpülének. Utasí
tás- ’s megbízó-levéllel látónak elbennünket és istennek ál
dásai közt bocsátónak el a’ haza nehéz kérdéséi elintézési
re. Ők azonban az oct. 12ki közgyűlésen , a’ nélkül hogy 
a’ nemességet egybehítták, vagy azokkal czéljaikat közlöt- 
ték volna , bennünket viszszahivatnak és magukat köve
tekül megválasztatják.Most már nincs egyéb hátra, mint 
a’ t. KK. és RR. díszes koszorúját e’ határzat következté
ben ide hagynunk j mielőtt azonban ezt tennők,  számot 
vetettünk magunkkal, számot lelkünk isméretével, és úgy 
találtuk, miszerint mind azon kérdésekben, mellyek ke
zelése vállainkra nehezült, híven , pontosan és lelkisnié- 
retesen eljártunk ; és ha e’ haza fontos kérdései tárgyaié-
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siban teljes részt nem vehettünk is , legalább a’ tek. RR. 
polg. jótékony intézkedéseik ellenében ferde irányban nem 
haladtunk. És e’ tudat a’ csapások közepeit megnyugtatja 
kebleinket és megnyugtatja viszszahivóink azon kitétele 
is , hogy nehéz eljárásaink ellen kifogást nem tevének ; 
szeplőtlen lelkünk ismerete ez öntudatában, fájdalmas szív
vel ugyan , de fölemelt fővel lépünk ki a’ t. RR. soraiból, 
és fölemelt fővel lépünk viszszahivóink közepébe is. Most 
már végáldásunkat mondjunk a’ t. RRnek. Isten , e’ hazá 
nak nagy istene és őrangyala áldja ’s virágoztassa e’ hont 
hoszszu életen keresztül és engedje , hogy a’ sors jóté
konyságinak határai e’ hazán soha ne legyenek ; és midőn 
a’ t. RR. majd egyszer megfáradva, magos helyzetökbül 
le fognak lépni, utódjaik a’ haza nagy kérdései körül épen 
annyi buzgóság, türelem és polgári becsületességgel mű
ködjenek , mennyivel működének a’ t. RR.. És végzetül 
azon malasztos bizodalom ’s részvevő szives barátságért 
és szeretetért, mellyel minket a’ t. RR. körülkarolának , 
fogadják el forró hálánkat és köszönetiinket. Ez és ennyi, 
mivel a’ t. RRnek megelőzéseikért adózhatunk , ha az adó
zásnak ezeknél magasztosb adományai lennének , azokat 
tennők ez alkalommal a’ t. RR. elibe; de minthogy szi
veinkben azokat nem ismerjük, nem ismerhetjük ; enged
jék meg, hogy azokkal addig, mig ahoz emberi szív föl 
fog emelkedhetni, adósaik maradhassunk.

A’ tábla ősz jegyzője, P — y , köv. válaszolt e’ búcsú
szavakra, mély elérzékenyüléssel: Kedves követtársink 
és barátink! Fájdalmas viszhangra talált, titeket szerető 
baráti keblünkben buczuzástok hallása; — mondjátok meg 
ezt otthon küldőiteknek !! T i , mint halljuk ’s különben 
is tudjuk , a’ szép megyétek keblét több év óta dúló viszál- 
kodásoknak csakugyan áldozati levétek ! Mi ezt annál fáj - 
dalmasb részvéttel értjük, mivel hiszen épen Sz—vgyé- 
ben villant föl és sugárzott ki egész hazára is az áldott bé
kének azon hajnala, mellyetaz 1741. april örökre emlé
kezetes 29dik napján aláirt sz—i békekötés megkészül- 
tével ’s a’ békétlenkedés fölemelt zászlói és fegyvereinek 
másnap a’majtényi mezőn történt leraktával olly édes örö
mek ’s oily boldog remények közt üdvözlött a’ belhábor- 
gások közt 8 évig akkor sokat szenvedett közös hazánk. 
’S ime most! a’ sz—i béketéreken Sz— nak keblét ellen
séges szenvedélyek szaggatják ! Mondjátok meg ezt kül
dőiteknek ’s mondjátok meg azt is , hogy az országnak ve
lők különben testvér több megyéi őket azon pályán követ
ni nem fogják. Es T e , minden jók méltó keserűségére ko
rán elhunyt Kölcseynknek köztünk lebegő szent árnyéka! 
ha van a’ síron túl is érzés, nem viszed e föl abbeli pana- 
szinkat ’s panaszidat a’ magyarok istenéhez : hogy elle
neid , kik követi érdemeid ’s polg. erenyidkoszoruit szin
te szaggatva érinteni akarták, de kezeikkel el nem érhet
ték: követi utódidban is elvbarátidat sújtják és tiporják? ! 
— Bizodalom hiánya miatt hivának viszsza, mint mond
játok, barátink! titeket küldőitek? m o n d j á t o k  meg 
n e k i k :  h ogy  a’ nemze t  k é p v i s e l ő i n e k  b i z o 
d a l má t  és s z e r et  ét é t á l t a l á n y o s a n  m e g n y e r 
t é t e k  ’s b í r t á t o k ;  és ha r a j t u n k  ál l  v a 1a Sz— 
n a k  k ö v e t e k e t  vá l a s z  t a n i ,  k et t  ő tö k n e v e i 
n e k  e g y h a n g ú  k i k i á l t á s a  z e n g e t t  v o l n a  e’

t e r e m b e n  s t i  t o v á b b  is d i c s ő s é g e s s é  t e t 
t é t e k  v o l n a  a’ vá l a s z t á s t .  Ámde ti csakugyan eltá
voztok! Menjetek! a’ hazát nemcsak e’ teremben lehet 
szolgálni, ezenkívül is sok utjai vannak szolgálatának; 
példás nemeslelküségtekkel szolgáljatok ’s forrón szeretni 
továbbá is meg ne szűnjetek közös jó anyánkat, a’hazát. 
Vigyetek magatokkal barati áldásunkat, mint ti igérétek ,

szeretetünket s rank edesen emlekezésteket szivei
tekbe zárjátok: úgy legyetek bizonyosak arról, hogy azon 
közszeretet és becsülés, mellyet ti a’ nemzet ittlevő kép
viselőitől erényitekkel érdemlettetek, keblünkből kialud
ni soha sem fog. Most nézzetek körül! a’ barátság és sze
retetnek azon bus könyei, mellyeket a’ nemzet jelen kép
viselőinek rátok függesztett szemeiben rezegni ’s hullani 
lathattok , azon legszebb polgári rendczímerek is egyszers
mind, mellyeket velők fóiékesitett melleitekről senki le 
nem szaggathat és százszor szerencsés, ki megérdemelhet! 
isten veletek !!! A’ távozó követek harsogó éljenek és szi
ves baráti kézszoritások közt léptek ki a’ teremből.
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U tlv  é s  i t io t lo r - le lc l e *
A’ mint Kelet Kepében Walhalla javaslatát olvastam , 

azonnal hozzá magasult lelkem ’s lelkemben e’ gondolat 
helyet lelt. Hogy a’ közzavar idején menekülési tervről 
gondolkozzam, nnnt rokon eszme simult tervemhez, mint 
végkxíp a’ Walhalla képzete. Mint végkűp azért simult, 
mivel nem idézhettem fel dicsőbbet, mint nemzeti urtelken 
nemzet által gyászoltatni, nem jövőteljesebbet az illy ma
gas szellemösztön mentin a’ dicső lelkű ifjak ihletését a’ 
Walhalla emlékei láttán. A’ honi zavarban közöltem gon
dolataim azon tervét ’s ebben a’ Walhalla javaslatát. Fej
lődök a’ Walhalla ügye, azóta a’férfiú könyvet irt róla. 
Tervemet DesseAvffy Aurél szakán a’ Világban közlém , 
azóta jött ki az Udvlelde.

Olvastam e’ könyvet. Benne az emlékintézet számá
ra színhelyet ajánl az inditványozó. Kívánja a’ hongyülés 
tárgyalását e’ részben , ha nem mint előkelő dologét is ’s 
nem sok időt igényelve , mintha e’ tárgy nem érdemelne 
elég időt. ’S ha e’ pályaszakon átmegy ez ügy , jósolja Szé
chenyi , hogy a’ jelöltek mindjárt haláluk után , ne vétes
senek bírálat alá ’s róluk a’vélemény higgadhasson meg. S 
ki ezeket bírálja , azokat a’ hongyülés válaszsza közhite
lesség végett. Ha pedig ez areopági tagok halálozás áltál 
kimúlnak, önmaguk által egészítsek ki a1 szamot, vagy 
inkább közhiteli alap végett a’ törvényhozás , ezt javasol
ja a’ magas lélek. Egész eloadasan elömlik a’ bátortalan 
szemérem, melly kételve targyalata becset az avatlanok 
tévlehelletétől belsőképen tart. Tartalékkal bár, mégis ál- 
lapodottan marad terve mellett a’ tervező. Marad ’s terve 
biztos alapra hely ezhetése miatt felszólít minket vélemény- 
adásra, felszólítja a’ közönséget. Nekem ez a’ szabatos vé
leményem e’ tárgyban. Fogadjuk el az ajánlott telket, ve
gye fel e’ tárgyat a’ hongyülés érdemileg, de érdemileg ; 
mert ez a’ hazai szellem roppant kifejtése miatt érdemlegi 
fölvételre nagyon is méltó. ’S ha fölvette ’s ez ösztönme
ző létesül, igaz , akkor ne jőjenek mindjárt Ítélet alá az 
oda méltó holtak elköltözésük után, mert a’ halálozásu- 
táni perczekben dicsőülési mámorban van a’ közönség. Ha
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nem , hogy megtagadhasson a’ közvélemény a’ halottiránt, 
öt év múlva lehessen őt az Udvlelde tagjává kijelölni. Ek
kor falun, városon, megyén, hírlapok által higgadtan szó
ba jő a’ je lelt’s ha így jő szóba, az illy szűrt véleményt 
vehetni köz’s biztos alapnak. Ekkor hozzá láthat az orsz.- 
gyülés ’s mint legfőbb hatóság végezhet a’jelölt felett ’s ő 
avassa be az Űdvleldébe is. Istenem! milly ösztön az illy 
országgyűlési beavatás a’ lángszellemü ifjúság egyetemé
nek ’s mennyire szükséges és kell, hogy e’ magas eredvény- 
ért a’ magasan értékesítő országgyűlés avassa be’s tegye 
helyére a’ walhallai tagot. Iily magasító eljárásnál emel
heti é valami fölebb a’ hazai szellemet ? ’s ha emeli: ez in
dítványt nem kell átallani, sőt teljes belátás szilárdságával 
pártolni’s ajánlani azt. M iértén, a’ tárgymagasság képé
től meghatva, én , itt pártolom a’ Walhallát mint hozzája 
nem fogható ösztönszert.

’S ha itt szilárdul helyeslem a’ Walhalla ügyét, annál 
szilárdabbul pártolom azt e’ honi elemzűr közt, épen illy 
nagy vészben kell, mi a’haza fiainak lelkét mint az Udv
lelde magasítsa, kifejtse ’s kivezérlővé tegye. Midőn föl
vettem így e’ nemzeti Örökítő ügyét, kifejtéin annak ér
dekét , előadtam annak létesítési módját, envéleménye- 
met, ezzel lelkem ügyének, ezzel az Udvlelde vélemény
igénylő felszólításának megfeleltem.

Megfelelve e’ tárgynak, nem mellőzhetem el a’ ne- 
meslátnoki kandisággal bírók előtt megjegyzem azon kö
rülményt, melly közt én ezen czikkelyt irom , megmuta
tó , mily befolyások közt él az ember. Az eső tudniillik 
budai lakomtul itt fogott Pesten, esernyő-feledve kényte
len voltam e’ czikket a’ casino-épületi kávéházban Írni, 
hol felpillantva , egy tisztes békesmegyei ismerősömmel 
találkoztak szemeim. Ezzel szólalkozásom által e’ tárgyam 
felett, toldatott azon fontos eszme e’ czikkhez : hogy épen 
e’ nagyon viszált állapotban kell illy nagyon buzditó-szer 
mint a’ Walhalla. ’S e’ mondott ismerősöm szavaiból fo
góm fel az olly tárgy, jellemző Örökítő szót is. Illy befo
lyások közt él az ember ’s igy fejlődik a’ kettős szóbaho
zás által. Ez érdekes befolyást is megemlítve, megfelel
tem czímileg kitűzött szándékomnak, félig megfeleltem, 
fölveszem most a’ másik felét. Emlitém a’ czímen a’ mo
dor ügyét, mire az hozott: olvastam ma a’ Jelenkor azon 
számát, hol a’ Két garas czimü ösmert vállalat folyamába , 
kivonat a’ Pesti Hírlap egyik számából van bemeritve. E’ 
kivonat olvastóval fellázadt bennem a’lélek. Széchenyi azt 
mondja a’ Két garas elején , mivel adózási vonakodásról 
vádolták őtet ’s a’ Kelet Népei adó felajánlását meghűlt 
népies hevületnek mondák, hogy ezáltal kimutassa, meny
nyire óhajtja öntudatból minden kényszer nélkül az adót , 
miszerint ő , kész még azon esetben is megajánlani az adót, 
ha felelősség nélkül volna is kénytelen adóznia , mert ha 
adóznék a’ törvényhozó osztály , majd kívánná a’ felelős
séget , kivívná , ébredne, holott most hallgat, fölébredne 
igya’ nemzet, egyesülne ’s igy csodákat eszközölne. Itt 
egy sarkalatosán szent lélek nyilatkozik, mallyaztihli , 
hogy kész áldozni, pedig úgy áldozni hogy neki mint nagy 
birtokosnak vállát sok adó fogja illetni, csakhogy elvala-

hára felviruljon már e’ hon, mit ő mások nem gondoltá
val , még régen és mindig szomjazott, kész áldozni e’si
ker látása mellett, sőt bár sikerét ne lássa áldozatának’s 
a’ felelősségi adózás nélkül koczkáztassék a’ siker,ő még 
is kész áldozni nemes társaival, hogy ezek ez által érdek- 
fölügyelésre ébresztve fölérezzenek, közös érdekből ke
zet fogjanak ’s mint törvényhozásban részesek, hassanak 
a’ közeszközök jóra fordításában ’s igy ezt önérdekből cse
lekedve mindig éberen és szilárdan felvirágoztassák a’ hont 
ő és nemes társai. Ezt mondja Széchenyi az idézett helyen; 
’s im mit szól erre a’ pesti hírlapi kivonat e’ sarkalatosán 
jó léleknyilatkozatra? Azt mondja Kossuth, hogy ez anti- 
constitutionalis idomtalan cselekvény ’s még ok-alaptala
nul játszik is felette, társa pedig Kossuthnak a’ kivonat
ban Széchenyit absolutismusi ideákat rátolónak, szolgai 
ragyogást kellemlőbbnek mondja. Mind a’ketten Széche
nyit azért hogy áldozata vesztével is kész fölébreszteni föl- 
virógoztatni a’ hont magát, honát áteresztőnek mondják. 
Ha ezt szemléli egy látó, ne gerjedjen föl vére? ’s ne saj
nálja , hogyollyanok bírnak a’közönségre nagy hatással, 
kik a’ lélek ollyan jelenségéről, mint a’ felhozott eset, úgy 
Ítélnek mint Kossuth és társa , kik igy Ítélnek. ’S ennek 
hogy igy ítélnek mi az oka ? az, hogy ki nem fejtett ité- 
letüek ’s ez nagy veszély ollyannál, ki vezérel, mint Kos
suth. ’S nem is lehet remény ítélete kifejtéséhez, mert 
annyira elfoglalta magát, hogy nem képes mind azon áthat
ni , a’ mit sajátsága vall, miszerint tömérdek elfoglalta- 
tásamiatt nem képes, elég sajnosán, nem képes haladni. 
Ne foglalja tehát el magát, ha maga is látja az e’ miatti nem 
haladhatás veszélyét, mert igy zavarba hozza magát és a* 
hont, mellyet ő szeret! Én sokszor keblem mélyéből sajnál
tam ő t , hogy e’ mennybe hevülni tudó lélek munka-lom ál
tal igy eltemettetik , sajnáltam a’ hont, melly tőle veendi az 
ösztönzés nagy részét. Talentomaért ’s lelkeért már ke
restem is őt, meg akartam őt látogatni ’s kedélyéhez me
legülni , de olly ítélet utón nem vagyok képes hozzá men
ni,merta’kihez vonzódni akarunk, tisztelettel szükség irán
ta viseltetnünk!’S megesett azon tiszteletnek mondja Goe
the a’ hol kifogás történhetik.

Kossuthnak ollyanok ítéletei mint az idézett ’s mivel 
hiányosak,tehát kevés dolog-illetőt hoz fel. Ellenben , mint 
Széchenyi maga is bevallja kitérni szokó irányát, Szé
chenyi sokat léptet föl, mi a’ dologhoz nem csatlakozik ’s 
ez oka, hogy nehéz bevárni értekezésének végit, főleg ér
dekelt heves természetüeknek, melly szerint ezek bevág
nák szavába ’s még inkább renden kívül hozzák ; s ő , Szé
chenyi nehezen alakulttá válik. Tehát Széchényi keve
sebbet hozzon fel ’s a’ dologhoz tartson. Kossuth többet 
fejtsen ki ’s igy Széchenyi idején adja a’ dolgot, Kossuth 
megfejti és nem z a v a r j a  öszsze, mint a’ fenebbi példá
ban. Simon István.

Igaz. Társalkodó múlt számában , a' 342.1. 2d. hasáb 8d. sorában 
ezen szavak ,hanem mélt. tisztek is lehetnének' igy olvastassanak 
„hanem megyei tisztek."

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n e r-Kó r o ly  i uri-utcza 453.
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Válasza a’ in. föHk a’ «. f i f i ,  és Bhliez 
az unitáriusok állapofjában közlőit 

üzenetére*
Az unitaria vallásnak törvényesitett vallássá leendő 

nyilványitásához ő cs. kir. fensége és a’ m. főRR. olly for
mán,hogy az unitáriusok vallás dolgában Magyarországon 
azon jogokkal bírjanak, mellyekkel a’ két evangéliku
sok , hozzájárulnak , ’s e’ részbeni törvényjavaslat 2dik 
szakaszát is az ott megemlített jogok iránti általányosság
nak , a’ vallás tárgyában szinte eléggé előadott okoknál 
fogva való mellőzése ’s határzottabb értelem tekintetéből 
,,a’ felruháztalak“ szótól kezdve következőkép kíván
nák módositani, mellyekkel, ,,a’ két evangelika törvényesí
tett vallásu felekezeten levő hazai polgárok bírnak“ , sem
mit sem kételkedvén, hogy a’ t. KK. és RR. ezen észre
vételek elfogadásával e’ tárgyban a’ teljes egyesülést ré
szükről elősegélni sziveskedendnek.

Pozsonyi életképek és jellemek.
Párbeszédek-és levelekben 1843dik évből.

* * t ő 1.
I.

A- A’ reggeli sétára felhívó uracs még most is a’ le
gyűrt párnák között nyújtózik ? — B . Igen, a’honatyák 
oldalai mellett országos ügyekben izzadó s z a b a d e l v ű  
hazafi isteni szelleme h ü v e l y é t  pihentetve jól aluvék ’s 
örül, hogy valaha az , annyi nógatásra, kotló remetesé
géből kibujtat szállásán láthatja , (fölkel) ’s még inkább 
örülne, ha a’ személyben a’ vol t  lelket is üdvezelhetné ! 
— A- Hogy jól alvál elhiszem , mert igen jól kell annak 
alunnia, ki nem veszi észre: mi l l yrőszül  aluszik ; de 
elhiheted te is , hogy elvonultságomat nem álom, hanem 
köteles-éberség okozza. Meglehet, hogy a’ kotló szóra 
idővel kikelt tények felelendnek. B . Na , na !! mindezek
ről majd szót váltunk ; most míg felöltözöm , mulasd ma
gad a’ hírlapokkal. — A. (Ezeket lapozván . köztük illy 
tartalmú kéziratot olvasa: „Pozsony, ’stb. Édes mamám! 
Atyám utolsó levelében azt irá, hogy mit ő műszer-törte 
kézzel keres , azt én keztyüs pazarkézzel sietek elfecsé
relni. De én azt vélem, úgy vagyok meggyőződve, azt 
hiszem, azt gondolom , azt tartom , azon hiedelemben va
gyok ma is, holnap is, holnapután is , hogy ez — mint 
hozzá intézett levelem mázsás súlyú okai eléggé tanúsít
ják 9 _nem áll. Azonban ha ő tovább is hiedelmében ma
radna , kérem édes mamámat, igyekezzék a’ k ö l t s é g  
s z ü k s é g é t  — az alábbirt adatokat fejébe verve — pár
tolni ’s számomra továbbra is gyámolitani. Említse a’ töb
bi között, hogy néhány fáklyás-zenére aláírtam ,—hogy 
fityegő szemüveget vettem — (de ezt csak a’ vége felé hoz
za fel, mert szokása szerint, majd azt fogja mondani, tán 
lelki sötétségben vagy hályogban szenvedek) hogy rekedt
ségemben és más - - lázban is orvosra és gyógyszerre vala 
szükségem , (e’ pont reményiem nagy figyelmet és rész
vétet fog ébreszteni ;mert mit ér a’ szabad ifjú harsány to

rok nélkül es mit ér az ép alkotásu ifjú szabadosság nél
kül?) • hogy nemelly öltönyimhez még a’ szabónak is van 
am j°ga gtb. hogy a múlt szünhetekben utaztam , men
tem, jöttem’s láttám még Haimburgot is, hogy egy pár
szor tarsasagban valek , mellyben falatozánk és kupákat 
üritenk a’ v..s es p. g torara , az egyenlőség üdvére !! ——
(ez vala éltem egyetlen napja , mellyen valósult: ............
s t r a t i q u e  per  h e r b a m,  H i c  meus  e s t ,  d i xe -  
re di es  !“ stb). Egyébiránt a’ keztyüs kézre jegyezze 
meg édes mamám!, kezeim meztelenek ’s lábaim is alig 
vannak megcsizmasítva és ha atyám tovább is úgy gondol
kozik , maholnap— minden szellemi jelességem mellett, 
alig lesz mibe gomboljam anyagi részemet. Kérem segít
sen kivergődni e’bajok bajából. — ’stb.“ ) B. Készen va
gyok , induljunk; nemde korszerű a’ mai „Vezérczikk ?“ 
A • Azon vezérczikk , mellyet én futólag átpiilanték in
kább , mint olvasók, véleményem szerint elvégre is az éret
len ifjút hínárba vezeti. B . Mit? mit?? — ezért ölre tud
nék menni!— de nem, nem. — Ah! nem kétlem sejted miért 
hiválak fel a’ mai sétára! azért, mert szembesül ve »karám 
megmondani, hogy te megváltoztál és nem az vagy , ki 
országgyűlés előtt valói. Számolj ! — A. Vajha vádod va
lósulna, hogy fő-és szívben megváltoztam volna, hisz 
ezeknek nemesbítése , küldetésem czélja ! — De a’ szerén- 
tedi változás mindeddig csak abban alapszik, hogy i ) h i 
v a t a l o s ,  2) mag á ny-foglalkozásim vannak — ezek 
közt hajdani tanulótársad már ö n t a n i t ó j a  kezdvén len
ni válogatott könyvek olvasása által. — B . Öntanitója ! vá
logatott könyvek !! — ha ha ha könyves Kálmán !! ! — 
Hát hiheted é ez előtt csak két évvel is, — hogy iskolai 
osztályunk sereghajtójáén, az ország ifjúsága színe elett 
— minden válogatott, sőt pad alá dugott — könyvek nél
kül illy szerepet játszam? — Keresztüluszám iskoláimat 
mint üstökös eleink tömlőiken a’Volga folyamot ’s nekem 
odábbra egyedül a’ - - vezérczikkek lesznek Mentorim. 
Majd elkalauzolnak ezek a’ status- és politikai tan pályá
ján, hisz én még országházunkban is sokszor csak ezek
nek hallom igéző szavait ismételtetni. Ezek teszik ám a’ 
válogatott könyvek könyvét! örökre méltók a’ ,V • z é r4 
czimre minthogy híveiket az í g é r e t  földére beviendik. 
Nézz hátra ’slehetlen nem látnod egy pár év alatt mennyi
re nem haladónk! — nézz elé , ott emeli fejét — ni a’ szi- 
na-hegy. A  Én részemről vezérczikkeiteket minden tu
dományt magában foglaló Alkoránnak nem tartom ’s épen 
az említett olvasás után kezdém. tapasztalni itt ott a’ felü
letességet , amott a’ korszellem-legyintette fej által oko
zott szelet. Te a l k o r á n y i s t a  vagy jó jó! várjuk csak 
’s ha Mózesetek a’ hegycsúcsról lejövend , majd meglátjuk 
el kell é arczainkot tündöklő képe előtt takarnunk ! — B . 
Hát nem hallódé az országgyűlést megnyitó beszédekben 
a’ megéljenezett időszaki sajtó mozgalmát ?— A . Hát nem 
hallád a’ j ó z a n és szerfeletti különbséget’s az ősi alkot- 
vány fentartása iránti adott fejedelmi szavat ? — B . Hát 
nem olvasód az „Irány és elégtétel“ v.czikket ? A . Hát nem
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haliád a’ . . .  követ azon beszédét, mellyben megmutatá , 
hogy a’ k. k. előadásokbani eszmék nemujak,nem2— 3 
évesek ? B . No de tagadhatod é , hogy sokat ir? JL. No 
de nem tudod é hogy más is irt és ir s ok a t ’s mi jobb : 
t e t t  é s  t e s z e n  többet. B . Ne tovább ! — elveid elá- 
rulának , hogy azok sorába tartozol, kik azt merik állí

tan i , hogy szemeik megnyílván napról napra észhez tér
nek és a’ valódi érdemet ismerni kezdik. Legyen hitetek 
szerint! de én neked most is oda nyilatkozom, hogy no
ha , midőn a’ Duna gőzösei, Vaskapuja, meghidalandó de
reka , a’ magyart öszpontositó casinók, lóverseny , a’ fel
sőházba bevitt nemzeti nyelv, tudom, akadémia, létesíten
dő kikötő ’st.e’féle tényei’s az epemirigy dulása alkalma
kor megjelent c z e n k i bátorító i r a t k á j á t ó l  kezdve 
le a’Két garas4 czikkéig kiadott annyi jeles észmüvei jut
nak elmémbe, Sz . ..re nem haraghatom , elég az hozzá , 
hogy mégis csak K.. a’ derék hazafi ’s őt tartja az elvba
rátok közvéleménye legelső magyarnak a’ hangadásban. 
Ez az én mostani és soha nem változandó politikai hiszek
egyem, miről ezen levéltöredék is (előveszi) , mellynek 
hova korábbi beküldését a’ te letermett nézeteid is csak 
siettetik, tanúságot tehet. (Olvas). Tek. szerkesztőség! 
Hatalmas o r s z á g o s  p á r t u n k  egyik kicsi , de hiv cor- 
porálja , némi figyelmeztetésekkel bátorkodom megjelen
ni. Mióta a’végszéleken állomásozom , kémszemmel kisé- 
rék minden szivdobbanást, minden szót, minden léptet 
’s vala örülni alkalmam azon rokonszenvnek , melly or
gánumunk iránt mutatkozék ; de nem titkolhatom el azon 
ellenszenvet is , melly még az ifjúság közt is időről időre 
mindinkább terjed. Sokan, kik előbb véleményünkben osz
toztak, ma nyilván vallják,hogy Sz... a’ dolog velejébe hat 
’s nem ideális világ, hanem az élet embere ’stef. Az éle- 
medtebb férfiaktól pedig ollymiket hallók , hogy már ma
gam is alig hihetem Sz... napja délutánját. A’ napokban is 
eleget igyekeztem piszegésimmel a’ felső házban napját le- 
alkonyitni segíteni, de épen az általa annyiszor beszádolt 
,éljenek4, akaratlanul is kitörvén, azt bizonyiták, hogy 
napja még nem hanyatlik ’s szavai és tényei árny nélkü
liek mint a’ déli nap. Le tehát minden önhittséggel e’fér- 
!i ellenében, mert valamint a’ napot pályájáról félre nem 
téríthetjük : agy őt is , ismert jelleme szerint az igazság 
kárával pártunknak, habár fővezéri czim ígéretével is , 
soha meg nem nyerendjük.— Továbbá jelentem, hogy 
nem hiányzanak itt olly vakmerők is, kik a’ szerkesztő 
és kiadó urak annyi áldozatokkal párosult fáradalmaikat 
bonczkés alá veszik ’s mintha a’ kártyákba mélyebben te
kintettek volna be mint mi, még Vandernoot jellemét is 
emlegetik. A’ B.. ,,Adó“ czikkét azért neveték ki, mert 
abban n e v e k n e k  fizettetett le az adó. Egyik táborno
kunk czikkeiről azt mondák, hogy az iró Deák sokat eszik , 
keveset emészt. A’ ,tö b b e n4 levelezőikre nézve aztjegy- 
zék meg, hogy ez a’ párt alakos képviseleti rendszere. 
*stb. ’stb. Már hanem írnám is, képzelheti a’ t. szerkesz
tőség , hogy mi elvbaráti őket derekasan megczáfoltuk. A’ 
hoszszasb és más tárgyakra is kiterjesztett vitatkozásban 
el-elnémitő kérdésekkel is leptük meg, például: kiadott 
ki részetekről a’ vallástárgyban olly remekművet, melly, 
tartalma miatt, meg sem jelenhetett ? — és ismét: már ha

nem érendjük is el a’ tulajdon-jog miatt az t, mire kacsint- 
gatánk— már ha megbukék is az ,adó4: kérdjük , ki talá- 
la fel tiköztetek csak olly népboldogitó kincstárt is mint 
organomunkban a’ „Pozsonyi újdonságok44 mélyre ható 
írója ? *). Es ők elnémultak ’s mi öszhangzólag mondottuk: 
árva lelkünkre senki nem! — nem, és háromszor nem !! — 
’Sim most csak ezekről kivánám a’ t. szerkesztőséget tu- 
dósitni, ezután is az előfordulandókról értesítendő. Ingyen 
se méltóztassék vélni, hogy ezek a’ legérdekesb tárgyak; 
mert ezek csak azok, mik leginkább ötlének eszembe ’s 
mik hacsak viszszapillantandok is három hónap leforogtá- 
ra, rajkint fognak felmerülni emlékezetemben, mint épen 
e’ perczben azon sértő hasonlítás is, miszerint a’ t. szer
kesztőséget azon legyekhez hasonlították, mellyek el akar
ták tanulni a’ méhek mézkészitését; de minthogy csak szó
virág-porban fürödtek és dongtak ’stb... a’ köpű üres ma
radt. — Egyébiránt hallom, hogy az avas obscuritás né- 
melly fiai szabadelvű pozsonyi tényeinket épen orgánu
munkban kivánják délszinre hozni; noha mi öntudatunkra 
büszkén hivatkozhatunk , mégis kérjük a’ t. szerkesztősé
get, hogy. . .  de remélljük , úgy is megérti lelkünk né* 
ma szózatát; hisz még a’ honatyák közül is némellyek csak 
féligmeddig s z í v e s k e d n e k  rendre utasitni ’s zárszavuk 
ekkor is védelem vagy dicséreten, ez pedig é l j e  n-en vég
ződik. Vagyok ’stb. — Értedé ezt, látod é kikkel vagyok 
viszonyban? — Csak egy utánirást vakaritok ’s két hét 
múlva szinte ötezer példányát olvasandjáklerajzoltelveid- 
nek. — Oh azt én jól tudom , hogy ti a’ népszerűség va
dászai a’ legkegyetlenebb v é 1 e m é n y-z s a r n o k o k  
v a g y t o k  azok iránt, kikre — mert nem ostoba gom
bák — elveiteket nem tudjátok rátolni; ellenben olvasám, 
hogy capucai Daciushoz hasonlitátok és tán még hasonlit- 
ni fogjátok megyei eskütteinket is ; ámde sem alacsonyi- 
tástok, sem magasztalástok engem rámátokra nem fog 
huzni ’s ti előbbutóbb tapasztalandjátok azt, hogy embe
ri fejjel nem báuhatni úgy mint bogácskórókkal a’ fafegy
veres gyermekek; ’s miután a’ fej még az isméretlen számok 
keresetében is a’ betűket addig forgatja , mig kitalálja a* 
valóságot, csak eszecseppent nem fogja átlátni a’ti — min
den nimbusztok mellett már is kirívó — dicső irányotokat. 
— B . Erre annak idején válaszolni fogok, most kérlek , 
mint tenmagad tanítója,tartsd meg leczkéidet tenoktatásod- 
ra és szólj inkább valamit hivatalos foglalkozásidról, mely- 
lyekre hivatkozál ’s mellyekre annál kíváncsibb vagyok, 
mert a’ köziraton ritkán látlak , az ülésekben pedig nem 
igen feszíted idegeid a’ szőnyegre került tárgyak liberális 
támogatására.— vl.Ha a’ dictaturán ifjú társink szép ré
sze ollyan volna, miilyennek k e l l e n e  lennie, ha a’ zaj- 
gás , rágyújtás,pontozás uj nevei, munka nélküli felpat
tanás , eliramlás ’stb. ’stb. illetlen jelenetek megszűnnének 
*s némi rend otthonositatnék, ekkor engem ott többször 
látnál, de most időnyereség mellett ’s mégis a’ maga ide
jén teljesítem ebbeli kötelességemet. — B . Kötelességed
ben! eljárásokról nincs kétségem, de azt, hogy a’Rákos

*) Ezé azon eszme, hogy az országnagyok, követi-kar és testőr
ség aranygazdag diszöltönyéből magát segíthetné ’s jobbadán 
megválthatná a’ m. misera plebs contribnens. OIv. a’ P. H-k. má
jas i8ról szóló „Pozsonyi Újdonságait.“
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szabad mennyezete alatt történhetett eseményekre emlé
keztető helyen nem szoktál megjelenni, nem helyeselhe
t em— ’s bizony bámulom, hogy Vörösmarty muzája is 
mindeddig e’ tárgyat meg nem éneklé. Azonban már alig
ha későn nem járna; mert a’ minap is francziák, angolok , 
belgák ’st.ef. külföldi utazók jegyezgetének ’s a’ franczia 
azt kérdé tőlem: Semper sic? — Erősen hiszem, hogy 
Európa szerte elhirhedünk. — A. Én épen ennek nem tu
dok örülni, mert a’külföldiek eddig is nem mindig kőié
nek legszebb koszorút a’ magy. ifjúság halántékira. És ha 
országos termeinkről — elrendezésök előtt — némellyan- 
golok oda nyilatkozának , hogy l á t t ak  már hazánkban 
szebb istállókat azoknál, nem tudom nem ötlik é eszökbe 
az istállók és teremek délczegei közti egyenvonal feljegy
zése. — Mi az üléseket illeti; én ezekben hallgató szoktam 
lenni, és semmi. Úgy ügyelek minden követ beszédére, 
mint az anya üának első hangjára. A’ hallottakat napon
kint híven följegyzem , mire a’ pragmatikai tekintet két
szeresen sarkal. Jegyzőkönyvem vagy naplóm rövid kivo
natát szüléimnek is megküldöm’s néha saját véleményem
mel kisérem ’stb. — B . Mindezeket én is teljesítem. Van 
jegyzőkönyvem ’s szerkesztettnaplóm és reméltem ha majd 
t á r g y a k  szerinti felolvasásokat öszhasonlitásokat teen
dőnk, ki fogja állani a’ versenyt. Addig is kérlek vedd ké
zikönyvedet és lássuk a’ szónoklatokróli jellemzés eltéré
sét; K e r ü l e t i  ü l é s ,  aug.  ,, ,, n a p j á n ; ............ y
nálam: ,,igen jeles“ A. nálam latinul: „omnes colores 
miscuit“ B ...  ,.i nálam: ,, szálkás, rögös“ A- nálam: „si
ma, egyszerű“ . B . . . .  ..s nálam: „classicus.4* A- nálam: 
„toldozott ’s férczelt liberális czafrang.“ B . Noha e’ pár 
szó nemcsak különbözik , hanem annyira ellenkezik egy
mással , mint tűz és viz; mégis a’ tárgyak leirását és ezek 
rőli véleményünket szembesi.tni nem lesz érdektelen annak 
helyén. — Annyi bizonyos , hogy e’ hallgatáson és jegy
zésen kívül az én egyedi cselekvőségemnek — elvbarátim 
rokon működései közt— egyéb tanuji is leendenek. Úgy 
van, cselekvőségemre nézve — melly,mivel több’s jobba
kéval társasuk, többes számban fogom elősorolna — min
dig következő bizonyítványokra hivatkozhatom : 1) arra 
hogy az illető elnökök atyailag sőt hivatalosan is sokszor 
e lé  g l é k ’s végre annyira s o k a l l á k  is , hogy felvigyá
zókat igérének azoknak számára,kik magukat m egerő-  
t e t i k .  Nekem szivem mind e’ mellett is a’ maga helyén 
maradt ’s hátán egy darabig nem motszannék is meg, az 
nem annak jele , hogy nem buzgók’s t e n n i  torkommal 
és kardommal nem akarok, hanem, hogy épen az első ju
talomra nem ahitok. 1) A rra, hogy még a’ főRR. tere
mében sem csilapithatja le néhány szó a’ tni activa assis- 
tentiánkat. 3) Arra, hogy már egypárszor meghazudtol
tuk azon gyermekes rejtélyt, miszerint a’ kulcs menne be 
legelőször a’ szobába, hisz mi neki vetett váltakkal kulcs 
nélkül is betoppanánk a’ terembe, ezzel is betudván azt, 
hogy ha nincs kellő belátásunk , — mint némelly gonosz 
nyelvek szokták mondani — van erőnk ’s kezeslábas ipa
runk ügyekezetünk.4) Arra, hogy az,,éljenek“ „,piszsze- 
gések“ 4 ’st.ef. —  mik készületet is tételeznek , ha csupán 
a’ torok köszörülést vennők is szemügyre — az ülések ide
jének legalább SOdik részét maguknak igénylik. Az, hogy

néha a’ regen elhunytakat is megéljenezzük , nem épen tu
datlanság, mint némellyek vélni akarnák, hanem a’ sí
ron túl szarnyaló szabadelmüség halandó jele! — Elvégre 
5) mellőzvén egyebeket — a’ teremek korlátos elrendezé
sire, mit a’ mi működésünk hoza létre. — És még most
dőlne magány cselekvényem ja v a ----de amott közelit Y
elvbarátom; köss csomót szócserénk fonalára; nekem Ígé
retem szerint mennem kell a’ ,,kedvcsapongás“ hoz..4. Ne
kem pedig Istenem és anyaszentegyházom parancsából — 
mert ma vasárnap van — az isteni tiszteletre. — Mindket
tő : viszonlátásig!!! — (El.) — Po z s ony ,  f. é. auguszt. 
folytán. —

Böngészed a’Mi*, városok rcmlezfetése
korai.

Cpolg. qualifícatio ’s nemesek adóztatása.)

Nincs biztosb alapja polgári jogoknak mint fekvőbir
tok; ez politikai hiszekegyem, bár látom azon demokra
ta szellemet, mellyel kir. városaink rendeztetését elönte
ni törekednek, melly mint Pestváros érd. követe az oct. 
16ki kér. ülésben igen helyesen emlité: ,zsidók ’s cselédek
nek osztogat polg. jogokat4 ’sproletariusok kezére játszván 
a’ tulnyomóságot, meghiúsítja szép ábrándunk-álmodta re- 
ménydus jövendőnket, veszélyeztetni fogja a’ legszentebb 
jogokat, mint sírba dönteni erőködnek jelenleg némelly 
megyék ólmos botos hősei azokat. ’S érdekmentes nyilat
kozásomnak , miután nálunk még mindig nagy sulylyal bí
ró névtekintély nyomadékot nem kölcsönözhet, szerezzen 
kedvező beszámítást azon körülmény: mikép fekvő városi 
birtokom nincs ; ’s igy nem jogféltésből, nem azon érdek
ből beszélek: hogy mit ér nekem a’ jog, ha abban más 
is részesül.

Szép szó az értelmiség ’s becsületesség, szép tulaj
donok is ; tisztelem én ezeket’s óhajtóm hódoljon minden
ki az emberiség e’ szent ereklyéinek úgy mint én : de még 
sem szeretném — mint egy követ ur akará — polgári jo
gokra qualificatióul azokat elfogadni; mert hol van ha
tá ru k ’s a’ választó fal ? ’s ne szól j on az e m b e r i s 
m é r e t r ő l ,  n e j e 11 e m ezze n az e g y e d e k e t , k i  
e gye n l ő  h e l y z e t b e n  ’s v i s z o n y b a n  ni ncs  v. 
b á r m i k o r  nem v o l t  a z o k k a l ,  k i k e t  i s m e r 
ni  gondol ,  k i k e t  j e l l e m e z n i  e r ő k ö d i k ;  aláren
deltségi viszony gyakran csorbát ejt számításunkon, mert 
az emberi termeszeiben nem ritkán honos vagy: beerni 
azokat kik előttünk vannak, kicsinyítő üveget ad kezünk
be fölvételére azon tulajdonoknak, mikkel azok ékitvék ; 
felsőbbségi helyzet előtt a’ vele azonos hatalom miatt szebb 
oldalát hajlandó kiki mutatni, ’s a’ félszeg tapasztalás fe
lejti árnyoldalát a’ tárgynak.

Fönséges eszme a’ honszeretet ’s nem kisebb, ki nem ret
tegve a’ hatalmasok komor tekintetéből, felülemelkedve 
a’ lengeteg népkegy észkábitó szurokillatján önzéstelen 
tetteligazolja, mikép úgy cselekszik, úgy érez, mintbe- 
szél. ’S szomorú lenne az ember sorsa, ha az indulatok 
e’ legszentebbike csupán birtokkal volna párosulva: de 
az indulat nem ingatlan alap, már csak azért sem, mert in
dulat ; ’s mig a’ birtok anyagilag több biztosítékot mutat, 
több módot is nyújt a’ honszeretet gyakorlasaraj ha azt
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feledjük is , mikép minél több kedves kapocscsal kötte 
tünk valamihez , annál inkább szivünkön hordozzuk annak 
jóllétét: midőn a’csak érzésben gazdag, legjobb szándék
kal sem lendíthet forró óhajtásnál egyebet!

Ezek szerint, nem igy áll a’ dolog: hogy a’birtok- 
talanok ’s igy szerintem polgári ’s illetőleg politikai jogok
ra nem annyira nem képesek, mint szükséges kellékkel 
fel nem ruházottak értelmesek , becsületesek vagy hon
szeretők ne lehetnének ’s nem volnának : hanem az a’do
log veleje: mikép birtokosakrul inkábbföltehetjük, hogy 
függetlenek ; függetlenség pedig azon kellék, mit polg. 
jogokra képesség alapjaul óhajtók. — Mindezzelazonban 
demokrata irányra vergődő liberalistáink nem sokat törőd
nek ,’8 ha egy csapással le nem ronthatják is a’ polg. jogok 
sánczait, igyekeznek legalább azok korlátit minél széle
sebbre terjeszteni; hisz ez érdekökkel mitsem ellenkezik 
’s itt minden bőkezűség általuk ugyan de csak papiroson 
történik’ igy valóban igen könnyű nagylelkűt játszani. 
Sokan azt gondolják , hogy azon életölő féreg kiveszté
sére, melly darab idő megyék ’s városok életén különfé
le alakban , helyen ’s módon rágódik , leghatalmasb szer: 
minél többeket részesiteni polg. jogokban; pedig a’ ta
pasztalás meg fogja mutatni, hogy ez tévút a’ gyógyfor
ráshoz ,’s ki esak kissé ismeri megyéink ’s városaink szer
kezetét, a£ tudja, hol fenekük a’ baj. De fölötte nagy 
hijánya törvényhozásunknak az , hogy az alsó táblát de 
facto csak egy osztálybeli, és olly követek teszik , kik ha 
szakukban egytől egyig talpra esett férfiak is, nem bír
hatnak olly sokféle ismérettel, millyet a’ társas élet neve
zetes fordulatot vett ‘s veendő viszonya követel.

Illy m ó d o n  nem csoda , ha megszületett azon 
végzés, melly négy évi letelepülés mellett a’ 8 0 , 6 0 , 4 0  
ft. házbér-fizetést is polg. jogokra képességül megállapító; 
mi különösen Pesten , nemcsak zsidók, nemcsak cselédek, 
hanem az ország majd minden részéből ide ülepedett ’s 
ügyvédei, táblabiró- ’s hajhásznl magát kiadó , különben 
az erkölcstelenség ’s vétek számos fajával megbarátko
zott ’s kenyérkeresetül foglalkozó népsöpredékre paza
rol jogokat, hogy csalásra több alkalma’s módja lehes
sen. Nem azt mondom: hogy ki 80 ’stb. házbért fizet,az 
mind illy mételye a’ társaságnak, hanem, mikép lakhe- 
lyökrül megszökött azon különfajta jó madarak nagy ré
sze lik  alkotványunk szellemével meg nem férhető(?) rend
őrség hijányában szabadon repülhetnek fővárosunk min
dent felölelő tág keblébe’s itt rendőri háborgattatásrul nem 
is álmodhatva megtelepülnek, fizet évenkint 80 ft. ház
bért, de többet is. Illy embereket részesítsünk aztán jo
gokban , mik tiszta kezek ’s feddhetlen keblek számára al- 
kottatvák. Vegyük a’ dolgot gyakorlatilag. Sok, Pesten 
megtelepült ember csak abból é l, mikép egy szállást 3 — 4 
vagy több szobával kivesz ; egyet vagy kettőt magának 
megtart, a’ többit hónaponként kiadja élelmezéssel vagy 
a’ nélkül úgy, hogy saját lakbérét’s ételét ezeken huzza 
ki. Illyeneknek adjunk aztán jogokat ? miknek kezeltetése 
függetlenséget igényel. A’ honnan ha az öszszes törv.ho
zó-testület nem csupán fekvőbirtokot fogadna el polg. jo
gok alapjaul, hanem ezeket megtelepültekre nézve a’ház- 
ber mennyiségétől is föltétezné, akkor szerintem Pestre 
nézve , az első osztályú kir. városokrul szóló általányos

észrevétel mellett, különös szabály lenne alkotandó ; mert 
én ugyan részemről örömestebb részeltetnék polg. jogok
ban több olly debreczeni lakót,ki ott 80 ft. v.kevesebh ház- 
bért fizet, mint nem egy olly pestit, ki 160at fizet!

Tanuságos jelenetet szolgáltat az embernek a’vá
rosi nemesek adóztatása körüli variatio ! ’s ez annál fur
csább, mivel a’megyei nemesség többsége az adótul még 
most idegen ugyan saját édes énjét tekintve; de városi 
testvéreit igen hajlandó csupa atyafiságos szeretetből azon 
teherben részesiteni, mellytől maga iszonyodik, ehj de 
nagy kár volt a’ lakbérre is adót nem vetni! igy még na
gyobb füstje lett volna azon liberaüsmusnak, melly másé
ból szeret gazdálkodni; de a’ magáét itt is megkímélte az 
önzés , mert a’ curiák előbbi szüzességükben hagyattak. 
Nem azért teszem e’ megjegyzést, mintha részemről az 
adóztatás bármellyik fajától iszonyodnám; nem, tehetsé
gem szerint fizetek ha törvény parancsolja , sőt kész va
gyok e’ nélkül, kölcsönös egyetértés ’s önvállalkozás ut
ján is — de aztán ne bújjék krsenki — még fej- sőt hogy 
mindennek kedvét töltsem, lakbéradót is, ha ugyan ez a’ 
házbecs, termesztők , ipar közvetlen v. közvetve csökken
tését nem idézné elő, fizetni: de jó járda,kellő világitás , szi
gorú rendőrség föltéte mellet, ’s itt olly rendőrséget ér
tek , melly száraz bőrért ne kímélje az elevent; és csak 
azért valék bátor itt egypár futó észrevételt tenni, hogy 
kitessék , mennyire önérdek , mégpedig a’ közjóval ellen
kező önérdek jellemzi kicsiségekben is az emberi müvet.

Varga Soma.

T á r c z a.
(Krokodill-törv.szék.) Madagaszkár szigeten az istenítélet 
egy borzasztó faja divatos. A’ vádlottnak ugyanis bizo
nyos folyó olly részét kell átúszni, hol tömérdek kro
kodilt van; ha szerencsésen keresztüluszott, ártatlannak 
nyilványittatik ’s vádlóji kárpótlást tartoznak fizetni; el
lenkező esetben vétkes ’s a’ krokodilok által széttépetni 
engedtetik. Egy utas ki csak imént tért viszsza madagasz- 
káriutjából, köv. történetet beszél: egy főnök fiatal lyá
nya bevádoltatott, hogy atyja rabszolgáját szereti mi rette
netes bűn,’s meztelenül kény teték úszni holdvilágon egy fo
lyón által, hol a’krokodilok csakúgy hemzsegtek ; de sze
rencsével, bár a’ rabszolgát csakugyan szerette.

(Gondolatközlő gép vakok és 6üketnémák számára.) 
Trichter Izidor, domokosrendi szerzetes Szombathelyen, 
azon czélból, hogy a’vakok és süketnémák közt a’gondo
latközlést elősegíthesse, olly segédeszközt talált fel, melly 
a’ czélnak egészen megfelel. Ezen gép segitségévelérthetik 
mind két nemüszerencsétlenek egymást ’s közölhetnek egy
mással mindent, úgy, mint legépebb érzékű emberek. Első 
müvét a’bécsi vakok intézetének ajandékoza, hogy előfor
duló esetekben azt használhassa s masoknak, kik használ
ni kívánnák,a’süketnémák ’s vakok javára utánozhatás vé
gett kiszolgáltassa. Azon intézetek, mellyek illy gépet kí
vánnak , Klein Vilmos cs. k. tan. ’s intézeti igazgató urnái 
tudakozódjanak.

A’ Brazza szigeten Dalmatiában ásott és Szebeni- 
coba lecsepegtetés végett vitt földszurok folyó év első fe
lében 1000 mázsa tiszta szurkot adott, melly minden ed
digi szurokfajt fölülmúló jósága miatt igen kapós.
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V á l a s z a
a?mell. föRRnek a t. KK- és RRhez iC v.házasságoktól az egy
házi szertartásoknak o' magyarországi rómaikath. papság ál

tal lett megtagadási tárgyában közlött üzetielre.
Teljes hazaiiui készséggel osztoznak ugyan öcs. kir. 

főhgsége és a’ mélt. főRR. a’ t.KK. és RR. törvényszerű 
gondoskodásukban, valahányszor azt a’ törvényeken ejtett 
sérelem orvoslása ’s a’ megsértett törvények szentsége 
helyreállitása megkívánják; azonban a’ v.házasságoktul az 
egyházi szertartásoknak a’ magyarországi római katholi- 
kus papság által lett megtagadási tárgyában közlött üzene
tökre a’ t. KK. és RRnek ki kell jelenteniük, hogy mivel 
az áldásnak a’ vegyes házasságoktuli megtagadásában tör
vénysértést, valamint már a’ nagyváradi deák szertartásu 
volt megyés püspöknek isméretes körlevele fölött folyt ta
nácskozás alkalmakor a’ múlt országgyűlésen azon okok
nál fogva nem láttak , mert az áldás mind áltáljában, mind 
pedig a’ házassági kötésnél mint csupán egyházi szertar
tás , kizárólag az egyház sajátja lévén, a’ polgári törvény- 
hozásnak tárgya nem lehet, a’mintisaz 179Q/1: 26dik 
t.czikk határzottan csak azt rendeli, hogy a’ v.házasságok 
a’ kath. lelkipásztorok előtt köttessenek ’s ebből a’ szertar
tásokra , mellyekről az egyébkint sem szól, következte
tést vonni annál kevesbbé lehetne, minthogy a’ lelkipász
tor és a’ szükséges bizonyságok jelenlétében csupán a’ köl
csönös szabad megegyezés kijelentésével kötött házassá
gok , minta’ múlt országgyűlésről íölterjesztetttörvény- 
javaslat is megismeri, mind egyházi, mind polgári kö
vetkezéseikre nézve azon tulajdonokkal bírnak , mellyek 
egyedül lehettek és voltak az említett törvény czéljai,‘s vég
re a’ v. házasságokmegáldásában az 1 7 90/1 óta az egyhá
zi rendnél divatozó gyakorlat csupán egyházi szertartás
beli foglalatosságot illetvén, azt egy polgári szabály törvé
nyes magyarázatául tekinteni nem lehet: úgy ezen okok 
jelenleg az ország prímásának és a’megyés püspököknek 
a’ t. KK. és RR. üzenete szerint is a’ nagyváradi körlevél
hez hasonló körlevelük mellett szinte rendíthetetlenül áll- 
ván, ezeknek nyomán ezen utóbb említett körleveleket is 
törvénybe ütközőknek nem tekinthetik ’s e’ szerint a’ tek. 
KK. és RR. vélekedésében nem osztozhatván , a’ t. KK. és 
RRket a’ kitűzött sérelmi téren annál kevesbbé kisérhetik , 
minélinkább továbbá meg vannak győződve , hogy az egy
házat önkörében ’s jogaihoz alkalmaztatott gyakorlatában, 
mig törvényt nem sért, gátolni vagy ellene illy esetekben 
a’ polgári hatalom részéről kényszeritőleg föllépni törvé
nyesen nem lehet. Valamint arról sem győződhetnek meg 
a’ mélt. főRR., hogy az áldás megtagadása által a’ vegyes 
házasságoknak olly akadályok tétetnének, mellyek a’ tör
vény által tilalmaztatvák ;mert egyrészről az áldás és szent 
szertartások nélkül a’ legközelebb múlt három év alatt 
kötött házasságok több százra menő száma eléggé bizo
nyítja, miképen az akadály hathatósan elhárittatik azzal, 
hogy a’ vegy. házasságokat a’ kath. lelkész előlegesen ki
hirdetvén , közbejöttével érvényesekké teszi; másrész

ről az áldás és szent szertartások nem olly természetűek ,
hogy azokat a’ polgári hatalom, mint körébe tartozókat, 
akár közvetlen akár közvetve, vagyis akadály tekinteté
ből kényszerítő rendelkezései alá vonhatná. Nem foglal
nak a’ körlevelek mást magokban, mint azon tanitást, 
mellyet a’ vegy. házasságokra nézve nemcsak Magyaror
szág , de az egész világ római kath. clerusa egyhangúlag 
hirdet, —■ nem terjeszkednek ki semmire, mi a’ vallásos 
oktatás és egyházi hatóság határain túl menne, és midőn 
illy módon a’ polgári törvényhozás körébe nem vágván, 
egyedül egyházi szertartásokról rendelkeznek , nem sér
tik az azok felől nem intézkedhető világi törvényt, jele
sen az 1791: 26. t.czikket, mellyre nézve az egyházi 
rendnél eddig divatozott gyakorlat, csupán egyházi szer
tartásbeli foglalatosságot illetvén, a’ polgári szabály tör
vényes magyarázatának nem tekintethetik.

Nem gyöngítik a’ tiszta vallásosságot, midőn a’vegy. 
házasságokra nézve egyetértőleg olly hatalommal nyilat
koznak , mellyet a’ kath. egyház vallásos ügyeire nézve 
idegennek tekinteni nem lehet; és csak akkor csonkiitat
nék a’ fenálló törvények tisztelete, csak akkor gyöngittet- 
nék a’ hozandó törvények tekintélye is, ha országgyülé- 
sileg kimondatnék, hogy polgári törvényeink a’ polgári 
törvényhozás körén túl a’ vallásos szertartások rendelke
zésébe is bocsátkoznak, és igy öszszeütközésbe jőnek a’ 
különböző egyházak függetlenségének azon méltó igényle- 
teivel, mellyeket hazánk evang. lakosaira nézve maga az 
1791 : 26dik t. ez. megismert és biztosított, midőn egy
házi ügyeikben minden más hatalom kizárásával a’szüksé
ges intézkedéseket ő reájok hagyta ’s nyilván kikötötte , 
hogy vallásos elveikkel ellenkező cselekedetekre és szer
tartásokra soha sem kényszerittethetnek.

Méltán kívánhatja tehát a’ kath. clerus is , hogy ugyan
ezen minden üdvös vallásbeliintézkedésnek egyik lényeges 
talpkövét képező elv, az ő irányában is kellő tekintetbe 
vétetvén, fentartassék; és valamint a’ mélt.főRR. semmit 
sem kétkednek, hogy azzal ellenkezőleg rendelkezni az 
1791 ki törvényhozásnak szándékában nem is lehetett: 
ugyannak további fentartását annál inkább vélik jelenleg 
is kívánatosnak »minthogy a’ tapasztalás és a’történet év
könyvei tanúsítják, hogy épen az egyház irányában is a’ 
világi hatalom határai kellő felfogása és szigorú megtar
tása a’ fenálló vagy hozandó világi törvények tiszteletének 
mellőzhetetlen föltétele , legbiztosabb őrje $ minek uj bi
zonyságára szolgálhatnak azon a’ tek. KK. és RR. által is 
megemlített's Európa majd minden országaiban mutatko
zó vallásos mozgalmak, mellyek az ujonan fölébredő val
lásos érzelemmel párosulva, a’ korszellem egyik legko
molyabb és jelentősebb irányzatát képezik , és szoros kö
telességéül teszik a’ törvényhozónak, gondos előrelátása 
’s óvatos intézkedései által elkerülni, hogy a’vallásos buz
galom vallásos vakbuzgósággá ne fajuljon.

De midőn ő cb. kir. főhgsége és a’ mélt. főRRk ezen 
törvényhozói feladásuk fontosságától mélyen áthatvák, nem
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titkolhatják e l, hogy a’ t. KK. és RR. által kijelelt orvos
lási módok véleményük szerint a’ kitűzött czrélnak meg nem 
felelnek és inkább előidézik azon veszélyeket, mellyeket 
kikerülni kellene, mintsem hogy azokat eltávoztatnák. 
Valamint tehát ő cs. kir. főhgsége ésa’m. főRRk. a’fenem- 
litett okoknál fogvást a’ magyar főpapság és a’ kormány 
ellen is felhozott törvénysértés valóságát meg nem ismer
hetik, úgy azon véleményben sem osztozhatnak , hogy ő 
felsége a’ kath. clerusnak szigoru eszközökkel a’ törvény 
megtartásása való kényszerítésre, a’ papi körlevelek ro- 
szalására ’s megsemmisítésire, és a’ pápai brevere adott 
tetszvényének viszszavonására kéressék meg.ElrnelIőzvén, 
hogy őfelségének vallásos igazságszeretetérőlföltenni sem 
lehet, hogy a’ világi hatalom határain túl menvén, a’ lel
kiismereti szabadságot, mellyet minden alattvalóji irányá
ban szentül fentart, épen csak a’ kath. clerusra nézve szint- 
olly szorosan megőrizni nem kívánná: abbeli aggodalmai
kat sem titkolhatják el öcs.kir. főhgsége és a’ m. főRRk, 
hogy illy mind a’ két tábla részéről tett országgyűlési in
dítványozás által örökittetnének inkább mintsem megszün
tetnének a’ vallásos súrlódások , növekednék a’kölcsönös 
idegenkedés , öregbittetnék a’ kedélyek felhevülése, és 
végre könnyen akármelly részről olly vallásos viszszaha- 
tásra szolgáltatnék alkalom,mellynek eltávoztatása a’ törv. 
hozás legszentebb feladásaihoz tartozik.

Sokkal inkább megfelelőnek vélik tehát törvényho
zási állásuknak ő cs. kir. főhgsége és a’mélt. főRRk., ha 
minden vallásbeli súrlódás és azon aggodalmak megszün
tetésire , mellyeket a’ kérdéses lépések hazánk sok lako
saiban ébreszthettek ’s mellyek iránt méltánylattal visel
tetni a’ mélt. főRRek hazaíiui kötelességüknek ismerik, 
a’ t. KK. és RRet a’ múlt országgyűlés nyomán bizodal- 
masan felszólítják, hogy velők együtt ő felsége eleibe ,a ’ 
történtek rövid megemlítése mellett, azon kérelemmel já
rulni szíveskedjenek, mikinta’ vallás tárgyában kiadan
dók. kir. válasza ’s a’ fölterjesztett törvényczikk , neve
zetesen 3. és 4dik szakaszának , mellyek szerint az áldás 
megtagadása esetei többé képzelhetők nemlehetnének, el
fogadása által mindezen súrlódásnak minélelőbb végetvet- 
ni kegyeskedjék.

Mi a’ kérdéses fölirás többi pontjait illeti azon pö- 
rökre nézve, mellyek némelly egyházi személyek ellen az 
1647 :14. t.czikknélfogva több törvényhatóság általmeg- 
indittattak és a’ nm. kanczellária utján fölkéretvén, addig 
viszsza nem küldettek , ő cs.kir. főhgsége és a’ m. főRRek 
mellőzve jelenleg azon kérdés vitatását, vájjon mennyi
re alkalmazható a’ kérdéses t.czikk rendelete a’ többször 
említett esetekre: magok is méltányosnak találják, mi
szerint a’legfelsőbb felügyelési jognál fogva felkért pörök 
határzat mellett viszszaküldessenek’s azért ennek szorgal
mazásában részükről is megegyeznek.

Azon kívánatra továbbá , hogy ő felsége jövendőre 
minden pápai bullától vagy brevétől, melly a’ hazai tör
vényeket bármi csekély részben sértené, kir. tetszvényét 
megtagadni kegyeskedjék , ő cs. kir. főhgsége és a’ mélt. 
főRRek az eddig történtekben, meggyőződésök szerint 
semmi indokot nem találván, a’ t. KK. és RRk azon kí
vánságában sem osztozhatnak, hogy azon brevék és bul

lák , mellyek placetummal helyeseltetnek , országgyűlés
ről orssággyülésre az ország rendei elibe terjesztessenek. 
Mert valamint a’ placetum joga mindenütt szorosan a’fel
ség jogai közé számittatik , úgy a’ m. főRRek abban lát
nak legnagyobb biztosítást, ha hazánkban is ezen jog fej- 
delmünk által gyakoroltatik, és meggyőződésük szerint 
az az országgyűlés felügyelésére azon tekintetből sem ru- 
háztathatik, mert a’ brevék legtöbb esetben az egyház
nak az egyedekkel való viszonyát illetvén , ollyan dolgo
kat foglalnak magokban , mellyek az emberi szív  legrej
tettebb redőjivel, a’ családi élet legkényesebb és legtitko
sabb viszonyaival vannak öszszeköttetésben , és igy gyak
ran az egyedek becsülete, a’ családok nyugalma az ide 
nem alkalmazható nyilványosság igényleteinek lennének 
feláldozandók.

Mi pedig a’ nem kath. lelkész előtt köttetett némelly 
házasságokra nézve javaslott törvényt ille ti: bármennyi
re sajnálják is a’m. főRRk. azon házasságokban levők sor
sát, — miután azonban az illyes házassági öszszekötések 
a’ nyilványos törvény rendelete megszegtével történvén , 
azoknak uj törvény általi érvényesítésére magokat jogo
sítva nem vélnék ’s igy azon házasságokon nem uj törvény
nyel , de az illető lelkipásztor elibe való utasítással és 
mennyire a’ szülék elhaltak volna, a’ gyermekek törvé- 
nyesitése végett ő felségéhez való folyamodással lehetne 
segíteni: a’ m.főRRdek a’ t.KK. és RR. által közlötttör
vényjavaslat fölterjesztéséhez részükről nem járulhatnak.

Minélfogva a’ t. KKkat és RRket teljes bizodalom- 
mal felszólítják, hogy e’ sérelem czélra nem vezető vita
tásától eláliván, ő felségének a’ m. főRRdek által javas
lott megkéréséhez járulni, és ez által az áldás iránti kér
dések előfordulását a’ jövőre eltávoztatván, a’ dologban ag
godalmat talált honpolgárok czólszerü módokkali megnyug
tatását eszközleni szíveskedjenek.

A’ fölá llítandó magyar kereskedelm i társaság  
programmája.

Hol, mint nálunk , a’ nagyobb kereskedés nem lé
te egy egész nemzet általányos panaszát teszi; hol, mint 
nálunk, majd minden anyagi baj annak tulajdonittatik, 
hogy kölcsönös kereskedésünk nincs ; hol ez ’s az ennek 
nyomában járó közszükölködés még a’ legszükségesebb 
intézkedéseket is részint meggátolja, részint meggállásá- 
ra ürügyül szolgál: ott fölösleges munka volna ama nagy 
fontosságot és jelentőséget bizonyítgatni, melly a’népek 
szellemi ’s anyagi kifejlődésének történetében a’ kereske
dést illeti. Ezen bizonyitgatás pedig főkintmost kétszere
sen szükségtelen ; midőn minden oda mutat, hogy a’ ke
reskedés előmozdítása körüli gondoskodást a’jelen ország
gyűlés egyik főbb hivatása gyanánt jelölte ki. De azon 
köz-, nemzeti érzelem, melly a’ törvényhozást ezen irány- 
báni munkálkodásra vezeté, kevesbbé volna köz és ke- 
vesbbé volna nemzeti, ha a’ magány- és egyesületi élet
ben is cselekvőleg nem nyilványulna; és bizonynyal csak 
eredvénytelen sóvárgásra vezetne , ha hazánk kereskedé
sére nézve mindent a’ törvényhozástól ’s a’ kormánytól 
várnánk; mert ámbár igaz , hogy a’ törvényhozás és köz- 
igazgatás ipart , szorgalmat ’s hitelt és vállalkozási széllé-
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met képes az ország lakosaiban ébreszteni, de azért min
dent maga nem tehet, legkevesbbé teheti pedig az egyedi 
’s egyesületi munkásságot nélkülözhetővé. Mert megvan 
mindennek saját köre, a’ mellybeni mulasztást felsőbb kö
röknek bármi bölcs és buzgalmas cselekvősége soha sem 
pótolhatja. Mi az egyedek körébe tartozik, az egyesületek 
vagy törvényhozás által pótolva sohasem lesz; ellenben 
mi viszont a’ dolog természete ’s körülmények szerint csak 
egyesületektől várható , annak megparancsolását törvény- 
hozástól remélleni v. kipótoltatását egyesektől várni csa
lódás volna. —

Azon meggyőződés , hogy valamint a’ földmivelés ’s 
műipar körében van olly munkatér , mellyen sikerrel egye
dül csak az egyesületi szellem munkálkodhatik : úgy ez a’ 
kereskedésre nézve is hasonlón van; és azon világtörté
neti tapasztalás, miszerint kétségtelen, hogy alig van 
nemzet, mellynél a’ kereskedés felvirágzására, kivált az 
első uttörésnél, legtöbbet nemillynemü kereskedelmi tár
saságok tettek volna; ezen meggyőződés és tapasztalás 
vezérlé a’ tervezőt ’s mindazokat, kik a’ terv és szabályok 
előkészítésében ekkorig k ö z r e  d o l g o z t á n a k ;  hogy 
ezennel —

Magyar kereskedelmi társaság megalapítását indít
ványozzák ’s annak czélját, munkakörét és alapszabályit 
bírálat és helybenhagyás alá terjesztve, a'tisztelt közönsé
get tettleges hozzájárulás által ezen társaság megalapítá
sára azon megjegyzéssel felhiják : miként ezen társaság 
már alapeszméjében sem ollyan, melly csupán és egyedül 
hazaíiui áldozatot igényelne ’s részvényeseinek a’ teljesí
tett polgári kötelesség édes öntudatát Ígérkeznék egyedül 
osztalékul nyújtani ; hanem ollyan , mellynél az ország 
érdeke egyenesen a’ részvényes vállalkozók érdekének 
előmozdításával van egybekötve. ,,Önálló nemzeti keres
kedés,“ ez a’ czél,mellyre törekednünk kell. Önálló nem
zeti kereskedés alatt pedig olly kereskedéstértünk , melly- 
nek üzlete nem szorult arra, hogy egy harmadik, mint 
közvetítő , vonja el legnagyobb részét azon haszonnak , 
mellynek köztünk’s azon népek közt, mellyekkel keres
kedelmi forgalomba léphetünk , kellene csak megoszta
ni ; és önállónak értjük azon kereskedést, melly olly ki
kötőn át vezéreltetik a’ kereskedési nagy világ-utjára , a’ 
tengerekre, melly kikötőben saját nemzeti érdekünkön 
kívül befolyással más érdek nem bírhat; és értjük azon ke
reskedést , mellyben nemcsak annyi részünklegyen, hogy 
részvétlenül henyén nyújtsuk át termékeinket azon idege
neknek , kik velünk kereskedni akarnak ’s kereskedés ál
tal termékeink becsét (de nem a’ mi számunkra) értékesí
tik; hanem értünk olly kereskedést ,mellyből nemcsak ter
méseink ára , hanem a’ kereskedés haszna is nemzetünk ja
vára váljék ; mellyet tehát mi magunk honi erővel, honi 
eszközökkel, honi hajókon tevőlegesen hozzunk mozgás
ba. Illy kereskedés megalapítására szükség : 1) hogy ma
gunkban találjuk fel azon mozgalmi erő t, minélfogva ke
reskedésünk megszűnjék egészen némelly idegen piaczke- 
reskedőjitől függni. Szükség tehát 2) : hogy a’ tenger felé 
saját kikötőinkbe vezessük kereskedésünket, nyugat,éj
szak és kelet felé pedig, mások közvetítése nélkül, ma
gunk erejével kereskedjünk ; szükség 3):u j kifolyási uta

kat törni, uj öszszeköttetéseket, uj piaczokat keresni, 
mellyekkel eddig viszonyban vagy épen nem, vagy leg
alább közvetlen viszonyban valánk; szükség 4): h o n i  \ 
nemzeti hajózást teremteni. Mindezeket egyes kereske- 1 
dőktül nem varhatni. Mert egyes kereskedők a’ már tört 
utakon megtalálván bizonyos , bárha csekélyebb nyeresé
güket, azt töretlen utakoni kísérletek reményiért el nem 
hagyhatják; ’s mert egyes kereskedőktől józanon kívánni 
nem is lehet, hogy vállalataikban a’ pillanatnyi haszon és 
nyereségen túli valami más, magasb irány, nevezetesen 
a’ nemzet jövendő boldogsága által vezéreltessenek. Illyes- 
mi inas nemzeteknél is csak nemzeti kereskedelmi társu
latok által létesült ’s másképen nem is létesülhet. E’ vé
gett kell tehát nekünk is illy társaságot alakitnunk, melly
nek czelja azonban soha sem lehet az, hogy akár egyed- 
árusságot űzzön,ákármagány-kereskedők munkálatát ver
senyezve elnyomja, sőtinkább k i-’s beviteli kölcsönös ke
reskedelmi fővonalt alapítva, és a’ honi forgalomnak több 
fogyasztási utat nyitva, a’ honi kereskedőségnek uj ös
vényt törjön, uj tért tárjon , mellyen szélesb terjedelem
ben ’s nagyobb haszonnal munkálkodhassék. Igenis, a’ 
magyar kereskedelmi társaság nem egyedárusságot akar 
magához ragadni, hanem csak föladata szerint egyesült 
erő véli törekvés által ösvényt törni, uj nyereségi forráso
kat kutatni , kisérleteket tenni, azoknak eredvényeit köz
re adni, szóval: például szolgálni az egész kereskedői kö
zönségnek. És pedig hazánk topographiai helyzete szerint 
az ausztriai vásárokon kívül legközelebb két uj fogyasz
tási utat lehet kijelölni: az egyik nyugatnak Fiume és a’ 
magyar tengerpart felé , a’ másik a’ hatalmas Dunán ke
letnek vezet. Imezen Űzhetünk kereskedést saját műipar- 
czikkeinkkel ’s közvetíthetjük az egész ausztriai birodalom 
’s a’ külföld transito-kereskedését, e’keleti árukat pedig 
magunk vehetjük be; amazon nyers termékeinket adhat
juk el a’ műipar tekintetében annyira haladott, de nyers 
kelmékkel szűkén ellátott nyugatnak, melly nekünk vi
szont gyarmati czikkeket, mint kávét, ezukrot, borsót 
szállítaná ; vagy eladhatjuk a’ távol világrészeknek ter
mékeink közül azokat, miknek azokban kelete van ’s vi
szont magunk szállíthatjuk hazánkba az ő termékeiket, 
mikre minekünk szükségünk van. Külkereskedesünk meg
alapítására ezen két ut a’ legtermészetesebb , es a’ kettő 
közt Fiume a’ szomszéd kikötőkkel legalkalmatosb es leg- 
czélszerübb. Hazánk ’s kikötőnk szenvedőleges kereske
delmi mérlege nagy részben abból ered, mivel kivitelünk 
ellenében a’ bevitelt magunk egyenesen az eredeti forrá
sokból nem eszközöljük,hanem csak második kéz áltál kap
juk. Ezen állapoton segíteni, tengerpartunkat egész ten
geri kereskedésünk központjává alakítani lesz főczélja a’ 
magyar kereskedelmi társaságnak. Magyar hazánk mind
azon elemekkel bir, mellyeknek kifejtése általa’ keres
kedésben kitűnő helyet foglalhat el. Pest varosának fö
lötte kedvező fekvése a’ hatalmas Duna mellett egy igen 
termékeny ország közepében, minél fogva majd egykor 
egész Európának műipar-czikkekre nézve keletfele szallit- 
ványozási (transito-speditio) fokhelyévé lehet; a’ tizen
négy milliót meghaladó lakosszammal biro hazanak főbb 
kikötője ; e’ helynek kedvező topographiai fekvése , a’
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hazánk földének méhében rejtező nagy kincsek , termé
kek , érczek ’stb.; keletfelé többnyire termékeny , de mi- 
veletlen népek szomszédsága, mellyek külkereskedésö- 
ket nem magok folytatják ; számos hajózható belfolyóink , 
mellyek közül némellyek a’ tengerparti vidéktől meszsze 
nincsenek: mindez együttvéve nagy mezőt nyit egy élénk 
forgalomra ’s tengerparti kikötőnket egy terjedelmes vi
lágkereskedés középpontjává képezheti* nemcsak az or
szággal , hanem Erdélylyel, Dalmátzia-, Galicziával, továb
bá Illyriával, Olasz- , Angol-és Törökországgal, Ame
rikával és Afrikával és a’ Duna ’s Fekete tengerreli ösz- 
szeköttetés által egész Elő-Ázsiával, Persiával’stb. Fiú
méban, mint korlátozatlan szabad révben , bel-és külföl
di termékek és kézmüczikkek számára mindig tarthatni 
raktárakat; be l-’s külföldi öszszeköttetéseket itt mindig 
szorosabban köthetni és azoknak nagyobb jelentőséget és 
kiterjedést adhatni. (Folyt, köv.)

T á r c z a.
Olvastuk Rosenberg K. H. doctornak általunk előre 

jelentett munkáját, melly e’ czim alatt: Fortschritte und 
Leistungen der Homoeopathie in und ausser Ungarn4 Lip
csében jött közre. A’ könyv egészen azon czélra van szá- 
mitva , hogy a’most álló országgyűlés előtt, mellyhez a’ 
magyar homoeopathák felállítandó tanitószék ’s kórház 
iránt, úgy szinte e’ tudomány gyakorlatának teljes eman- 
cipatiója végett folyamodni szándékoznak , előmunkálat 
gyanánt szolgáljon ; ’s mennyire lehet, a’ hatóságokban is 
alapos véleményt készitsen. Nem mellőzi tehát az elmé
leti okoskodásokat sem, de legtöbb erőt helyez h i d e g  
számokban, mikkel megmutatni ügyekszik, hogy az ed
dig nyilványos felügyelés alatt levő homoeopat. kórházak
ban a’ halomás sokkal csekélyebb, mint az ó iskola sze
rintiekben , úgy p. o. hogy mialatt az irgalmas atyák Bu
dán az ó iskola szerint gyógyítván 100 betegből középki
vetéssel lOet vesztenek; azalatt az irgalmas szüzek Bécs- 
ben az uj iskola szerint gyógyitván száztól csak Ötöt vesz
tenek ; melly kedvező eredvényt a’ statusra nézve igen 
ajánlatossá teszi ama körülmény, miszerint az országnak 
minden betegaz ó iskola szerinti kórházakban legalább 40 
p. krba, holott az uj iskola szerinti kórházakban alig kerül 
f é l a n n y i b a  naponként. Ez állítások az előttünk fekvő 
könyvben statistikai táblázatokban vannak kimutatva, mik
ből az öszszes summázat azt tünteti elő, hogy a’ status 
csak a’ három bécsi főkórházban évenkint 143,248 ft. és 
53 krt gazdálkodnék meg , ha azokban az uj iskola szerint 
menne a’ gyógyítás , holott nem egy hasznos kéz marad
na életben vagy épségben azok közül, miket az ó iskola 
elejt. Mi azt hiszszük, fontosabbat alig lehet mostani kö- 
rülményinkben fejtegetni,mint e’tárgyat, melly a’polgárok 
életébe ’« a’ status tárczájába mélyen vág ’g folyvást min
dig mélyebben vágand az emberiség iránti fogalmak és 
kötelességek ismeretének terjedésével. Ezen állítások sta- 
tistice kimutatva fekszenek szemeink előtt’s hol illy nagy 
és illy fontos haszon kínálkozik , ott meggyőződést sze
rezni a’8tatus embereinek kötelesség. Ha az állítások nem

valók, napfényre a’ csalással! ha valók: segítsük elő a* 
tudományt, melly félig nyomva , félig üldözve , csak e- 
gyes szorgalmas fejek által privát szorgalom utján teng 
közöttünk. Ez okból valamint azon nem rövid tollharcz 
után , melly a’ Világ ’s Jelenkorban a’ két felekezet közt 
fenforgott ’s mellyben a’ kihivottak a’ kihivatást elfogad
ták, várva vártuk a’ nekünk annyira szükséges világot: 
úgy annak végképeni elmaradását igen érzékenyen fáj
laljuk ’s nem lévén előttünk semmi nyilványos igazolás , 
a’ kihívók jellemének rovására írjuk. Mi ugyan azt hisz
szük, hogy a’ Homoeopathia kedvező jóslattal megy ezen 
országgyűlésre ; mert mikép e’ könyv lapjain látjuk, poli
tikai nagyobb ’s kisebb celebritásink nála keresnek beteg
ségben gyógyulást. Ezek közt telhozhatjuk itt is Széche
nyi István gr. Deák Ferencz, Batthyáni Lajos gr., Lono- 
vics , gr. Zay , Klauzál, b. Eötvös József, Kuthy Lajos , 
Kossuth , Jablanczy ’stb. ismert neveket, mellyek előtt ki
vált a’ főrendi tábla hatályos tagjainak egész sora áll. 
A’ könyv az országos RB. mind két táblájának van ajánl
va ’s tulajdonképen nem orvosak használatára számítva , 
minélfogva mindazok, kiknek közügyekbe tisztán belátni 
kötelességök, azt nem nélkülözhetik.Pesten Geibel könyv- 
kereskedésében kapható e’munka.

*** Ha azok, kik korunkban a’nemzetek igazgatá
sára hivatták, tisztán vagy csak távolról is észrevennék 
azon uj ösztönöket, mellyek maholnap ellenállhatlanok 
lesznek, által fognák látni, hogy a’demokrata századok
ban élő emberek, felvilágosultságuk és szabadságuk mel
lett , nem mulaszthatják el tökélyesítni a’ tudományok 
ipari részét, és hogy ezentúl a’ társasági hatalom minden 
törekvésének oda kell intézve lennie, hogy a’ föntebb tu
dományokat ápolja ’s nagy tudományos szenvedélyeket te
remtsen elő.

Ha az előttünk világoló tudományok valaha ki- 
alunnának, csak lassankint ’s mintegy önmagoktul fog
nának elhomályosodni. Az emberek az alkalmazásra szó
rakozásnál fogva, elvesztenék szemök elől az elveket ’s 
miután az elveket egészen elfelejtették volna , bajjal fog
nák követni a’ belőtök eredő módszereket; újakat többé 
nem találhatnának ’s értelem- és mesterségnélküli tudós 
bánásmódokat használnának , mellyeket senki többé nem 
értene. —

*** Olly országban, hol a’ gazdaság, valamint a’ 
hatalom , néhány kézben van központosítva ’s onnét ki 
nem szabadul , a’ világi javak nagy részének használata 
egy mindig ugyanazon egyedekbői álló kis szómnak van 
birtokában; a’ szükség, közvélemény, kívánságok mér
séklése, eltávoztatják attól a’ többieket.

Az emberek nem lévén többé képesek nagysze
rű nézetekre, a’ szépet és csinosát keresik ; ’s nem any- 
nyira a’ valóságra, mint látszatóságra törekesznek.

*** Az aristokratiákban néhány nagy ábrázolatot 
demokrata országokban pedig sok apró rajzolatot készit- 
getnek. Amott érez oszlopokat emelnek , itt gypsz osz
lopokat öntenek.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a tt n e r-Kár o l y i  uri-utcza 453.
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IVd. üzenete »’ KK és R R nek a’ magyar nyelv
és nem zetiség tárgyában a' nt. főRRhez.
A KK. és RR. tanácskozás alá vevén a’ m. FöRRknek a’ 

magyar nyelv és nemzetiség tárgyában hozzájok küldött 3dik 
válaszüzenetét ’s mindenekelőtt megjegyezvén azt, hogy a* m. 
FöRRdek által azon válaszüzenetök első soraiban használt 
ama kifejezést: „társországok“ törvényesnek el nem ismer
hetik , és egyedül ezen kifejezést: „ k a p c s o l t  r é s z e k “ 
tarthatják mind a ’ törvények, mind a’ két tábla közti eddigi 
értekezések szerint érvényesnek; kijelentik egyszersmind 
meggyöződésöket, hogy ezen kifejezésben „ t á r s o r s z á -  
g o k“ nj elvet rejíeni annyival kevesbbévélnek, mivel ugyan
azon válaszüzenet 2d szakaszának elején ezen kifejezés is : 
,az  o r s z á g h o z  k a p c s o l t  r é s z e k 1 szinte előfordul: 
ezen észrevételeiket mindazáltal el nem hallgathatták azért, 
nehogy a’ két épen nem egyértelmű kifejezéseknek elegyes 
használatából jövőre nézve az ország egységét illető káros 
következmények vonathassanak. Mi a’ dolog érdemét illeti: 
a’ m. FöRR első válaszüzenetökben önmagok javasolván Hor
vátországra nézve azon szerkezetet, mellya’6dik §ban azon 
szavaktól kezdve: ..minden köz és magányügyekre nézve“ 
’stb. végig foglaltatik , ezen végső szavakhoz a’ KK. és RR. 
annyival inkább ragaszkodnak, mivel egyedül azon kifeje
zés : „tetszésük szerinti“ melly a’ m. FöRR. által javaslóit 
szerkezetben foglaltatik, volt a' két tábla közti különbség; 
’s azon végső szavaknak kihagyása nem is puszta szerkezeti 
módosítás lenne, hanem a’ dolog velejére nézve egyenesen 
a’ két tábla között már előbb megkészült egyességet bontaná 
f e l , melly egyesség veleje abban á ll: „hogy a’ horváloknak 
a’ latin nyelv használhatása minden köz és magányügyekre 
nézve, a’ mennyiben ezek csak Horvátország keblében foly
tatnak, fenhagyatik.11 A’ m. FöRR. ezen észrevételeit tehát 
a’ KK.és RR. el nem fogadhatják, sőt úgy vélekednek, hogy 
azon biztosítás meggyengítése nélkül, mellyet az iránt kíván
nak a m FöRR is Horvátország lakosainak nyújtani, hogy 
a magyar nyelv rájok erőszakosan tolatni nem czéloztatik , 
azon végső sorokat a 6dik §ból kihagyni nem is lehet. A 
„tetszésük szerinti“ szavakat végre a 3dik üzenetükben ki
fejtett okaiknál fogva a KK- és RR. továbbá sem fogadhat
ván e l , a többször említett végső soroknak változtatás nél
küli megtartásához ragaszkodnak. Továbbá a m- FöRR. meg
egyezvén abban, miszerint ezen kifejezés, hogy ,a törvény- 
hozás az ország idegen ajkú polgárinak belső nyelvvíszonyira 
elnyomólag hatni nem akar,1 a 6dik §nak általok javaslóit 
szerkezetéből a felírásba tétessék által, a KK- és RR. ma
gok részéről nem ellenzik, hogy azon kifejezés: ,,idegen aj
kú“ ezen kifejezéssel: „más ajkú'1 cseréltessék föl; ellenben 
ragaszkodnak tovább is azon kifejezéshez, melly e tárgyat il
letőleg 2dik üzenetökben foglaltatik, és azon kifejezést; ma- 
gányéletök nyelvviszonyaiba“ azon kifejezés helyett: „belső 
nyelvviszonyaira nézve*1 minden hatarzatokban továbbá is 
megtartani kívánják- Annyival kevésbbé kétkednek pedig, 
hogy a m. FöRR. ezen kívánság teljesítésében nehézséget lát
ni nem fognak, mivel Horvátország lakosai az ellen, hogy 
a magyar nyelv használata azon ügyekre nézve, mellyek e- 
gyedül Horvátország keblében folytattatnak, rájok tolatni nem 
fog, a 6dik §. által m ár‘biztosítva lévén, azon kifejezés: 
„az ország más ajkú lakosainak belső nyelvvíszonyira néz
ve“ kelletinél tovább terjedne, ’s magával a javaslóit türv. 
czikknek a m. FöRRdek által elfogadott 2dik §yal is ellen
keznék. Mi a horvátországi hivatalnokokat illeti : a KK. es 
RR. abbeli buzgó törekvésüknél fogva, hogy a honi nyelv és 
nemzetiség tárgyában készitett felírás- és törvényjavaslat a 
nemzet köz óhajtása teljesülésében hova hamarabb felter
jesztethessék: a m. FöRR. javaslatát elfogadják;’s most sem

kívánván tovább terjeszkedni annál, mit 3dik üzenetökben 
kifejtve czélul tűzlek k i , megegyeznek abban, hogy a hor
vátországi hivatalnokok iránti rendelkezés a 6dik §ból kiha
gyatván egy külön §ba foglaltassák; mivel pedig a törvényt 
a tisztviselők és hivatalnokok közös levelezése által nézetök 
szerint kétfélekép lehetne kijátszani t. i. vagy az által hogy 
a horvátországi törvényhatóságok nem közvetlen , hanem a 
horvátországi iöhivatalnokok közbejöttével; vagy pedig az 
által, hogy a törvényhatósági tisztviselők a törvényhatóságok 
meghagyásával leveleznének a magyarországi törvényhatósá
gok tisztviselőivel, olly tárgyakban, mellyek különben a tör
vényhozási értekezések körébe tartoznak: a KK. és RR. ezen 
mindkét visszaélés elejét venni szükségesnek látják, annak 
módját pedig az ide rckesztve köziölt törvényjavaslat 7d- §sa 
újonnan készített szerkezetében előterjesztik.

Ezek szerint úgy vélik a KK. és RR. mind a mélt. Fö
RRdek azon kivánatinak, mellyeket a horvátországi lakosok 
nyelvviszonyaira nézve, válaszüzenetök szavai szerint a mél
tányosság és igazság tekintetéből szorgalmaztak, mind pe
dig azon törvényhozói állásukból származó szent köteles
ségnek is, mellynél fogva a haza valódi java előmozdításában 
soha hátramaradni nem kívánnak, elég fog tétetni; biztosan 
reméllvén is tehát a KK. és RR., hogy a törvényjavaslat- és 
felirásuak az itt előadottak szerint megkészített és ide mel
lékelve közlőit alakban leendő felterjesztése a m. FöRR. ré
széről sem fog többé akadályt szenvedni, ö cs. kir- főhgségét 
teljes tisztelettel kérik, a m. FőRRket pedig egész bizodalom- 
mal felszólítják, hogy azon törvényjavaslat és felírásnak ö 
felségéhez leendő felterjesztését hozzájok járulásukkal siettet
ni méltóztassanak.“

A magyar nyelv és nemzetiség tárgyúban kelt törvény- 
javaslatunk a KK. és RR. e tárgyba ni -id. üzenetéhez mó
dosított §§ai.  6. § A magyar nyelvnek a 2d. §ban kijelen
tett általányos alkalmazása Horvátországra csak annyiban 
terjesztetik ki, mennyiben Horvátország ’s annak törvényha
tóságai és itélöszékei a törvényhozással, kormánynyal, a ma
gyarországi törvényhatóságokkal , és egyéb itélőszékekkel 
érintkezésbe jönek E szerint Horvátországban a kormánynyal, 
Magyarország egyes törvényhatóságaival, főtörvény- ’s egyéb 
itélöszékeivel folytatandó hivatalos levelezéseknek nyelve, 
a csatolványokat ide nem értve, egyedül magyar leend. Min
den köz- és magányügyekre nézve azonban, a mennyiben ezek 
csak Horvátország keblében és horvátországi törvényható
ságok előtt folytattatnak; ugyszinte a törvényhatóságok és 
itélöszékek tanácskozásaikra nézve is a latin nyelv használ
hatása fenhagyatik. 7. §. Ha a horvátországi törvényhatósá
gok tisztviselőji tulajdon nevükben szorosan hivatalos körük
höz tartozó tárgyak iráni a magyarországi törvényhatóságok 
tisztviselőivel leveleznek, a latin nyelvet használhatják; el
lenben midőn horvátországi törvényhatóságok meghagyásából 
a magyarországi törvényhatóságok tisztviselőivel értekez
nek, magyar nyelven levelezni kötelesek. Ugyszinte minden 
horvátországi főhivatalnokok is u. m. a bán, a zágrábi püs
pök, a megyei főispánok, midőn a magyarországi hivatalno
kokkal vagy törvényhatóságokkal leveleznek, a magyar nyel
vet tartoznak használni.“

Regy. k ir. levél a tekint. KK. é t RRnek az orsz. ta
nácskozások ‘s előadásokban m iiigen  nyelv használhatása irá n t 
hozott végzésükre nézve.

Iső Fe r d i n a  n d ’stb. Fens, főhg’saf. Midőn Horvátország törvény
hatóságai részéről minap értésünkre jutott: mikép — mi a jelen or
szággyűlés irataiból is kiviláglik — azok által, mik a RRk táblájánál a 
szavazatoknak ezentúl nem máskép mint magyar nyelven leendő kife- 
jezhetése körül történtének, a kapcsolt országok követei azon visszás 
állapotba helyeztettek, hogy — noha jelen vannak az országgyűlésen 
— küldetésüknek mégis pontosan megfelelni’s az érintett Tábla orsz. 
tanácskozásiban, őket illető törvényes munkakörükhöz képest, valódi
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és hathatós részt venni, jogaik nehéz sérelm ével, nem képesek, erő
sen hittük, hogy ezen lépés balságát, a rokonnemü tárgy fölötti ta
nácskozásnak még akkor függőben léte miatt is , majdáltallátván, azok- 
tul, mik annak folytában a föntebb nevezett követekre nézve történ
tének, önkint és legott elállandnak. Azonban mennyire meghiúsultak 
ezen reményűik , — mind azon tábla további tanácskozásai sorából, mind 
az érintett törvényhatóságoknak, említett követeik szavazhatása iránt 
még folyvást tartó rendkívüli és törvénytelen helyzete miatt hozzánk 
nyújtott legújabb folyamodványiból minden várakozásunkon felül értet
tük. Valamint pedig a magyar nyelv fölvirágzása és használatának ter
jedése iránti kegy. szándékunkat a kir. jóváhagyásunkkal alkotott tör- 
vényczikkek bőven tanúsítják, úgy bensőleg meg lévén győződve, 
hogy e czél követésében kedvező sikerrel máskép nem haladhatni, mint 
ha az 1790 : 7 törv.cz. elveihez mindig szigorun ragaszkodva ’s ennek 
iidves értelme szerint a magyarnyelv használata előmozdításában min
den erőszakolást gondosan kerülve, mindazt, mi ettől eltér, értel
münktől legidegenebbnek lenni őszintén valljuk. Minthogy tehát az 
országgy. nyelv kérdése még ezenfelül az 1790:67. t. ez. értelme sze
rint, egy ezentúl hozandó törvénynek szolgál tárgyul, annak pedig a 
tárgyalások alkotmányos rendének épsége mellett megelőztetnie nem 
le h e t; ama gondossághoz képest, mellynél fogva tisztünkben áll azt cson- 
kittatlan megőrzeni, Kedvességedet és Hüségteket ezennel kir. tekinté
lyünknél fogva komolyan intjük és akarjuk , hogy a hazai törvények 
azon alapelvére , miszerint addig, mig törvény által máskép rendel
tetik , a fönálló szokás megtartandó , gondosan ügyeljenek ’s azon kö
veteknek , véleményeik diák vagy magyar nyelven kifejezhetése gya
korlatát épségben meghagyni ’s annak erőszakos korlátozásátul óva
kodni gondjuknak tekintsék. Kikhez egyébiránt, kelt fejedelmi váro
sunkban Bécsben Ausztriában oct. 12kén 1843. Ferdinánd m.k. gr. 
Mailáth Antal m.k. Szőgyényi László m.k.

L u k an é n y e i k u k a  S á n d o r p e s ti v á ltó tő rv én y szé - 
k i  e ln ö k  sz é k fo g la ló  beszéde.

Tekintetes váltótörvényszék! Urunk királyunk magas 
kegyelméből e’ váltótörvényszék elnökévé neveztetvén, 
ma kezdem m*»g ebbeli hivataloskodásomat! Éspedig, no
ha nem ritkán, sőt közhelyeken is emelkedtek a’ legújabb 
törvény-alkotta ez intézkedés ellen szózatok! ellenszóza
tok ! még azoktól is , kik az intézet körüli hivataloskodá
suk által, annak minden ágaiba mélyebben tekinthetvén , 
hatásukat közelebbiül nézheték, én mégis, nemcsak , mi
vel minden törvényes institutiót szolgálni dicsőségnek tar
tom, de mivel ennek iidvösséges létéről is meg vagyok 
győződve, örömmel folytattam eddig ,’s ugyanez érzéssel 
kezdem meg uj pályámat; annyival inkább : mivel hiedel
mem szerint ügyszeretet nélkül jó hivatalnok alig lehet; 
e’ nélkül a’ hivatal csaknem géppé alacsonyul! ez képes 
egyedül minden hivatalviseléssel egybekötött kellemetlen
ségeket türhetőkké tenni; fáradalmait, a’ boldogitó ön- 
megelégülés intézetével jutalmazni! Igen! ismétlem: öröm
mel és ügyszeretettel kezdem meg újon nyert hivatalomat, 
mellynek isten segítségével és az igen tisztelt váltótörvény
szék tagjainak közremunkálásukkal megfelelni, szent fo
gadásom. így lelkesülve, tévedésben hiszem én mindazo
kat , kik e’ váltótörvények alkotásától ipart, kereskedést, 
ez által nagyobbszerü pénzforgalmat ésigytöbb p é n z t ,  
mintegy varázsveszsző által előteremtetni vártak ; mert 
mellőzve, mik a’fentebbieket eszközleni képesek, ’s úgy is 
minden gondolkodó polgár előtt tudvák, röviden csak azt 
jegyzem meg, hogy a’ váltó-és minden hiteltörvénynek, 
a’ más eszközök létrehozásának lehetősége az egyedüli 
feladása, azzal hogy a’hitelező gyors és szigorú bírói eljá
rással biztosittatik adósa ellenében. Ésime! ebbül magya
rázható hogy hazánkban, ezen müveit nemzeteknél jóté
konynak , sőt szükségesnek hitt intézkedés, rokonszenvre 
nem talált! mert szigorúságával többséget sújt,melly a’régi 
törvénykezés formái által hitelezője feletti pártoltatást meg
szokván, ujabbi állapotját terhesnek hiszi. Nem tagadhatni

azonban , vannak tekintetek, és ezek közt főleg a’nemzeti’ 
ség tekintete , mellyek a’ birtokos termesztő és igy az adós 
osztályt, mások ellenében pártolni javasolják. Ez mindazál- 
tal a’ szoros igazságon tú l, vagyis más kárával soha sem 
történhetvén, csupán országos intézetek létrehozásával esz
közölhető; mellyek, mivel váltótörvények nélkül nem léte
síthetők, kétségtelennek látszik, hogy épen azon institutiót 
kárhoztatják, melly lehető jobblétük előmozdításában, mint 
egyik nevezetes eszköz tekintendő. Igaz! hazánkban a’bir
tokos osztály eladósult állapotja szomorú tekintet! mi any- 
nyival szomoritóbb, minél bizonyosabb, hogy vannak azok 
közt, kik önvétkök nélkül leginkább a’hazai viszonyok mi
att jutottak oda. De más részről nem lehet meg nem valla
ni, hogy a’ sokkal nagyobb rész: fényűzés és azon rósz szá
mítás áldozatja, miszerint drága pénzen olcsón kamatozó 
jószágot vesz; inkább fényes, mint haszon hajtó gazdasá
got folytatás igen gyakran megfelejtkezik: hogy azon jó 
szág, mellyet vett de ki nem fizetett, mégnem sajátja; és a- 
zért úgy költ mintha annak is ura lenne. Igen! hozzá kell 
szoknunk , ha egy uradalmat vagy helységet bírunk ’s ára 
értéke három negyedrészével tartozunk,magunkat csak egy 
negyedrész uradalom vagy helység birtokosainak tekintsük 
és ahoz mérjük kiadásainkat! Hozzászokniok kell az ille
tőknek, hogy 5 — 6 ezerft. alaptőkével, pazar fényű bolto
kat nyitni, nagyszerű telepeket állítani ,’s abból ugyanany- 
nyit — sőt néha többet, mint maga a’ tőke— évenkint köl
teni nem lehet,másként előbb utóbb—állítólag—a’váltótör- 
vények szigorúságának, és önhibánkat takargató uzsorának 
leszünk áldozatjai. Nem feladásom , de nem is kívánnám az 
uzsorát mentegetni, ha a’ váltótörvények némi homályosí
tására gyakran fel nem hozatnék, hogy az uzsorát megenge
dik. így azonban lehetetlen meg nem jegyeznem, miképen 
az uzsora ha nem fortélyos csábitássalés csalással köttetik, 
magában nem erkölcstelenség, és csak azért bűn, mivel po
sitiv törvény tiltja. Ha tehát újabb positiv törvény megen
gedné is, erkölcstelenséget nem pártolna. De az egész 1 840 
évi XY. t.czikkbe foglalt váltótörvényben egy szó sincs 
melly az uzsorát megengedné, sőt a* közkeresetre öszszeál- 
lőtt társaságok jogviszonyairól szóló XVIII. t.czikk 24. §. 
megemlített ,,a’ törvényesnél nagyobb kamat kiköthetés“ 
sem törvényesíti azt altaljában, hanem csak a’ kültagoknak 
engedi meg, hogy tőkéjöktül magoknak „nyereség fejében 
a’ törvényesnél nagyobb kamatot köthetnek ki.“ Az uzsora 
tehát folyvást tiltva van,  és a’ váltótörvények nem pártol
ják, noha könnyítik az által, hogy váltóknál a’ pénzszámla* 
lás kötelessége elő nem állhatván, az uzsora nem büntethe
tő. Mi pedig hogy igy, és másként nem lehet,azt, ki a’ váltó
intézetről csak némi fogalommal b ir, kétségbe nem hoz
hatja. De meggyőződhetik mindenki még arról is ; hogy ha 
váltótörvények nem léteznének is, az uzsora mégis űzné fe
kete mesterségü játékát; mert a’ pénz becsét törvény meg 
nem határozhatja, annak úgy mint más áruknak, csak con- 
currentia szabhatja meg időszakonként értékét. Hazánk
ban, fájdalom! a’ váltókkal élés még nem úgy, és nem azon 
nemesebb czélra használtatik,miszerint: a’váltóforgalom, a’ 
váltóöszleteket többszörösitve, általa a’ fizetési eszközt, és 
igya’ pénzt szaporítja; minek azonban okát, sem magában 
a’ váltó-jntézetben, sem a’törvények hijányában (mellyek-
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ről el merem mondani: minden fogyatkozásai mellettjobban 
alkotott törvényünk nincs) sem végre azok kiszolgáltatásá
ban , hanem egyedül abban kell keresni, hogy nálunk az i- 
par, kereskedés alacsony fokon á ll; hol ezt, szebb és az 
egészre nézve hasznosb feladásához képest csak igen gyé
ren használhatni; mert mint emlitéma’ váltótörvény ipart, 
kereskedést ugyan előállítani nem képes, de annak lehető
ségére ’s virágzóbb állapotbai emelésére olly annyira szük
ségesnek bizonyult, miszerint nincs nemzet, melly élénkebb 
kereskedéssel b irna,’s egyszersmind a’ váltótörvényeket 
már jó előre be nem hozta volna. De különben is , legyünk 
nyíltak ’s valljuk meg: hogy a’ nálunk behozott váltótörvé
nyeknek, minden müveit nemzetnél tapasztalt, ’s nem két* 
lem, idővel e’ honban is bővebben tapasztalandó jótékony
ságán kívül, még azon (már is egy kissé észrevehető) ér
deme van, miszerint sokakat könnyelmű pazarlástól eltar
tóztatván némelly erkölcstelenségnek elejét veszi ’s igy 
bizonyos tekintetben erkölcs iskolájává magasul. Köszö
net ’s hála legyen tehát felséges urunk királyunknak, ki 
népei boldogitására törekvő számos intézetei közt ezt is lét
re hozni engedé! Köszönet az 1840. évi törvényhozásnak! 
’s végre mind azon tagoknak , kik ez uj üdvösséges törvé
nyek alkalmazásában fáradoztak! És midőn ezt említem, le
hetetlen Almásy Móricz gr. alkincstárnokrul, mint e’ tör
vényszék volt érdemdús első elnöke’s elődömrül, dicsőítő 
őrzéssel meg nem emlékeznem! Á’tisztelt gróf az, ki e’ vál
tótörvényszék érdemes tagjaival, a’ rögös , nálunk még uj 
pályát megtörni segité! O azon ritka szerencséjü’s tapinta- 
tu férfiak egyike, kinek érdemei minden oldalról ’s minden 
tekintetben méltányoltatnak! O tehát az, kinek neve e’ tör
vényszéknél is mindenkoron dicsőítve fog említetni! Vala
mint méltó elisméréssel leend Rudics Dániel e’ törvényszék 
érdemteljeselső közbirája iránt is, ki az elnökséget másfél 
óv óta fáradhatlan buzgalommal, mindenki megelégülé- 
sére vitte! miért fogadja az én őszinte köszönetemetis. — 
Tekintetes Yáltótörvényszék! magamról ’s a’ jövendő hi
vatalos viszonyokról alig van mit mondanom! mert körül
tekintve olly tagokat látok, kika’ status különféle szolgá
lataiban, ’se ’ dicső pályán is valódi érdemeket szerezve, 
úgy a’jelen, mint magasabb hivatásra is tökéletesen elké
szülve lévén, olly igen tudják független bírói állásuk köte
lességét, miképen minden hoszszasabb figyelmeztetést szük
ségtelennek tartok ; és azért elég legyen röviden csak any- 
nyit mondanom , hogy hivatalban szigorú, azonkívül sem
mi elsőbbséget sem követelve egyenkint és valamennyinek 
szives barátja lenni kívánok. A’törvényszéki testületeknek 
nem csekély része ’s az igazság kiszolgáltatásában egyik 
nevezetes tényező az ügyvédi kar! Ezt en valamint nemes 
foglalkozásában tisztelem , úgy némelly egyesek tisztelet- 
teljes állásukbóli leszálltát mélyen fájlalom, mert csak ez 
lehet oka,hogy az egész minden érdemlett becsültetése mel
lett mégis azon állást, melly más országokban annak olly 
igen méltán tulajdonittatik, e’ honban eddig ki nem vítta. 
Részemről valamint az említett egyesek ellen minden bírói 
hatalmamban álló móddal munkálni, úgy az általam tisztelt 
egész ügyvédi kar emelésére csekély hatásomhoz képest 
mindent elkövetni Ígérek. Az irántam ez úttal nyilványitott 
szívességért pedig vegye őszinte köszönetemet.

Végre fogadják mind azon tisztelt tagok és ezek között 
különösen a’ m. kir. vftszék érdemes tagjai, kikhez nem
csak az eddigi hivatalos kapcsolat, de három évi kellemes 
viszonyok, s őszinte barátságunkból keletkezett örömdus 
számos óraim boldogító viszszaemlékezése is köt,’s kiktől 
csak hivatalilag valtam meg! mondám fogadják ezek ’s mind 
azon tisztelt tagok — kik jelen kis ünnepélyünket megje
lenésükkel dicsőitni szíveskedtek — hálaköszönetemet!

A’ fölállítandó magyar kereskedelm i társaság  
programmája.

CFolytatás . )

A’ Quarnero-öböl tág medenczéjében száz meg száz 
hajó talál helyet, és ha a’ Fiurnarán túli kőgát (molo) 
meghoszszabbittatik ’s e’folyó csatornája kikötővé tétetik, 
mellynek épitését ő fölsége már elrendelni kegyeskedett, 
úgy a’ veszélyek és nehézségek, rnellyek néha dühöngő 
szelek alkalmikor a’ hajózható vizet kevesbbé ismerő ha
jóst háborgatják, teljesen megszünendnek , és a’hajózás 
még nagyobb biztosságául reméllhetőleg a’ bemeneti vo
nal is a’csatornába nem sokára ki leend jelölve , úgyszin
tén alkalmas helyeken világitó-tornyok is épülendnek. A’ 
martinschizzai szép veszteglőintézet legjobb kezességet , 
nyújt egészségi tekintetben. F i ume  számos tengerparti 
raktáraiba pedig mindennemű árukat legczélszerübben és 
leggazdaságosabban rakhatni le. Mig Magyarország kettős 
utón , a’ Dunán le ’s Fiume felé részesül azon javakban, 
rnellyek az ausztriai hajózásnak az Angliával kötött ke
reskedési ’s hajózási szerződvény által biztosíttattak: ad
dig Fiúmét’s a’ magyar tengerpartot, a’ Pest vagy a’ 
Bánság közt építendő vasút iránt ez országgyűlésen való
színűleg hozandó törvény által felszámithatlan hasznok 
várják5 minthogy e’ vonal az ország szivét, — a’ fővá
rost— és több nevezetes várost öszszekötvén, Fiúméra, 
a’ tengerparti vidékre ’s az egész országra jóllétet varázso- 
Iand. A’ tömérdek termék, mint: gabona , liszt, gyapjú, 
kender, méz, rongy, toll, bőr, szarv, gubacs, repczeo- 
laj, hamuzsir, iószőr , magvak, zsír, szalonna , sódar , 
szappan, épitőfa, fagy gyű ’stb.; és némelly iparczikkek 
mint: üveg, zsákvászon, gyolcs, kender, porczellán és 
más edénynemüek, vasmüvek, bútorok, szerszámok, 
posztó , pokróczok’stb. kivitele tágas mezőt nyit más nem- 
zetekkeli kereskedésre ’s itt a’ társaság főleg arra is tö- 
rekedendik , hogy némelly czikkek , például: vaj, sajt , 
sör, égettbor, füstölthus ’stb. készítését es javitasat, melly 
eddigelé nem ismértetett es a’ honi termesztéssel könnyen 
öszszefér , meghonosítsa. Ennyi kincs, a körülmények 
illy kedvezése ’s a’ magyar kereskedés naponkinti általá
nyos emelkedése mellett legkisebb kétség sincs , hogy a’ 
honi közforgalom a’ fiumeivel öszszekötve ’s belátással, 
észszel, kitöréssel és nevezetes tőkékkel folytatva a’ je
lentőség és virágzás igen magas fokára emelkedhetik. E’ 
nézetektől vezéreltetve, és több tekintélyes férfiú részé
ről adott segélyigéretek által biztatva ifj. Szabó Pál egy:

Magyar kereskedelmi társaság létesítésére tervet ké
szített, melly miután előbb kisebb körben megvizsgálta
tott, utóbb pedig múlt jul. födik napján Pozsonyban a’ 
KK. és RR. teremében gr. Vay Ábrahám mármarosi főis-
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j,án elnöklete alatt tartatott nyilványos közgyűlés áltat elv* 
ben ’s fővonásaiban elfogadtatott, egy azon közgyűlés ál
tal nevezett választmány által pedig réazletiben is átvizs- 
gáltaték: ezennel a’ nagy közönség elibe terjesztetik , azon 
reménységben : hogy közrészvét ’s hozzájárulás a’ ter
vet életbe léptetendi. Aláirásokat elfogadnak, ideigl. vá
lasztmányi elnök Yay Abrakain gr., ideigl. tollvivő Kos
suth Lajos , és a’ tervező ifj. Szabó Pál.

A’ magyal* keresk . társaság alapszabályai. 
j .§ . Egy társaság alapittatik Pesten: Magyar kereske
delmi társaság czim alatt, mellynek czélja leend részint 
saját, részint idegen számadásra, főleg nemzeti hajókon 
be- ’s kiviteli kereskedést és szállitványozást űzni , ügy- 
viseletet vinni 's minden másnemű kereskedelmi működést 
elvállalni, mellyeket a’ társaság igazgatósága a’ magyar 
kereskedés emelésére alkalmasaknak látand. 2. §. A’ tár
saság tőkéje két millió forintból álland , húsz forintos pénz
láb szerint három ezüst húszast egy p.forintra számítva , 
négyezer (4-000) részvényre osztva, egy egy részvényt 
ötszáz (500) p. forinttal számitva. A’ részvények után é- 
venkint 5 pcentes kamat, ’s a’ tiszta nyereségből aránylag 
esendő osztalék jár. A’ részvények befizetésére évenkint 
25 pcentnél több nem ,’s az is csak kétszeri részlegre oszt
va kivántathatik. 3- §. Minden részvényesnek, részvényei 
számához aránylag, egyenlő része van a’ társaság tulaj
donában , nyereségében és veszteségében. 4-. § Ha kétezer 
(2000) részvény aláíratott, a’ társaság megalakultnakte- 
kintetik. Mihelyt azonban 1000 részvény (500,000 pft.) 
alá lesz Írva, az aláírók gyüléstartásra öszszehivatnak , 
miszerint elhatározzák: vájjon már ezen öszszeggel is meg 
akarják é kezdeni a’ társaság munkálatait. Melly határzat 
esetében mindazáltal azon aláírók, kik egy millió pft. alá
írása előtt a’ társaság munkálatit megkezdeni nem aka- 
randják, ha úgy fog tetszeni, viszszaléphetnek. Minden 
esetre pedig akármennyit tegyen az aláirás 1843. decem
ber első vasárnapján , hamégtartand az országgyűlés, Po 
zsonyban , különbén pedig Pesten hasonló módoni intéz
kedés végett közgyűlés fog tartatni. A’ társaság fonál Iá— 
sának ideje huszonöt (25) évre hafároztatik. Mihelyt a’ 
társaság megalakult, azonnal jogosítva leend az igazgató
ság a’ netán fenmaradt részvényeket körülmény szerint , 
minden esptre mégis alpari vagyis névszerinti értékök árá
ban kibocsátani, az ezekért beveendő őszieteket a’ társa
ság hasznára fordítván. E’ végre az illető ideiglenes rész
vényjegyek az igazgatóság nevére iratnak ’s tovább for- 
gattatnak. 5. §. Huszonöt (25) év leforgásával a’ részvé
nyesek közgyűlése határozandja meg, ha tovább is fen- 
álljon ém éga’ társaság es meddig? Vagy inkább a’ fon 
kitett batáridő után felszámítás vagy kereskedési rendbe
szedés tartassák és a’ társaság eloszoljék é? 6. $. Sőt a’ 
huszonöt év folytában is azon esetre, ha a’ munkálatok 
öt egymásután következő év alatt folytonosan csak veszte
séget adnának , melly a’ tettleges tőkét és tartalék-pénz
alapot egy harmad ( V 3 )  részszel kevesbitné, a’ részvénye
sek közgyűlése határozni fog az iránt: ha tovább is fen- 
álljon é még a’ társaság vagy eloszoljék? 7. $. Ha pedig 
a’ társaság kitűzött czéljától ’s munkakörétől, vagy pedig 
az alapszabályok 2., 3 , 4. ,  5., 6., 9., 10. és 1 9dik czik- 
kelyek rendeletitől eltérne: ez esetben minden egyes rész

vényesnek jogatámad a’ társaságot a’váltótörvényszék előtt 
liquidatióra ’s iiletőségeérti elégtételre szorítani, sőt az 
öszszes társaság eloszlatása bírói elrendeltetését is szor
galmazni. 8. § Mihelyt a’ társaság eloszlása határoztatik, 
azonnal megszűnnek a’ munkálatok is , és a’ föiszámitás 
végettazigazgatóság bizatik meg, olly kötelezéssel, hogy a’ 
részvényesek közgyűlésének számot, adni ’s a’ tőkemarad
vány elosztását a’ részvények viszszaadása mellett eszkö
zölni tartozzék. 9. §. Ha a' munkálatok olly kedvező sű- 
kerrel folynának , minélfogva czélszerünek találtatnék a’ 
társasági tőkét nevelni, ez esetben hasonlag csak a’ köz
gyűlés határozza el: ha vájjon a’ tőkenevelég megtörtén
jék é ’s minő mértékben? A’ tőke nevelés pedig részvények 
szaporítása által eszközöltetik, meliyek a’ társaság szá
mára adatnak el. Ezen részvények megvétele körül az ere 
deti részvényesek elsőséggel bírnak, mégpedig a’ birto
kukban levő részvények számához aránylag. 10. §. Mi
helyt a’ társaság a’ negyedik (4dik) alapszabály értelmében 
törvényesen meg van alakítva, azonnal meghívás fog ki
bocsáttatni minden egyes r é s z v é n y  első tizenöt (15% ) 
pcentes részletének az alább meghatárzott módon leendő 
befizetésére. Három hónap múlva az első befizetés után a’ 
második történik tiz (10) pcenttel. A’ többi hetvenöt pcent 
úgy osztatik föl, hogy ha befizetésre lenne szükség, éven
kint csak 2 5% fizettessék be két részben j először 10% 
aztán 1 5%; mégpedig hat hónapos időközzel egyik rész
let fizetésétől a’ másikig. 11. $. A’ fizetési felhívások a’ 
pesti, fiumei, bécsi lapokban ’s az augsburgi közönséges 
újságban történt háromszoros kihirdetés után az igazgató
ság által törvényesen megtetteknek tekintetnek. A’ felhí
vások , kelésük határnapjától számitva, két hónapos ha
táridőt szabandnak a’ befizetésre. 12.§. Az első befizetés
nek , tizenöt (1 5) pcenttel számlálva, Pesten kell történ
ni ; a’ többi Fiúméban , Bécsben és Augsburgban is meg- 
történhetendik az igazgatóság által kijelelendő ügyvise
lőknél , melly esetben mindazáltal a’meliőzhetlen bankkölt
ségeket az illető részvényesek viselendik. 13. §. Első 
részletbefizetés alkalmakor minden részvényes ideiglenes 
részvényjegyet kap,mellyre a’ következő részletek befi
zetései följegyeztetnek, mindaddig, mig a’ részvények tel
jesen befizetve leendnek. 14. §.Ha valamellyik részvé
nyes, a’ 1 0 .’s l l . ezikkek rendeletéhez képest történt 
felszólítás után , aláírási kötelezése ellenére már az első 
befizetést is elmulasztaná, azon esetben , ha a’ kötelezést 
mulasztott aláiró magyarországi, az 183%ki 20dik törv. 
czikkben kijelelt szóbeli bíráskodás utján, ha pedig kül
földi , az őt illető hatósághoz tartozó commercialis törvény
székek előtt a’ társaság részéről megpöröltetve leszen, a’ 
futó öt perc. kamatok és az illető költségek megtérítése 
mellett kötelezése teljesítésére szorítandó. Hapedigvala- 
melly részvényes az első befizetés után mindjárt a’ máso
dikat vagy pedig a’többi részletes fizetést is teljesíteni el
mulasztaná, akkor a’ már befizetett részlet öszszege egé
szen a’ társaság tulajdonává válandik, és a’ részvényes 
minden jogát el veszti. Az igazgatóság az illy fizetetlenül ha
gyott ideiglenes részvényjegyeket megsemmisítvén , he
lyettük újakat bocsát k i ; a’már befizetett részleteket pe
dig, mint a’ társaság valóságos tulajdonát, a’ rendkívüli 
jövedelmezések közé sorozandja. (Vége kóv.)
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szeiveny ugyanazon számmal larratik el , mellyel a’ régi vi
selt. 2 5. §. Ha illy jegy elveszni találna megsemmisité-V  fölállítandó magyar kereskedelm i társaság  

programmája.
CFolytatás .)

1 5. §- Mihelyt a’ részletek teljesen beüzettetvék , 
az i g a z g a t ó s á g  a z o n n a l  b e j e g y z i  a’ n e v e 
k e t  a’ t á r s a s á g i  k ö n y v e k b  e ; az ideiglenes rész
vényjegyek viszszaadása mellett a’ részvényeket rendel
vényre kiadja, meliyek ennélfogva hátirások által tovább 
is forgathatók. Az engedvényes az átruházást egy hónap 
alatt az igazgatóság által bizonyitványnyal elláttatni köte
les, melly végre hivatalos pecsét fog rányomatni e 'nyi
latkozással: „bejegyzett engedvény.“ 16. § .A ’ részvé
nyeket egy jegylajstrommal (Stockregister) ismerhetni 
meg, mellyből kivágatnak. Mindegyik saját számmal és 
az igazgató-választmányi elnök, úgyszintén az igazgatók 
aláírásával van ellátva. 17. §. Minden részletfizetésre öt 
(5) perc. kamat jár évenkint. A’ kamatok féléves részle
tekben fizettetnek január és julius első napján. Ha a’ lejá
ratok elsőjénél még nem folyt volna le hat hónap egészen, 
a’ kamatok a’ lefolyt időhöz aránylag fizettetnek. A’ ka
matok fizetése történik Pesten, Fiúméban, Bécsben és 
Augsburgban, a’ szelvények (coupons), mellyekről a’ kö
vetkező czikkben leend szó, tulajdonosának kívánságá
hoz képest. Pesten kivül történő fizetéseknél a’ mellőzhet- 
len bankköltségek a’ 12dik czikk értelmében a’ tulajdo
nost terhelik. IS. §. A’részvények kiadása alkalmikor két 
szelvénynyel fognak elláttatni, egyik a’fél éves kamatok
ról, másik az évenkinti osztalékról szóland (a‘ 64d. §. értel
me szerint) mégpediga’társaságfenállásánakegész idejére. 
Az osztalékok szelvényei.mellyeken sem bizonyos lejáratot 
sem bizonyos öszszeget nem lehet kitenni: a* kereskedési 
mérlegnek , melly hez tartoznak, évszámát viselik. 19. §. 
A’ részvényesek csak részvényeik erejéig, t. i. minden 
részvényért ötszáz (500) p. írtig köteleztetnek a’ húsz fo
rintos pénzláb szerint három pengő húszast számítva egy 
forintraj és ennél többre soha, bármi rendkívüli ’s előre 
nem látott okok és körülmények forduljanak is elő, vala
mint arra sem kényszeríthetők, hogy már bevett kamato
kat és osztalékot viszszaadjanak. 20. §. A’ részvények kia
dásáig az ideiglenes jegyek is átruházhatók a’ 1 5dik czikk
ben kijelelt mód szerint. 21. §. Egy ideiglenes jegyet nem 
lehet több névre kiosztani. A’ részvény vagy az ideigle
nes jegy , ha egy társaság tulajdona volna i s , csak egy 
névre szólhat, és csak egy névre ruháztalhatik át. 22. §. 
A’ részvény átruháztával a’ kamatok és az osztalékszelvény 
is átruháztatnak. 23. §. A’ részvények eloszthatlanok lé
vén , minden részvényes meghalálozása esetében annak 
örökösei lépnek helyébe , de magok közül egyet kijelölni 
tartoznak, ki addig is , mig az osztály megtörténnék , az 
elhalt részvényest ideiglen képviselje. 24.§. Ha megrom
lás miatt uj ideiglenes jegyet, részvényt vagy szelvényt 
lenne szükség kiadni, ez csak a’ megromlott papirjegy 
viszszaadása ’s harmincz pe ngő  krajczárnyi díjfizetés 
mellett adatik ki. Az uj ideiglenes jegy, részvény vagy

sének a pesti váltó-törvényszék utján kell megtörténni } 
ennek megtetele után az uj ideiglenes jegyek, részvények 
vagy szelvények a’ fenemlitett dij mellett annak adatnak 
k i, ki magát az elveszett jegy tulajdonosának fogta bizo
nyíthatni. —

A tarsasag czelja s munkaköre. 26. §. A’ magyar 
kereskedelmi tarsasag czélja : nyereséges önálló nemzeti 
kereskedést alapítani, tekintettel a’ magyar tengerpartra 
’s különösen a’ fiumei kikötőre; e’ végett a’ productio 
gyarapítását ’s közforgalom élénkítését előmozdítani. 27. 
§. Ezen kitűzött czélra a’ társaság munkálatai a’ követke
ző körben forgandanak , u. m.: a) Ki- ’sbe\iteli keres
kedés, — pénzelőlegezésekkel is öszszekötve. b) Szállit- 
ványozás és ügyviselet, c) Ezen fő munkakör mellett költ- 
ségszaporitás nélkül eszközölhető mellékes munkálatok.

I. Kereskedés. 28. §. A’ kereskedés két főágra osz
lik: ki- ’s bevitelre. Mi a’ k i v i t e l t  illeti, a’ társaság 
ez élül tűzi ki magának : uj utakat törni, minél jutalma- 
zóbb piaczokat keresni a’ magyar terményeknek; misze
rint a’ tört ösvényen egyes kereskedők is a’ magyar ke
reskedelmi forgalmat sükerrel élénkíthessék ’s közbenvé- 
tésével azt eszközölni, hogy a’magyar termesztők , gyár- 
nokok ’s iparmüvesek termékeiknek a’ lehetségig azon tel
jes árát kapják meg , melly a’ külföldi fogyasztási piaczon 
értök fizettetik. — E’végett tehát egyenes öszszeköttetés- 
belépenda’ világkereskedésnekmindazonpiaczaival,mely- 
lyeken a’ magyar terménynek kelete lehet, vagy keletet 
a’ magyar kereskedelmi társaság munkálkodása ujdon nyit- 
hatand. K i v i t e l i  kereskedésre nézve a’ társaság mun
kálatait egy bizonyos vonalra nem szoritandja, hanem a’ 
topographiai helyzet, idő ’s hely szerint, mellyre külde
ményei irányozandvák ,’sa’ küldendő áruk természete sze
rint azon utat használandja, melly legczélszerübben, leg
olcsóbban ’s legjövedelmezőbben czélra vezet; igy például: 
magyar iparművek keletre küldeményezésébena’dunai ha
józást a’ fekete tengerre, igy Ausztria , Német-, Schweiz 
és más nyugati ’s éjszaki országok felé a’ Dunát vagy il
letőleg tengelyem szállítást; azt mindazáltal szabályul tű
zi ki magának, hogy mind azon küldeménynél, meliyek 
olly világrészekbe száliitandók, hova a’ szállítás legol
csóbban ’s legczélszerübben az ádriai tengerről eszközöl
hető, a’ küldeményezés nem Triest, hanem egyenesen a’ 
magyar tengerpart felé’s kiváltképen Fiúméból történjék, 
miszerint a’ magyar tengerpart a’ magyar kereskedés fő- 
fokhelvévé ’s Fiume valódilag nemzeti kikötővé emelked
jék. És pedig a’ kiviteli kereskedést két módon kezelendi 
a’ magyar kereskedelmi társaság. A) Bizományképen. B) 
Nyerészkedésileg saját merényletre (nuf ellette Oíec l̂tung). 
29. §. A’ társagág, mint bizományos vállalkozó , átveszen 
«’ magyar-, erdélyországi ’s magyar koronához tartózó 
tartornányokbóli fóldbirtokosaktul, mezei gazdáktól, gya- 
rosoktul és kézművesektől, külföldöni eladás végett, min
den eladásra alkalmas terményt és iparmüveket; azoknak
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eladását eszközlendi, ’s (levonván az előre fölvetendő 's a’ 
megbízónak a’ bizomány átvételénél tudtára adandó szál« 
litványozási, biztosítási ’s egyéb költségeket, ’s igenmér- 
séklett bizományi dijt (provisiot) az eladási árnak pon
tos kifizetéséért egész értékével kezeskedik’s minden el
adásról hitelesen számolni magát kötelezi. — Ezen fontos 
ügyviteli ág sikeresitése végett a’ társaság a) Pesten, mint 
lakhelyén, honnan a’ társaság dolgait kormányozandja , 
viz- és tűzbiztos raktárakat nyitand. b) Fiúméban ügy vi
selőt vagy körülmények szerint rendszeresitett fiókházat 
is tartand. c) Azon külföldi főpiaczokon , mellyek a’ ma
gyar termények főbb vásárait teszik, vagy azokká válhat
nak , szintúgy ügyviselőket ’s részint fiókházakat nyitand. 
Minden esetre d) a’magyar eladó termesztőket a’ külföldi 
fogyasztó vevőkkel közvetlen érintkezésbe hozandja. e) 
Időnkint értesitendi a’ hazai közönséget, meliy irányban , 
ntelly országban ’s melly időszakban reméllhetni czikkeink- 
nek legjobb keletét ’s legjutalmazóbb árát; ’s egyszersmind 
értesitendi őket az időről, melly alatt terményeik árát meg
kaphatni biztosan reméllhetik; addig isf) a’ bizománykép 
átveendett árukba, az á r u k  m i n ő s é g é h e z  képest 
reméllhető ’s kölcsönös értekezés utján megállapítandó 
árának egész kétharmad részéig a’ társaság öt percentes 
kamatra előlegezni ajánlkozik, g) A’ társaság közvetlen 
öszszeköttetésbe hocsátkozandik a’ magyar gazdasági ’s 
iparegyesülettel, ’s külföldi öszszeköttetéseiből meritendó 
tapasztalásainál fogvást értesitendi azokat, és a’ közönsé
get mindazon kellékekről, mellyek a’ magyar termények
nek egy vagy más külföldi piaczon becsét emelhetnék ’s ke
letét biztosíthatnák; nemkülönben azon termesztvényi ’s 
iparágakról, mellyek a’ kereskedelmi conjuncturák sze
rint Magyarországra nézve jutalrnazóknak ígérkeznek. 
30- §• A’ kiviteli kereskedés másik ágát teendi a’ saját me
rényletre űzendő speculatio. Ez viszont két ágra oszlandik. 
a) Nyereséget Ígérő’s azért csak a’ legnagyobb óvatosság
gal viendő speculatióra; mire nézve a’ szabad verseny út
ja mindenki előtt nyitva áll. b) Kísérletekre, mellyek- 
nek egyenes czéljok: a’ magyar kereskedésnek uj utakat, 
az öszszes honi kereskedőségnek is javára szolgálandókat, 
törni, a’magyar terményeknek uj külföldi vásárokat keres
n i ’s hazánkat kereskedelmi öszszekötésbe hozni távoltar
tományokkal , mellyekben honunk áldásai ekkorig talán 
isméretlenék $ ha politikai’s egyéb conjuncturák a’ ter
mesztés egy vagy más, egykor talán virágzott ágát ha
nyatlásra dönték, (mikint a’borral, különösen pedig a’ 
hegyaljai borral történt) annak uj piaczot keresve, ismé- 
ti felüdülésére alkalmat szolgáltatni , ’s az ősöktül öröklött 
szokásosságnak gyakran a’ termesztés vagy iparág léteiét 
is áldozatul ejtő tespedést a’ felvirágzás kellékeivel ’s föl- 
téteivel megismértetni, ha vannak olly kereskedésre al
kalmas terményei hazánknak, mellyek a’ külföld előtt ek
korig vagy épen nem , vagy nem eléggé isméretesek, azok
nak kelendő áruvá tételére utat törni; — ha vannak má
sok , mellyek még hazánkban nem termesztetnek avagy 
gyártatnak, de körülményeink szerint bizonyos haszonnal 
termesztethetnének avagy gyártathatnának, azok iránt 
kellő óvatossággal a’ hazában megrendeléseket tenni, ’s a’ 
megrendelt árúkat viszont a’ kereskedés alkalmas helyén

’s idején megismértetni ’s a’ netalán kedvező eredvény köz
hírré tételével azon termesztési vagy iparágak meghono
sítását ’s közkereskedésbe is átmeneteiét eszközölni. 31. 
$. Mi pedig a’ beviteli kereskedést illeti: ez az öszszes 
forgalomnak főalapja, mi nélkül activ kereskedés nem is 
igen van , ’s a’ melly nemzet azt nem maga űzi, az mind sa
ját terményei eladásánál, mind annak, mire szüksége van , 
másoktóli megvételénél idegen közbenjárók munkáját, fá
radságát , merényletét is kénytelen megfizetni, mindazt 
pedig , mit ezért akár eladásnál, akár bevitelnél fizet, sa
ját nemzeti tőkéjéből vesztette e l , mert sem olly drágán 
nem ad , mint adhatna; sem olly olcsón nem vészén, mint 
vehetne, ha maga kereskednék; ’s hol ez nagyban, hol 
ez állandóan ekkint van , ott a’ nemzeti kereskedés vesz
tesége folytonos , ’s a’ kereskedői mérlegnek mindinkább 
szenvedőlegesen kell állani. Ez legnagyobb részben a’ ma
gyar kereskedés jelenlegi áliapotja, mellyen tehetsége 
szerint segíteni ’s a’ most majd egészen külföldi piaczok 
kezében levő beviteli szenvedőleges kereskedésünket ön
álló tevőleges kereskedéssé változtatni leszen a’ magyar 
kereskedelmi társaságnak második feladata; e’ végett te
hát a) a’ társaság gyarmati czikkeknek ’s délszaki termé
keknek magyarországrai behozatalát egyenesen Fiúmén 
és a’ magyar tengerpart többi kikötőin át saját számadá
sára, de főkép a’ külföldiekkel szokásos társasági merény
letre (közös számadásra) eszközlendi, miszerint a’ ma
gyar tengerpart emelkedjék ’s a’ magyar hon és a’ világ 
között önálló kölcsönközlekedés nyittassák. Mire nézve: 
b) A’ társaság főéivé leend lehetőleg csak onnan venni 
külczikkeket honi fogyasztás végett, hol a’ társaság ha
zánk termékeit egyenesen vagy közvetve eladhatja, mi
szerint a’ kiviteli kereskedést eszközlendő honi hajózásnak 
viszfuvart is biztosítson, c) A’ társaság Pesten és Fiúmé
ban gyarmati czikkei ’s délszaki termékei számára raktárt 
fog tartatni,’s minden szilárd kereskedőt váltó mellett kö
zönséges hitelre a’ kívánt árumennyiséggel ellátandja, i- 
gyekezvén, hogy a' külfödi kikötőknél kedvezőbb fölté
teleket is nyújthasson , vagy legalább olly árt szabhasson, 
minőn azon áruk más főpiaczokról kaphatók; de mindent 
elkövetend, hogy a’ külföldi kikötőknél kedvezőbb fölté
teleket nyújthasson. d) Mig Pest, vagy az al-Duna’s Fiu
me közt vasút nem épül, a’ társaság gonddal lesz, hogy 
a’ szállitványok alkalmas évszakban a’ Száván, Dráván 
’s Dunán történjenek ’s hogy legalább Pest és Fiume, és 
az útban fekvő városok közt egy rendesen fuvarozó testü
let állíttassák föl, miszerint a’ küldeményezés egyedül Ma
gyarországon á t , hol a’ fuvarozási költségeskedés olcsóbb, 
jutányosabban is eszközöltessék, minta Triesztbőli igen 
drága szállítás. Ha pedig az említett vasút elkészül, úgy 
reméllhetőleg különben is minden kereskedő saját érdeke 
által fog oda vezéreltetni, hogy magát az olcsóbb fiumei 
utón lássa el délszaki terményekkel, e) A’ kereskedelmi 
társaság becserél gyarmati s külföldi árukért honi termé
keket is , meghatárzandó föltételek mellett, f) A’ társa
ság valamint a’ kivitelnél, úgy a’ bevitelnél sem hagyand- 
ja figyelem nélkül a’ keleti kereskedést, miszerint erre 
nézve is két adásvevési irányt nyisson a’ forgalomnak : 
azért g) eszközlendi a’ keleti fűszeráruk (Droguen-Waa-
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ten) behozatalát a’ Dunán fölfelé , hogy Pest e’ drága és 
nyereséges kereskedés gyülpontjává váljék , honnan az
tán a’ küldeményezés rendeletekre, Német-, Lengyelor
szágba ’s tovább történhetik ; ezen czélt kétszeres haszon
nal érhetni el, minthogy a’ bevitel végett egyszersmind ho
ni gyárczikk kivitelét is eszközölheti kelet felé. 32. §. A’ 
magyar kereskedelmi társaság ezen kereskedési munkála
tokat a’ honi földinivelés ’s műipar előmozdítása végett 
pénzelőlegezésekkel is öszszekötendi,’s az áruk értéke-’s 
minőségéhez képest előlegezni ajánlkozik: a) termékek
re , meliyek még a’ földben vannak, b) készítendő gyár- 
czikkekre, c) készítendő kézmüvekre, de minden esetre 
csak úgy , ha a’ társaságnak elegendő biztosság nyujta- 
tik , továbbá d) kiküldeményezés végett átvett árukra, e) 
Olly árukra, meliyek eladás végett Pestre küldetnek bi
zománybán. f) Olly árukra is, meliyek a’ társaság raktá
rába küldettek letartóztatásra, hogy azokat vagy a’társa
ság adja el bizománykép a’ küldőtől meghatárzott áron , 
vagy pedig bizonyos határidő lejárta után viszszavonat- 
hassanak. A zé’ részbeni föltételek, valamint az előlege- 
zőleg kiadandó őszietek iránt az igazgatóságnál kérdezős
ködhetni , ’s ekép mindenki szerezhetend magának tudo
mást; ezek egyébiránt hírlapok utján is közhírré fognak 
tétetni. —

II. Szállitványozás és ügyviselet. 33. §. Német föld 
gyáripara emelkedésével’s azon általányosabbá vált meg-i 
győződésnél fogva, miszerint a’ német műiparczikkek a’ 
Dunán le keletfelé Ázsiába jó vásárra találhatnak : Pest i 
városának is, mint szállitványozófokhelynek , jövendő-' 
je naponkint fontosabbá alakul. E’ szállitványozási üzletre 
annyival is inkább számíthatunk, minthogy fővárosunk 
kedvező fekvése a’ göngyölésre (Packung) szükséges sze
rek olcsósága tekintetében ’s mint gőzhajózási indulópont, 
Pest minden más hely fölött elsőséggel bir. Azért is tehát 
szoros gondja leszen a’társaságnak: a) A’ külföldi átszál- 
litványozást keletfelé minden utón ’s módon Pestre vonni 
’s itt a’ lerakodásokat öszpontositni, melly végre jutá
nyos föltételek mellett kísérletekre szólitandja fel a’ kül
földet és alkalmas intézkedésekkel rendszeresitendi ez 
üzletet, b) Eszközlend a’ társaság mindennemű száilitvá- 
nyozást Ausztriából ’s hozzá tartozó német tartományok
ból Erdélybe, ’s mindenkor csak a’ szokásos dijt követe- 
lendi fáradozásaiért, c) Atvállaland továbbá a’ társaság 
minden nagyobb vagy kisebb mennyiségű szállitványozást, 
az országon belül minden irányban , legyen az az ország 
vagy magányosakkal kötött szerződések, vagy megbízá
sok következtében egy meghatárzandódij mellett ’s ennél 
is , mint mindennél, a’ fuvarozás tökéletesb szerkezetére 
törekedendik. d) A’ kereskedelmi társaság szokásos dij 
mellett, minden Pestre, akár országos, akár közönséges 
vásárra bizományul küldött mindenféle gyármüczikkek ’s 
termények eladását eszközlendi ’s azokra a’fentebbi czik- 
kek értelmében előlegez. E’ végre nyílt r a k t á r t  t a r t ,  
mellyben minden áru letároztathatik, és bizonyos meg
térítendő dij mellett hónapokig fekhetik, mig eladhatásuk 
ra a’ kedvezőbb conjunctura bekövetkeznék. Ezen kész- 
pénzi előlegezésekkel öszszekötött letároztatás (Einlage
rung) minden harmadik hónapban megujittatik, hogy a’

társaság az áruk értékének netaláni csökkenése által ne 
karosodha8sek. e) A’ mint már előbb kijelentetett, nye— 
reszkedesre is vesz arukat a’ társaság maga számára v. 
pedig masok tarsasagaban, mikor aztán azokra nézve kü
lön szerződések köttetnek, f) Szolgálni fog a’ társaság 
belföldi úgy, mint külföldi váltók beváltására v. adós
ságok beszedésére, ’s szigorú és szorgos eljárása által a’ 
fizetések pontosabb megtartását ’s a’ honi hitel emelését is 
elŐ8egitendi. (Folyt, köv.)

A’ in it 1 a t t.
Elvégezvén egyik éjszaki főiskolánkban tanulásomat, 

szivszövetséget kötöttem, melly az eddig kötöttek legne- 
vezetesebbikei kö/é tartozik. A’ gyógyászatot egyszerre 
hallgatván a* philosophiával, mi angol egyetemeinken, 
mondhatni, ritkaság, szemembe tűnt egy tanulótársam, 
ki velem e’ két szakban ugyanazon tanításokra járt. O olly 
különös tünemény volt, hogy már ez által magára fogta 
volna vonni figyelmemet, azon kivételi emberekhez tar
tozván , kiket az anyatermészet kainjegygyel bélyegzemeg, 
hogy első pillanatra szembe tűnjenek. O mulatt vala, olly 
fekete bőrszínnel, hogy őt könnyen tökéletes négernek 
lehete tartani. A’ keskeny, apadt homlok, lapos o rr, ki
nyúló állkapczák , duzzadt ajkak, gyapjas haja, röviden: 
minden arra szolgált, hogy arczának valódi állati kifeje
zést adjon. Egyéb teste rútságban bizton mérközhetékfe
jével. Buster Strangways Bruton undokul nőtt fel: mér
téken túl hoszszu kezek ,hoszszu orangutangkarok,mely- 
lyek soványságban lábszáraival versenyzőnek, miket a’ 
széles talpak még idointalanabbakká tőnek. Éhez gondol
ván még amaz, a’ fehéreknél annyira kiállhatlan szagát 
a’ négerfajnak , melly szag a’ leggondosb tisztasággal is 
daczol, kérdem, lehet é teremtvény, mellyel mostoháb
ban bánt volna a’természet,mint e’ tanuló, ki előbb torz- 
képhez az embernemre, mint emberhez hasonlita. — Egy 
azonban kipótoló némileg ez undorító egészet, értem a’ 
nagy, fekete, szép idomú, tüzes szemeket, mellyekből 
gondolatvillámok czikáztak. E’ beszélő szemek nélkül, 
meliyek őt az isten képe osztályába ernelék, a’ mulatt un
dok rémség fogott volna lenni ; de a’ szemeiben rejlett leg- 
rendkivülibb szellem magasb világrendü lénynyévaltozta- 
tá a’ kalibant, melly bukottan ugyan ’s átokterhelten, de 
eltorzultában is a’ teremtő nagyszerű müvének látszék. 
Bruton sem szánakozás-, sem nevetes-, hanem felelem- ’s 
utálatra indított.

Szemei azonban nem csalkepet árulták el. A legun- 
doritóbb torzalakban fölötte ritka adományu’s talentumu 
szellem lakozék , mellyet rendkívüli miveltség megérlelt 
’s magasbita. Az ó ’s uj nyelvekben jártas vala és sokat 
gondolkodék. Isméreteihez szeplőtlen magaviselet, forró 
vallásosság járult, mihez a’ szellemvilág éjoldaláhozi ho
mályos hajlam ’s nagy adag babona csatlakozók. Szere- 
tetben úgy, mint gyűlöletben határtalan, csak azon vad 
szenvedélyességet isméré , melly soha nem bírt tiszta , 
melegítő hajlammá dicsőülni. Dicsvágya , melly a’legna
gyobb akadályokat játékszernek tekinté, nagy vala’s né
ha nevetségessé fogott volna lenni, ha bősz ötleteiben 
egyszersmind daemoni, koloszszerü , valami nem rejlek
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vala. Fájdalom, belvilága is a’ rut átkával volt terhelve , 
mert oily iszonyúan hebegett, hogy szellemdus gondolatai 
is kedvetlenséget szültek a’ hallgatóban.

Élénkül emlékszem még egy beszélgetésünkre köze
lebbi isméretségünk első korából. Egy laboratóriumban 
állánk ’s vegytani kisérleteket tevénk. Rögtön keresztbe 
veté karjait, előmbe álla ’s heves modorában kiálta: ,Ej , 
C** ur , minek az az örökös tanulás és kísérletek , vájjon 
’s miként fog ez vagy amaz öszszegyülni ’s megjegülni és 
minek az az örökös turkálás holttestekben? En magam 
nem vágyóké sokkal méltóbb tárgya a’ természettudomá
nyoknak? Nézzen ön rám , vagy inkább ne nézzen , ne 
hogy megcsodálja apollo-termetemet! Teringette! ha lá
tásom gyűlöletet ’smiattam épen megvetést is szülne az em
berekben, mitsem szólnék; de utálatot, csömört . . . 
átkozott legyek , folytatá agyarkodva, ha van rajtam tag , 
melly nem a’legtestesültebb roszszaság! Testre néger, aka- 
rám mondani torzkép az emberi nemre, sőt még az sem, 
hanem mulatt és születésemre rabnő fia, vigye az ördög! 
Még nevem is éktelen alak: Buster Strangways Bruton , 
van é ízetlenebb valami a’ névlajstromokban? Miilyen a’ 
ficzkó, ollyan a’ név; úgy hangzik, mint midőn az eb 
farkon marja a’ macskát. Azonfölül hebegő! Mit akar a’ 
természet ennyi lintorszerü e’ sok seprejével ? Mi e’ rej
tély megoldása? Ha az isten világán mindennek elegendő 
oka van, kérdem a' philosophus uraktól, élénkségem ezen 
őrültsége min alapul?4 — — En megütközve néztem rá; 
szünet múlva nyugottabban folytatá: .Nézze ön, kedves 
C** ur , van egy ország, nagy roppant ország, hol rútsá
gom szép, születésem nemes, nevem jó hangzatu fogna 
lenni ’s hol szellemem4 — e’ szónál homlokára tévé kezét 
— hol tudományom istenéként tiszteltetnék. Sejti már ön, 
a’ szeretet ’s bölcseség atyja , a’ végtelen jóságu isten miért 
csatolt öszsze lelket, mint az enyim , illy testtel és szelle
met, melly túlhalad sok bölcsét, miért szorított négerhü
velybe? Keserrel eltelve , sértések által elüzetve’s polgá
ruk nemzetektől eltaszittatva miveltségök , müvészetök ’s 
hitök magvait én vagyok afrikai vad véreim közt elszó
randó! On csodálkozva néz rám ’s félig őrültnek tart? 
Gondolja meg Mohammed életpályáját! Buborék voltak é 
álmai? Yagy a’ mythuszi Bacchusról,kimeghóditáIndiát, 
puszta költész ábránd ’s nem mély értelmű bölcseség? Gon
dolja meg, hogy Napoleon, kinek hírével telve most a’ 
világ, négernek , puszták fiának született volna: világá
ban mi változtatásokat eszközlend vala! Menjünk tovább 
’s tegye föl ön , hogy Napoleon Angliában neveltetve ’s 
miveltetve mindazon tudománynak, mellyektől Európa 
csillog, birtokában, ’s honábae’ tudományokkal tért volna 
viszsza, mit vár vala ön tőle méltán? Elég, C** ur, e’ 
gondolat czélja minden törekvésemnek , éltem sarkcsilla
ga ’s azon remény, melly nélkül ezerszer átkozandám már 
a’világot. Ezen égi megbizatásom végrehajtása nyugtala
nít éjjel nappal, ez nógat tanulás- és gondolkodásra , en
nek van szentelve lényem ’s életem. Téritőnek lenni ked
vem nincs, de birodalmat, hatalmas négerbirodalmat aka
rok alapítani, hogy minden egyes törzs egészszé ’s egy 
öntetté olvadjon öszsze , mellyből nemzetnek, szabad in

tézetekkel , erő- ’s miveltséggel kell keletkeznie. Gyer
mekéveim óta homályos ösztön vonz oda, hol velem uj tör
ténete fog kezdődni egy egész, elnyomatott, rabszolga 
emberfajnak. Nagy, szent ügy ez’s én erőt érzek magam
ban hozzá. Mert ennyi gyalázatot, ennyi megvettetést tü- 
rendék é olly sokáig, ha magas  b ez él aim nem vol
nának?4 —

Őrült tévelygés beszélt é a’ mulattból, vagy lángész 
hivatása ? Ha tévelygés : úgy abban legalább sok módrend 
vala ’s legmerészebb terveiben a’ lángész , véleményem 
szerint, csak szándékai következetességével, törekvés
pontjai logikájával különbözik az ábrándozótói. Bár Bru
ton agyrémes reményekkel volt telve, azt mégis meg kelle 
neki engednem, hogy az, mit.e’ tekintetben senki meg 
nem tehet vala, neki sikerülhete , mert ő minden tekin
tetben kivételi ember volt. — Áz embereket csak ellensé- 
giül tekinteni megszokva, sok időbe te lt, mig a’ mulatt 
bizalmával megajándékozott £ de a’barátság szó kimondá
sa pillanata óta magát odaadásra határtalan ’s magasult va
la , mint minden, mit éreze. Szive egy redője sem mara
dott előttem rejtve ’ sorsa nem mindennapi vala. Abból, 
mit nekem nevezetes családviszonyairól beszélt, követ
kező tűnt k i : barátom atyja, Strangways Bruton, sza
tócskodáson kezdé ’s valódi fejdelmi vagyonra tön szert, 
miben őt talentum, munkásság és szerencse ritka együtt
hatással sögité. Oxenford nagy uradalmon kívül dús birto
kai valának Jamaikán ’s nagy része egy tőzsérházban, 
melly igen elágazva ügy-’s üzérkedett. Egyébiránt csodála
tos szent vala. Nem csak heves, mint fia , hanem határ
talanul makacs , akaratos *s boszuvágyó is volt. Szeren
csétlen házasságából egy lyánya születők J ki minél in
kább fejlődék , atyja lyányának annál jobban mutatkozott. 
Erves, tüzes, gyűlöletben kérlelhetlen, élete igen viha
rosnak lenni akarni látszék. Alig ISdik évében már is az 
egész táj meséje vala, mert szavak- és tettekben semmi 
korlátot nem ismért. Ekkor azon hir terjedett el rög
tön , hogy Oxenford várában valami rendkívüli történt. 
Annyi bizonyos vala, hogy Bruton ur amaz idő óta lyá
nya iránt egész világ előtt hevességet és keménységet mu
tatott, mire fontos okainak keile lenni. Mi történt, azt 
kisem tudámeg, de egy este miss Bruton atyja egy szol
gájával a’ várból eltűnt.— Az öreg mindjárt aztán Nya- 
gotindiába ment ’s a’ várban többé soha nem láták. Nyu- 
gotindiában rabszolgakereskedéssel foglalkodott ’s oily 
embertelenül bánt a’ szegény rabszolgákkal, hogy baro- 
misága miatt többször voná őt számadásra a’ törvényszék. 
Kevéssel halála előtt ültetvényén egy feketenőtül fia szü
letők ’s ez Buster Strongways barátom vala. — Az öreg 
rabszolgakereskedő különösségei köze tartozik, hogy va
lamennyi javait ’s birtokait Nyugotindiaban , Oxenford 
uradalmat ’s az említett tőzsérhaznal volt tőpenzet e’ fianak 
hagyományozd. Végrendeletben a lyányról szó sem vala, 
miből azt következteíék, hogy csakugyan hire veszett vagy 
mindennemű hagyománya érdemetlenné tévé magát. A’meg- 
holt egyszersmind jelesül intézkedett, hogy a’ vagyon, fia 
kiskorúsága alatt mindig növekedjék.

( Folyt. következik.')

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t  n e r-Ká r o ly  i uri-utcza 453.
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A* fölállítandó magyar kereskedelm i társaság  
program m ája.

(F o ly ta tá s .)
III.Mellékes munkálatok. 34. §. Ezen főczélok elé

résire szükséges eszközök lehetségessé teszik a’ keres
kedelmi társaságnak , a’ nélkül, hogy költségeit szapo
rítsa, még több nemzeti czélra is közrehathatni. Hlyé
nek jelesül: A’ szállitványozás által a’ hazai hajózás elő- 
mozditása. Mire nézve: a) A’ kereskedési társaság köte
lességének tartandja a’ ki- ’s bevitelnél főkép honi hajó
kat használni, b) Tengeri hajók épitésére rendeléseket 
is elfogadandó sőt a’ társaság pénzerejének növekedtével 
és kedvező körülmények közt saját merényletére is épít
tet hajókat, ’s igy ezen érdekes és fontos iparágat virág
zásba hozni minden módon törekedendik. c) Eszközlendi 
továbbá a’ társaság azt is, hogy a’ honi tengeri hajókra 
belföldi magyar hajósok is fölvétessenek , miszerint hazánk
ban gyakorlati tanulás által a’ tengerészeti isméret is las- 
sankint elterjedjen, d) Szintúgy elsőséget ad a’ társaság 
folyókon is a’ netán már meglevő, vagy még ezentúl ké
szítendő vitorlás hajóknak, minthogy hajózásunk ezen, 
eddiginél olcsóbb nemét is szokásba hozni óhajtja. Ha az
tántalálkoznának, kik hajóikat tökéletesb rendszer sze
rint akarnák építeni, a’ társaság minden adat beszerzésé
re ’s külföldi építőmesterek félfogadására késznek ajánl
kozik. 35. §. B) Külföldi kölcsönök eszközlése. Talán 
egy nemzet sem szenved a’ pénzszükség nyomasztó állapot- 
ja alatt annyit, mint a’ szegény magyar nép. Az uzsorás- 
kodás túlhajtott fertelmes üzlete, nálunk minden törvény 
daczára számtalan alattomos utón a’ kereset legelső , leg- 
általányosabb polczára emelkedett. Mi ezen szomorú álla
potot még súlyosbítja, az , hogy az ipartól minden tőke el- 
vonatik ’s uzsoraüzésre használtatik, ’s ez is egy oka a’ 
gyár- ’s műiparbani hátramaradásunknak. Szóval : hazánk
ban 6% kamat mellett kölcsönt nem kaphatni. Iía el nem 
akarunk veszni, segítenünk kell ezen nyomasztó sorson, 
törvényhozólag ’s magánylag is. Alig lesz e’ honban va
laki, ki külföldi öszszeköttetésnél fogva kölcsönvételt ol
csóbb ’s méltányosabb föltételek mellett eszközölhessen , 
mint a’ magyar kereskedelmi társaság. Ezt.i. figyelmez- 
tetendi ’s felszólitandja a’pénzgazdag külföld tőkepénze
seit, hogy pénzüket, mit honunkban két vagy két és fél 
%re adnak, nálunk 5 — 6%re teljes biztossággal kölcsö
nözhetik. Mit ekkorig sikeresiteni azért nem igen lehe
tett, mert nem volt az országban egy hitellel biro, külföl
dön isméretes ’s a’ hon törvényeit és viszonyait ismerő 
közbenjáró-testület, melly a’ külföldi tőkepénzeseknek 
minden felvilágositást hitelesen adhatott, ’s a’ kölcsönve- 
teleknél közbenjáróul szolgálhatott volna.' E’ tekintetben 
a’kereskedelmi társaság szigorú lelkiismérettel megvizs- 
gálandja, milly biztosság ajánltatik a’ kölcsönadónak úgy 
reális, mint morális tekintetben, azaz: milly állapotban 
van a’ biztosításul szolgálandó ingatlan jószág, s kezes
kedik é a’ kölcsönvevő jelleme , hogy minden megtett óva

tos lépes után sem jatszja ki hitelezőit? — ’s ha e’ részben 
magának olly tudomást szerzett, miszerint nem tarthat 
tőle, hogy közbenjárásával önhitelét koczkáztatná, meg
ismerteti a külföldi hitelezővel az illy kölcsönzésekre 
vonatkozó törvényeket s a’ kölcsönös egyezkedéseket és 
szerződéseket közvetitendi. 36. §. C) Mindenneműgyár- 
iparvallalatletesitése ’s lakatlan pnszták népesitésének elő
mozdítása. Altalányosan el van ismerve, hogy müiparnél
kül földmiveles sem virágozhatik ’ ’s csak azon nemzet ké
pes a’ közgazdaságban fejlődés magasb fokára emelked
ni , melly, a’ hol ’s a’ mennyire körülményei alkalmato
sak, nem engedi át a’ külföld szorgalmának azon nyere- 
seget, melly a’ nyers termékek feldolgozásából ered, ’s 
a’ földmiveles aldasainak és ezek a’ közvagyonnak érté
két megsokszorozza. — E szempontból a’ magyar keres
kedelmi társaság közredolgozását oda is irányozandja, 
hogy a’hazában vállalkozási szellem, szorgalom és mun
kásság ébredjen. Különös figyelmet forditand tehát a’tár
saság arra: a) hogy némelly műiparczikkek , mellyeknek 
előállitása hazánkban a’nyers anyagbani bővelkedés kö
vetkeztében könnyen eszközöltethetik és biztos nyereséget 
nyújt, hazafiak vagy idegenek által gyártassanak, b) Ré
szint közbenjárása, részint pedig, ha ereje engedendi, mér
sékelt pénzbeli részvét által is ollynemü gyár-iparágak 
megalapítását ’s honosítását mozditandja elő a’ társaság , 
mellyek hazánkban nem,vagy csak tökéletlenül léteznek, 
de szép nyereséget hajthatnának. Ha tehát gyár-vagy más 
iparintézet felállításáról leendszó, a’ társaság mindenkor 
késznek ajánlkozik külföldről más számadására minden tu - 
dósitást, számadásokat, gépezeteket, szóval mindent meg
szerezni, mi illyetén vállalat megállapítására szükséges, 
c) Fölhivatand némelly vállalkozási szellemről isméretes 
külföldi gyárosokat hazánkban is kísérleteket t e n n i ,  
mellyek véghezvitelére segédkezeket örömest nyujtanda’ 
társaság, d) Az ipar gyarapodása a’népesség növekedését 
is föltételezvén, a’ kereskedelmi társaság tisztjében ál- 
land , ha ez iránt megkerestetnék , olly telepedőkrül gon
doskodni , kik honosinknak a’ gyári kezelés körében ok
tatókul szolgálhassanak.—  Tudjuk, hogy az angol műi
par a’ hitvallásért üldözött frank , brabant ’s német kiván
dorlók által alapittatott meg. A’ laktalan puszták népesi
tésének szükségéről is sokszor volt szó, mit a’ társaság 
külföldi öszszeköttetésinél fogva legkönnyebben eszkö
zölhet. Ha tehát valaki gyárt akar alapítani, vagy pusztáit 
népesíteni, bizton fordulhatand a’kereskedelmi társaság
hoz, melly neki bizonyos meghatárzandó föltételek mel
lett megfogadja külföldön a’ gyári munkásokat, érteke- 
zendik külföldi kivándorlókkal, kik hazánk népesifésére 
alkalmasok lennének, kitudakozza a’ föltéteket, szóval az 
egyességre szükséges mindenlépést egész készséggel meg- 
teend. 37. §. D) A’ biztositó magyar intézetek pártolása 
és újak felállítása által is tetemes pénzöszszeget kímélünk 
meg az országbóli kiszivárgástól. Ennélfogvást a’ keres
kedelmi társaság áruit szárazon ’s vizen, mennyire a’ kellő
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kezességek e’ hazában feltalálhatok — mindig honi bizto
sító intézeteknél biztositandja , p. o. a’ komáromi hajóbiz- 
tositó társaságnál, vagya’ fiumei Rinovata camera unga- 
rica d’ assicurazioni-nál; készitend uj terveket, közben
járni , szolgáland a’ kidolgozásnál ’s pénzbeli részt is ve- 
end, ha a’ körülmények ’s ereje engedendik. 38. §. E) 
A’ közlekedési eszközök könnyítése végett indítványba 
hozand a’ kereskedelmi társaság tapasztalásnál fogva 
vasutak, csatornák és viz-szabályozási tervezeteket, meg
szerzi a’ szükséges adatokat, hogy szoros költségvetés 
tétethessék , technikai elödolgozatokat készíttet ’s illy 
vállalatok létesítését közbenjárólag elősegiti. 39. §. F) A’ 
belföldi ’s világkereskedelmi conjuncturák köztudomásra 
juttatása végett a’ társaság minden hónapban és minden vá
sár alkalmakor jelentéseket és árujegyzékeket ad k i’s je 
lentéseiben a’ belforgalorn ’s a’ külpiaczok állapotáról ér
tesítenél a’ közönséget.

Igazga t ás .  40. §. A’ magyar kereskedelmi társa
ság három kereskedőből álló igazgatóság által képvisel
tetik, kik közül mindig ketten viszik az aláírást a’ társa
ságért, és Pesten laknak. 41. §. A’ társaság igazgatását az 
első három évre annak indítványozója Szabó Pál ’s két a’ 
gyűlés által választandó tag veszi át, mihelyt a’ társaság 
megalakult. 42. §. Az igazgatók egyikének a’ társaság szál
lásán kell lakni. 43. §. Az igazgatóság három évről há
rom évre közgyűlési választás által megujittatik. A’ volt 
igazgatók újra is választathatok. 44. §. Az első igazgatónak 
(ki az első három évben a’ tervező leend) Pesten lakónak 
és szabadnak kell lenni, hogy magát kizárólag a’ társasá
gi ügyvitelnek szentelhesse. Az igazgatói hivatalviselhe- 
tésre szükséges, hogy hivatalkodásánnk egész idejére 
legalább is harmincz (30) ideiglenes jegyet v. részvényt 
az igazgató-választmány kezébe letegyen. A’ más két igaz
gató ezen kizárólagos hivataikodásra nem szorittatik , és 
űzhet magány-kereskedést is ; de köteles húsz ideiglenes 
jegyet vagy részvényt az igazgató-választmány kezébe le
tenni. 45 §• Az aláírás a’ három igazgató kötelessége. Hogy 
azonban cselekvényeik érvényesek legyenek , szükséges 
két igazgatónak vagy megbízottéinak aláírása. 46 §. Az 
igazgatóság mellé hét (7) tagból Álló igazgató-választmány 
adatik, kiket a’ közgyűlés választ, elmozdíthat ’s újra 
választhat. 47. § Az igazgatók naponkint, a’ választmányi 
tagok pedig hetenkint legalább is egyszer öszszegyülnek , 
a’ társaság ügyeiről közösen tanácskozandók; elnököt a’ 
választmány saját tagjai közül maga választ. A’ határza- 
tok szótöbbséggel hozatnak. Határzatra öt tagnak jelen
léte szükséges. Szavazategyenlőség esetében azon fél győz , 
mellyel az elnök szavaz. A’ távollevő elnököt azon vá
lasztmányi tag pótolja , ki legtöbb részvénynyelbirj egyen
lő részvényszám esetében a’ legtöbb részvénynyel birók 
legidősbike. 48. §. Az igazgató-választmány minden tag
jának Pesten kell lakni, ’s hivatalviselésének egész idejé
re legalább tiz (10) ideiglenes jegyet vagy részvényt a’ tár
saság pénztárába letenni. Fizetést a’ társaságtól nem húz
nak. 49. §. A’ választmány hivatalkodása ötévre határoz- 
tatik ’s egy tag minden évben újra választatik. A’ kilé
pést sorshúzás határozza meg. Ha valamelly tag meghalá- 
loznék, vagy a’ választmányból viszszavonulna , v. meg

szűnnék részvényes lenni: ez esetben a’ választmány tag
jainak ideiglenes jógák van egyet a’ részvényesek közül 
magok mellé helyettesitni a’ legelső közgyűlésig, melly 
aztán a’ hiányzó tagot megválasztandja. 50.$. A’ választ
mány hivatalos eljárása az ügyvitelrei általányos felügye- 
lésben álland. Joga van a’ választmánynak , a’ hányszor 
akarja, az irományokat magának előmutattatni j a’ pénz- 
és raktárt, valamint a’ könyveket is megvizsgálni. Ha hi
bát talál, vagy ha javítást vél valahol szükségesnek , azt 
az igazgatóság elibe terjeszti. Ha az igazgatóság vélemé
nye a’ választmányéval ellenkeznék , vagy az emennek 
ellenszegülne , a’ választmány a1 tárgy jelentőségéhöz ké
pest, annak vagy a’ legelső közgyűlés elibe leendő ter
jesztését tartandja fen magának , vagy rendkívüli közgyű
lést kívánhat öszszehivatni. A’ választmány közértelmü kí
vánságára az igazgatóság haladék nélkül gyűlést tartozik 
hirdetni , mellyben a’ szóban forgó' tárgyak elintézendők. 
Az igazgatóság minden rendes, vagy rendkívüli közgyű
lés alkalmakor felszólitandja megnyitó beszédében a’ vá
lasztmányt, hogy javaslatit— ha Hlyeket tenni akar — 
a’ részvényesek elibe terjeszsze ’s beszédében mindjárt is 
azon tárgyakat érintendi, mellyekre már figyelmessé té
tetett. A’ választmány továbbá minden évben számot vet 
az igazgatókkal, ezekkel együtt határozza a’ részvénybe
fizetések vagy osztalékok kiadásinak idejét, a’ tartalék
tőkét kamatra adja, az alapszabályok végbehajtására ü- 
gyel és ideiglen a’ közgyűlést illető hatalmat gyakorolja. 
— Ennek mindazáltal legszorosabban számot adni tarto
zik. 51. §.Az igazgatók hivatalos eljárásai következők: 
ők gondoskodnak az áruk megvételéről ’s eladásáról, a’ 
bevételekről ’s kiadásokról; ők tartoznak ügyelni, hogy 
a’ könyvek a’kettős könyvvitel -  mód szerint vitessenek : 
ők a’ társaságot egy megkötött vásárlattal lekötelezhetik; 
de forma szerint megtiltatik nekik , a’ társaság rovására 
kölcsönt vagy bizomány-pénzeket fölvenni; ellenben a’ 
társaság minden kinlevő adósságit beszedhetik és nyug- 
tatványozhatják. — Ok képviselik a’ társaságot tényleg 
és szenvedőleg minden törvényszék előtt; ők teszik meg 
a’ panaszt és sürgetik azt tovább , és védik vagy védte- 
tik a’ társaság ellen netalán indítandó pereket minden tör
vényszéknél. A’ társaságot érdeklő bukások esetében ők 
képviselik a’ társaságot ’s ennélfogva minden jószág-áten
gedés , vagy bukási szerződvények iránt szabadon egyez
kedhetnek. Ők az adósakra váltókat intézhetnek , elad
hatnak , behúzhatnak és behuzathatnak, valamint behúz
hatják a’ küldiméket (rimessen) is. Ők jogosifvák az irá- 
szati személyzetet, ügyvivőket, felügyelőket és dolgozó
kat tetszés szerint elfogadni ’s elbocsátani, azirászokés 
felügyelők fizetése mindazáltal a’ választmány helybenha
gyásától függ. —

Á l t a l á b a n  az i g a z g a t ó k  kötelesek képvisel
ni a’ társaságot minden harmadikkali viszonyaiban; és tel
jesíteni mindent, mi kormányzati körükbe tartozik. 52. 
§. Az igazgatóknak forma szerint megtiltatik: a) A’ tár
saság pénzén statuspapirokkal üzérkedni, b) Váltók el
fogadásába bocsátkozni, mellyekre nincs fedezet. 53. §• 
Minthogy az igazgatóknak és igazgató-választmánynak tel
jes szabad hatáskör engedtetik : a’ társasági ügyeknek az
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alapszabályok szerinti viteléért felelősséggel tartoznak a’ 
közgyűlésnek. (Folyt, köv.)

A* m u l a t  t.
^Folytatót.')

A’ fiatal Bruton , rangjagzerii neveltetésben része
sülendő , Angliába ktildeték. Izmos íiu vala, de undorító 
rútsága miatt élte már első virágkorára elhatott tanulótár
sai gúnya- ’s utálatának fagya. A’ fiatal mulatt előtt korán 
tűnt föl szeretetlensége az embereknek , kiknél a’szín fő
dolog. De a’ rútság, mint Byron mondja, merész’s azzal 
szokja magát megvetőin borzasztólag megtorolni , Hogy 
érteleméllel földre sújtja azokat, kik szépségökkel kér
kednek. Dicsvágy ’s büszkeség megkettőzleték a’ mulatt 
szorgalmát ’s bizonyos boszuvágyat mutatott abban , hogy 
társaival a’ collegében ’s egyetemen szellemi tulnyomósá- 
gát éreztetni’s tagadó szellemet játszani szokott.— 25d. 
éve elmúltával roppant vagyona teljes birtokába lépett.— 
Megszabadulva a’terhes gyámságtól ’s családkötelékek ál
tal nem korlátoztatva, azon ponton álla, hogy tervét, nielly- 
ben élte feladatát feltalálni vélé, elkezdendi. Előbb azon
ban atyai öröké mibenlétéről önszemeivel akart meggyő 
zódni ’s e’ végett ügyvivőjének i r t , hogy Oxenfordba el- 
jövend. — Bruton a’ tudós világból, mellyben eddig élt 
’s küzde, első Ízben lépett a’ mindennapiba. Az átok, meliy 
rajta fekvék, legott Oxenford várába elérkeztekor kese
rűen sulyosult rá. Itt, hol ő ur ’s parancsnok vala, min
den arczon a’ meglepetés és személye iránti utálat roszul 
eltitkolt kifejezését olvasó ; min ő egyébiránt kevéssé cso- 
dálkozék , mert azt már megszokta. Hiszen ő a' nélkül 
sem akart ott maradni, hanem csak hallani ’s látni, mint 
állnak az ügyek ,’s czélszerü lépéseket tenni, hogy a’ dol
gok ezentúl is az ő hasznára folyjanak. E’szempontból in
kább szereié , ha féltek tőle.

így álltak a’ dolgok , midőn ollyasmi történt, mi rög
tön olly fordulatot adott életének, melly mindnyájunkat 
meglepe ’s bonyolodásokat szült, mellyek rejtélyes felol
dódása most, évek múltával is, borzalommal tölt el. — 
A’ vár mellett folyó ’s parkon átkígyózó viz partján egy 
kút van, melly régóta hires az országban, mert vizének 
némelly marhabetegségben gyógyhatály tulajdonittatik. 
A’ vártól egy ösvény egyenes vonalban vezetett a’ mintegy 
egy mföldnyi távolságú gyógyforráshoz. Bruton, szenve
délyes reggeli sétáló , nem sokára a’ várba megérkezte 
után nap fölkeltével elindult a’kút felé, mellyről a’ meg
előzött napon esetleg beszélni halla. Közelgő afrikai ut- 
jával foglalkodva, gondolatokba mélyedve halada. Sötét 
sorsa lidércznyomásként fekvék szivén.— ,Magányosan, 
örökké magányosan . . - . dünnyöge szokása szerint ma
gában, semmi nyájas arcz, semmi részvevő szem, min
denütt csak bizalmatlanság és félelem! Nekem szivem , for
ró szivem van, de keblemben elevenen eltemetettkint fek
szik. Osztályrészem magány ’s elzárkozottság ; hol ro
konérzést keresek, gúnyt találok. Mindenem van, csak 
szerelmem nincs ’s mit érnek a’ föld kincsei, mit az érte
lem ’studomány nélküle?6 — Komoran’s elmélyedve ha
ladt az ösvényen ’s csak midőn a’ folyó partján álla , jőve 
eszébe sétája oka. Fölemelvén fejét, körültekinte. Mi volt

az? A’ kutrovásra egy lyányka hajlék , nagykőkorsójá
ba vizet merítve. — Bruton gyorsan viszszafordulni szán
dékozik. De a’ lyányka festői helyzetében , falusi öltöze
tében’s félig feléje fordított arczában ollyasmi tetszékmeg 
neki, iui őt, a’ régiségismérőt, akaratlanul is Theokrit 
idyllei egyikére emlékeztető. Magát ’s a’ festői helyzetet, 
mit neki itt a’ végzet mutata , megmosolygva, szemeit el 
nem fordítható ’s megbüvöltként álla ott. Utóbb elbeszél
vén nekem e’ találkozást úgy vélé , hogy e’ tüneményben 
valami érintő őt, mit máshoz nem tud hasonlítani, mint 
szellemi illathoz , magnesi erőhöz , melly a’ lyánykából 
kifolyván , az egész tájon megdicsőitő fénykint terjedt el. 
En mos o ly  tú l meg nem tarthatám magamat, meg kelle 
mindazáltal vallanom , hogy illy érzemény egészen illik 
azon titokteli módhoz , mellyel ő a’ természetéletet tekin
teni szokta. Mert, mint föntebb érintőm , abban is délsza
ki természetet tanusita, hogy vallásos nézetivei főleg 
azon csodákhoz ragaszkodók, mellyekben a’ sz. szerzők, 
mint a’ keleti költészek , olly gazdagok. Legyen bármi
ként, elég az ahoz, hogy nekem megvallá , miszerint meg
büvöltként á lla’s alig mert léiekzeni. Kedélyét kéj ’s fé
lelem fogáéi, félelem , hogy látványa eltiinhetik, mintleg- 
kisebb zörejre elnémul’s elröpül a’csalogány. — A’lyány 
gondtalan gyermekként a’ vízzel játszók ; megtöltő korsó
ját ’s kiönté , megint megtöltő ’s addig tízé ezen enyel- 
gést, mig a’ viz tetszenie lótszék, ekkor a’ kutrovásra 
tevén, fejére emelé a’ korsót ’s a’ réteken keresztül veze
tő ösvényen elindulva népdaltcsicserge, mellynek refrai- 
nét , mintegy öszszebeszélósre, a’ távolból vadászkürt 
hangoztató viszsza.— Bruton a’ lyányhoz menvén , egy 
ital fris vizet kért a’korsóbul. A’ dalosnő láthatólag vala 
meglepetve , de csak meglepetve , mert legott leemelő fe
jéről a’ korsót ’s átnyújtó ivásul a’mulattnak. — ,Bizonyo
san kiönti a’ vizet, ni el I y bői rútságom ivók , gondoláBru- 
ton , ’s újra megtölti korsóját a’ kutból'4 Innen láthatni, 
hogy a’ rósz hatály, m it megjelentének tennie kelle, 
nála némileg rögeszmévé vált. Ez egyszer azonban csa
latkozott ; mert a’ lyány nyájasan bólinta fejével ’s mo- 
solygva szóla : „egészségére, sir!44 — A’ hatály, mit 
ez elfogulatlanság a’ mulattra tön, le nem irható. Élté
ben először mosolyga vidoran emberlény rá ’s e’ kivétel 
hölgy, liatal, kitünőleg szép lyány vala ! — Mintegy a- 
loinban némán oldó le órájáról az arany lanczot ’s nyaká
ba akasztván azt a’ kecses isméretlennőnek, hogy csal- 
képzeletét ne háborítsa , szótlanul elsiete. Sokáig halla 
még a’ lyány pacsirtacsicsergésii dalát, mig az a’ faluba 
vezető utón eltűnt.

A’ falusi szépnek , ki illy bünhatályt tön Bruton ba
rátomra, neve Mildmay Emilia vala so sem több, sem 
kevesebb, mint szolgáló vala Oxenford helység egyik 
korcsmájában. Természetes, hogy házaszszonyának leg
ott elbeszélő történetét a’ fekete ú rral, ki a’ háromfa-kut- 
nál hozzájővén korsójából egy italt kére. A’ csaplárosné 
ugy vélé, hogy a’fekete más nem lehet, mint a’íiatal vár- 
ur, kiről annyi sok kalandszerűt beszélnek ’ de midőn 
Emilia előlépett arany lánczával, a’ korcsmárosnő öszsze- 
csapá feje fölött kezeit, férjét odahívó ’selmonda a’ lyány
nak , hogy ő szerencse gyermeke, mert a’ néma szerel-
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Dies évenkint fél rnilliórul rendelkezik.— Ekkor mozgóvá 
lön az egész ház. Azok közt, kik első kézből vevék ezen 
újságot, a’ helység bábája, rongyos, agg négernő, és a’ 
csapiáros fia, csinos fiatal katona, ki billentyűs kürtöt 
hordott oldalán , vala. Ez mosolygva vévé Emíliát ölébe 

legnagyobb meghittséggel bánt vele , mert rövid idő óta 
kikiáltott kedvese vala. — Az egész házban egy sem ta- 
lálkozék , ki a’ lyányt le akarandá beszélni uj szerencse
csillaga követéséről; sőt kedvese volt az első, ki vélé , 
ne begyeskednék igen a’ fekete imádó ellenében, de azért 
csókot nyoma piros ajkaira. — Más nap reggel Emilia 
szokása szerint újra a’ fa-kuthozment; útjában az agg fe
ketenővel találkozók , ki a1 mulattali kalandot előbbeni na
pon szinte hallá. Az undorító hatály, mellyet ezen undok 
tünemény, a* kor- és szenvedélyektől még jobban eltor
zult négerarcz ’s a’ gyapjas ősz haj, melly igenigen elü
tött redős bőre pokoli feketéségétől, a’ lyányra tőn, ag
gasztó vala; az öreget boszorkánynak tekintő, ki az ő 
szerencsétlenségén töri fejét. Midőn megálla, Emíliát ma
ga mellett elbocsátá és fulánkos beesett szemeit reá me
resztő , a’ lyányt ijedős szállá meg minden tagában; a’ kor
só leesvén fejéről ezer darabra tört. Felriasztott őzkénta’ 
lyány megfutamodék ’s hogy az öreg boszorkánynyal ne 
találkozzék , a’ kúthoz siete. Éhez közel érve,a’ kutro- 
vatnál férfit látott állni, ki fejét kezeire támasztva mély 
gondolatokba merültnek látszék. A’ mulatt vala. Emilia 
hozzá siete és szivremegve elbeszélvén nekitörténetéthoz
záadó , hogy fél egyedül viszszamenni a’ csapszékbe. Nem 
mellesleg kérelem volt é ez: kisérné őt el szegény bará
tom ? —  Bruton ma érezé életében először illy bizalom
szavazatnak, midőn hölgyszáj ótalom-’s biztos kíséretért 
cseng, kellemét; szivével eszét is elveszité. Kéjittasan 
megfogó a’ lyány kezét ’s érzeményének forró, sőt mon
dani lehetne, csaknem őrült szavak ’s állítások özönében 
szabad folyást engede.Emilia a’ szivömlengések sokaságá
ból alig érte néhány czikkes hangot, olly idegen volt előt
te a’ fekete imádó eszmeköre ’s a’ h e b e g ő  zagyvalék , 
mellyben érzeményeit előterjesztő. De habár megérté va
la is szavait, ez teendett é mélyebb hatályt rá? Mit hallott, 
az fogalmát és szellemi és szive miveltsége alacsony fokát 
meszsze túlhaladó. De ő is hölgy vala ’s neme biztos ösz
tönével legott első pillanatra kitaláló , mi őt az egész tör
ténetben tulajdonkép rs egyedül érdeklé, t. i., hogy a’ gaz
dag fekete ur beléje szeretett, őrülésig beléje bolondult. 
Bruton azon helyig kísérő őt, hol az ösvény a’ vártóla’ 
faluba vezete ’s elváláskor megigéré , hogy őt korán reg
gel ismét a’ kutnál várandja, egyszersmind azon dőreséget 
követvénei, hogy erszényét Emilia kezébe nyomó.

Hogy illy viszony boldogtalanul fogna végződni, a’ 
legrövidebblátó is előrelátható; csak különben éles belá- 
tásu barátom nem sejté azt, ez által ismét helyesnek bi
zonyítván a’ régi mondatot: a’ szerelem vak! — Az alatt 
a’ pénz megtevő hatályát. Az egyszerű falusi lyányból 
egyszerre gőgös és kaczér lön; ő mintegy ki volt cserél
ve. Előbbi szeretőjét elfeledő; a’ közte ’s a’ fekete várur 
közt történteket neki többé el nem beszélő ’s ha amaz es
te terveiről szóla, a’ lyány nevete ’s gazdag imádójára 
gondola. A’ fiatal katona szerencsére nem tartozék érzel-

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T

gő szerelmesek közé ; az Emíliában történt változás ke
véssé kinzá őt; .más szerelemmel vigasztalódva, fenhéjá- 
zó terveiben hagyó a’ hiú hajadont ’s legfölebb egyszer 
másszor azon nagy tisztelettel gúnyoló őt, mellyet a’ csap
iáros és csaplárosné a’ kutnáli kaland óta mutattak iránta. 
— Emilia most már naponként találkozók Brutonnal ’s 
viszonya minden esetre egyik volt a’ legcsodálatosabbak 
közül e’világon. A’ miveit férfi miről mulathatott a’korcs
mái szolgálóval? Ez ismét mit talált amazon? Szellemi
leg ég ’s földnyire állának egymástól; azonban kölcsönös 
hiúságuk volt azon kötelék, melly őket is, mint annyi 
sok legkülönneműbb embereket, öszszeköté. Mint fogna 
piperéskedni, fényes asztalnál ülni, arany- ’s ezüstről en
ni, kocsizni, várurnőt játszani, nagy szolgaseregnek pa
rancsokat osztogatni, minden nap pompásan és örömben 
élni: ezek valónak a’ tárgyak , mikkel felizgatott képző
ereje foglalkodék; B r u t o n r a  csak annyiban gondolt, 
mennyiben ő volt dicsőségeszköze. ’S érdemelt é jobb sor
sot? Nyakig elmerült a’ feneketlen szenvedélybe, az őr
jöngésbe , melly — mesésen hangzik ugyan , mégis úgy 
volt — imádás , sőt istenités ’s mint illyen , szintolly túl
ságos vala, mint az iszony, mellyet különben rútsága miatt 
éreze és ábrándos terve: Afrikában egyetemes birodal
mat alapítani a’ négertörzsökbül. ’S legalább csak szeren
csés volt volna e’ szerelmében, mellyet soha nem remény
le! De nem tekintve a’ magasb szellemi szükséget, mit 
ezen első érzékmámorában nem nélkülöze, soha nem volt 
sajnálatraméltóbb , mint épen most. Azelőtt ha boszanko- 
dott is rútsága átkára, most ezerszer átkozó paria alakút 
mert félt, hogy Emília is előbb utóbb osztozni fog az e- 
gyetemes utálatban. Éhez járula , hogy eddigi élete sark
csillaga, a’ polgájitásnak amaz, rögzeszmévé vált terve, 
csak nehéz tusában engedett elsőbbséget ezen uj szenve
délyének. Voltak órái, midőn gyávának, elpártoltnak szi
dalmazó magát ’s azon ponton álla, hogy éjjel fogOxen- 
fordból elszökni, kiszabadulandó a’ bűkörből, mellybe őt 
Emilia lelánczolá. Az egész ember meghasonlás vala; de 
fájdalom, épen e’ miatt nem tehetett elhatározó lépést. Sze- 
relmét hálátlansággal jutalmazni, őt elhagyni, őt, ki nyája
san mosolygott a’ szegény pariára , ki bizalomteljesen 
nyújtó kezét az eltaszitottnak , ki hirét ’s mindenét tévé 
köczkára miatta . . . nem,  nem, az rósz, az gyalázat 
volna! Soha! Inkább az egész múltat, az egész jövendőt 
szerencsére tenni, magasb rendeltetéséhez hűtlenné lenni 
’s mint férfi, ki képviselője tetteinek, maga ellen felzudi- 
tani az ég haragját és sorsát nyugottan várni kedvese ke
belén. — (Folyt, köv.)

T á r c z a.
*** Svédországban jelenleg 53 nagyobbszerü ’s 20 

kisebb gőzös van, mik mindmagaban az orsz.ban készül
ték. Amazok közül csak kettő a’ koronáé , öt a’ postahi
vatalé. A’ negyvenhat nagyobb magányhajó közül 37 ren
deltetése az , hogy a’ főváros közlekedéséta’ be l-’s kül
föld kikötőjivel fentartsók, minek következtében napon
kint 11 gőzös jön Stockholmba ’s ötvennél több kereske
dő piaczczal van közlekedésben.

a t t  n e r-Kár o ly i  uri-utcza 453.
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Crosztonyi M iklós T á ltó fe ltő rv én y szék i e ln ö k  
szék fo g la ló  beszéde.

Az épen felolvasott kegyelmes kinevező királyi le
vél erejével, felséges urunk és koronás fejdelmünk ál
tal t a’ tek. kir. feltörvényszék elnökévé legkegyelmeseb
ben kineveztetvén , felséges uram iránti legmélyebb hó
doló tisztelettel, belépek uj tisztembe ’s elnöki székem 
elfoglalom. —

Ezen reám érdemem fölött árasztottlegfelsőbb kegye- 
I em, szokott nyiltszivüségemmel őszintén vallom , nem ke

vés aggodalommal tölti el egész elmémet, részint ösmer- 
vén középszerűségemet, részint az ősi törvényes rendszer 
növeltje, az uj időszak legújabb pályájára,’s pedig mint 
vezető , kitéve, nem titkolván n^agamelőttelőmbe gördü
lő nehézségeket. De bízom a’ tek. királyi feltörvényszék , 
fenállása harmadik évében, országszerte kivitt, a’ más, 
számos századon keresztül munkálkodó testvér-táblával 
már is méltán vetekedő, közönséges , általányos tekinte
tében , annak érdemdús , a’ törvényhozás és irodalom pá
lyáján tündöklőit és tündöklő tagjai mély tudományuk
ban, tapasztaltságukban; meg lévén győződve, hogy az 
új hasznos téren még járatlan elöljárótokat bölcs tanács
csal gyámolítani fogják.

De jelen, különben polgári létem legkellemesebb 
pillanatában a’ jövendő aggodalmaihoz mély fájdalom is já 
ru l; ha elgondolom, hogy azon tisztelt férfiúnak lépek 
helyébe, kivel szoros barátság viszonyai közt kilencz éven 
által nem csekély lelki erőt igénylő időkben ültem birói 
széket; kinek ismértem magas tulajdonait, példás rész- 
rehajlatlanságát, ritka önmegtagadással párosított birói 
szilárd tántorithatlan elszánását.

Azonban a’ mindenható változhatatlan rendeletit tü
relemmel keltvén viselni, nem kevesbbé enyhülnek fáj
dalmas érzésim, midőn a’ közjóra olly idejekorán elhunyt 
tisztelt barátom, rövid,de eredvényteljespályáján, a’ha
landóság legdicsőbb jutalmát elérni szerencsés valaj mert 
azon férfiúnak, ki ez újonnan felállított törvényszéket, a’ 
derülő kor első teremtvényét,nemcsak tisztébe vezette, 
de egyszersmind annak köz tiszteltségét bölcs vezérleté
vel megalapította, fenmaradand fényes emléke , mig a’ 
fels. kir. curia minden idő viszontagságain felül emelke
dett magas székéről igazságot kiosztani ’s fenáliani meg- 
nem szűnik.

Mit tekintve, uj rendeltetésem gyakorlati nehéz
ségei ellenében pedig, nem puszta hangban , szószapori- 
tásban, de egész valóm tökéletes feláldozásában helyhez- 
tetett, felséges uram és hazám iránti szeretetem , buzgo- 
ságom ellensúlyba vetvén, kitűzött uj pályámra derült hom
lokkal lépek fel,’s örömmel nyilványitom egész belsőmet 
felemelő ’s jövendőkre erősítő érzelmimet, mellyeket fel
séges uramnak kegyelme bennem ébresztett, midőn a’ tek. 
kir. feltörvényszék elnökségét legkegyelmesebben reám 
bízni méltóztatott. Érzem uj hivatásom nagy fontosságú 
voltát, belátom az 1840. bölcs törvényhozás-alkotta vál-

to-kereskedesi ’s hiteli rendszer jótékonyságát, napról 
napra inkább kifejlő hathatós eredvényit, mint szeretett 
hazám boldogabb jövendője , szintannyi, további cselek
vésre ösztönző kalauzait.

Nem a múlt, a’ jelen es következő kor, tisztelt 
birótársaim! az iparnak , műszorgalomnak , kereskedés
nek,  gyors, pontos, igazságos jogmegadással ápolása, 
serkentése s igy a haza jövendőjének igen lényeges ré
sze , a'm i feladatunk. A’ haladás, a’ i9dik századi E u 
rópához hatalmasan simuló Magyarhaza derülő uj rendsze
rének első szüleményi mi vagyunk.

Büszkélkedve tekintek uj körömbe magam körül , 
mert törvényszékünk az, mellynek során a’ 4dik orszá
gos rendnek , mint ollyannak és a’nem-kiváltságosaknak 
előmenetele korlát nélkül megnyílt. Szeretett Magyar
hazánk is kezdi vetkezni a’ népek öszszesereglési idősza
kának , az előkorok már már gyakorlatilag lankadó szo- 
kásit, rendszerét; a’ római törvény, a’feudalismus, nem 
tagadhatni, a’ népek szeliditésére, a’ maga idejében leg- 
czélszerűbb , legjótékonyabb nálunk is nem kis részben 
honosított szabályait, és használja a’ pallérozott Európa 
tövises tapasztalásait. Birói eljárásunknak kitűzött rend
szere kezdé meg az embert, a’ honpolgárt felszabadítani 
a’ földbirtok bilincsei alól; sőt annak szabályossága , szi
gorúsága , szintúgy, mint a’ mindenható természet minden 
lényeit ellenállhatatlanul kényteti másolhatlan szabályai 
követésére, szoktatja az ország lakosit, feledve minden 
önképzelte eszméket, egyedüli szabályul, vezérfonalul , 
és valóságos igazság gyanánt tekinteni az ország törvé
nyét, mi nélkül rendes, állandó polgári társaság, főleg 
alkotványos nemzet, nem létezhetik, vagy ha pangva lé
teznék is , bizonyára életét nem élheti, az idő viharjai
val nem daczolhat.

Eddig alkalomszülte törvények határoztak nálunk a’ 
személy és vagyon felett, mi elkerülhetetlenné tévé az 
egyes eseteket elintéző magyarázatot, a’ hátra hagyott hé
zagok pótlását. A’ mi osztályzatunknak rendszeresen ké
szített törvény adatott. Mi alkottatunk tehát egyedültör- 
vény szoigájivá. Fő tisztünk , dicsőségünk, a’ világos tör
vény egyes esetekre mi né l  pontosabb gyakorlati alkal
mazása. Mi törvény őrjei, nem felhatalmazottjai vagyunk. 
De egyszersmind előttünk a’ kimért té r, a’ számtalan , na- 
gyobbára a’ vélt czél helyett épen ellenkezőre vezető ügy- 
orvoslatoktul megtisztult; és int az idő, hogy a’ pörleke
dés a’polgári társaságoknak nem rendeltetése, de egye
dül czélra, a’ polgári ’s vagyonbeli bátorság elérésére ve
zető eszköze. —

Minden viszszatartóztatás nélkül, mostani hivatalos 
helyzetem körül, kifejtvén nézetim , nincs egyéb hátra , 
mint tisztelt birótársaim barátságába magamat ajánlani , 
egyszersmind bizonyossá tevén a’ tek. kir. feltörvényszé
ket, hogy feledni soha sem fogom, mikép a’ biroi elnöki 
főkötelesség a’ rend , a’ szavazatszabadsag fentartása es 
más érdemet nem ismerni, mint őszinte belső meggyőző*
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désből eredő nyilatkozást, függetlenség minden tekintet- 
beni megóvását és pontos kötelesség teljesítését. Ezekkel 
tartozunk felséges királyunknak, kinek szent nevében bí
rói széket ülünk , tartozunk hazánknak, mert mint mon
dám, mi csak törvény eszközei vagyunk.

A’ mi a’ törvényszék többi tisztviselőit és személyze
tét illeti: mi n t  a’ kötelességteljesitést szigorúan meg- 
kivánandom , úgy más részről a’ kötelességüket teljesiten- 
dők , mindig számíthatnak minden kitelhető pártfogásom
ra , különben is természetemben leven , ’s eddigi pályámon 
tettleg is bizonyítván, hogy életem fő boldogságát velem 
együtt fáradozók boldogitásában találjam fel.

Az ügyvédi kart, mellynek sorába hogy magamis va
laha számíttattam, büszkélkedve nemcsak viszszaemléke- 
zem, de örömmel és minden alkalommal vallom ; minthogy 
annak jogait, kötelességeit, törvényes esküje’s törvény
szabta szabályai eléggé meghatározzák, rövideden csak 
arra emlékeztetem : hogy az a’ legboldogabb haza (pedig 
csak ennek boldogitására kell é l n i ) ,  hol az ügyvédek , 
ügyviselők csak védelmezőji, felvilágositóji, nem pedig 
nemzőji a’ peres ügyeknek, bajoknak , a’ hol az igazság
talan ügy bírói ’s közhatalmi meghagyás nélkül ügyvédre 
nem talál. —

Yégre azoknak , kik mai, életemnek legszebb ünne
pét jelenlétökkel diszesiteni szíveskedtek, legforróbb kö- 
szönetemet mondván, hangoztassuk igaz hű magyar ke
belből forró sziwel és lélekkel: Hazánk, alkotványunk 
boldogsága kútfejét legkegyelmesebb urunkat, királyun
kat , az isteni gondviselés számtalan é v i g  éltesse , köz 
anyánkat, szeretett hazánkat virágoztassa !

A ’ m u l a t t .
CFolytatás.)

Épen a’ fordulattól reméllék üdvös hatályt ’s előter- 
jesztém az ábrándozónak , hogy csak tőle függ megszaba
dulni az átoktul, ha lemond a’ dőre házasságról vagyEmi- 
liát legalább bizonyosb időre nevelőintézetbe küldi,hogy 
jövendő helyzetének megfeleljen; még tovább mentem, 
rábeszélvén ő t, hogy égi kéz vezeté hozzá a’ lyányt, ki 
általa lévén minden, vele fog tűrni és szenvedni ’s legna
gyobb hivatásában mint hű társnő segítségére lehetend. 
Bruton fejét rázván, mondá, hogy épen e’ természetessé
get szereti rajta ’s meg van győződve, hogy nagyobb mi- 
veltséggel föléledne benne az utálatis , mellyet minden mi- 
velt érez iránta. — Ki tanácsot el nem fogad , azon nem 
segíthetni. A’ laksdalom meghatároztaték, az elválasztó 
pillanat mindinkább közelge. Azon reggel, midőn az es
küvésnek kelle megtörténni, szobájába lépve térdein , ke
zeit tördelve , kétségbeesve találám őt; aztán felugrék , 
nyakamba borula ’s monda: ,mint isten akarja!' Keze lá- 
zosan forró vala. — Az esküvés megtörtént. Midőn kilép
tünk a’ templombul, a’ fiatal házaspár két emberrel talál
kozott, kiktől viszszarezzene. Egy oldalon nézők közt a’ 
vén boszorkány álla, kezét, mintegy alamizsna után, a’ 
vőlegény felé nyújtva’s ördögi képét fintoritva; más ol
dalon a’ fiatal katona több jó barátjával gunykaczajt ütött. 
Midőn a’ pár mellette elhalada , olly szemtelen pillanatot 
vetett Emíliára, hogy Bruton öklét öszszeszoritá. — Örö

mest fölvevém vala vándorbotomat, de barátom nem akart 
elereszteni. ’S valóban nagyobb szüksége volt mostreám , 
mint valaha. Az uj házasság első hetei, különben az élet 
rozsakora , neki töviskoronává lőnek. Az egymással leg- 
ellenkezőbb szenvedélyek harcza naponkint növekvék. — 
Sokszor volt őrüléshez közel, dühönge ’s a’ következett 
órában tompa csüggedésre esett, melly mindent békén tűr. 
Ha kürtrivallast halla— ’g ez annyiszor történt, hogy le
hetetlen volt abban szántszándékot nem látni — fogait csi- 
korgatá ’s a’ féltékenység minden fúriája fölébrede. K ér
désekkel szünetlen ostromla, mit gondolok Emíliáról ’s 
valóban szereti é őt? Öt perczig nem lehete nélküle; 
mit szemeiből kiláta, megtörtént; a’ várurnővé lett szol
gáló legdőrébb ötletei neki törvények valónak. Bruton nem 
voltaz, mit papucshősnek nevezünk , ő több , Emília rab
szolgája vala.’S ez mint rabszolgával bánt vele.

Egy este szobámban tanultam, midőn ajtóm hevesen 
felnyittaték. E’ háboritástól kellemetlenül érintetve , meg
fordulók : barátom mereven szemek- ’s reszkető térdek
kel ittasként tántorga be. ,Mi baj?5 kiálték felugorva, de 
a’ dühöngő szemei azon perczben a’ tükörre esének, melly 
egész elundokult külsejét elibe tárá. Tigrisként ugrott hoz
zá , darabokra tőré ’s tajtékzó szájjal földre esék. Nagy 
bajjal ágyra emelvén őt, mintegy félóráig szótlanul’s min
den tetemében vonagolva fekvék. Bekötvén vérző kezeit 
újra felugrék ’s ördöngösként fel ’s alá dühönge, ajtómat 
nagy erővel felnyitó, elrohant ’s lakszobájába orrom előtt 
zárkozck. Sem kérés, sem fenyegetés nem használt, ki 
nem jött ’ még késő éjjel is haliám őt dühöngni. — Követ
kezett reggel ágyamhoz jőve, szeliden mint gyermek, ’s 
könyezve beszélé , hogy Emilia, kinek fejét megtébolyi- 
tá a’ gőg, magyarán megmondó neki, hogy vele ezentúl 
sem szoba-, sem asztalban nem osztozhatik; hogy megutál
ta. — Ekkor telve lön a’ kinok mértéke. Midőn a’ várban 
mélyen alvék már mindenki, egyszernéltöbbször halláma’ 
mulattot neje hálószobájához sompolyogni, kopogni, kér
ni , égre földre könyörgöni, átkozni, szidalmazni, mig a’ 
düh megfosztá őt szólástól. E m i l i a  kérlelhetlen maradt. 
—— Yégre egy örömsugár gyönge fényt vetett ezen éjébe a’ 
kétségbeesésnek. Emilia terhesnek érezé magát. E’ kö
rülmény nekem újabb kellemetlenségre adott alkalmat, de 
Brutont mulattatá az eszme, hogy nem sokára lényt ne- 
vezhetend magaénak , melly őt szeretni, gyermeket, melly 
őt atyának nevezni fogja’s feloldandja a’ rá nehezült átok 
alól. A’ gyermek is tán, mint atyja , fekete ’s rut leend, 
de azért kevésbbé fogná é azt szeretni ? E’ reményekről 
szófiában úgy vélé Bruton , hogy most már jóra változik 
minden. — Nagyobb óhajtással fejdelmi örökös sem vára- 
tik ; a’ várurnő gyermekágyához nagy előkészületek té
tettek. De csodálatos, a’ mulatt már jóval a’ várva várt 
idő előtt várába vévé a’falu bábáját — ama bűkúti vén bo
szorkányt ! E’ fölötti csodálkozásom csak megmakacsbitá 
e’ csodálatos föltételében barátomat. O balcsillagzatával 
daczolás által reményié megsemmisíteni annak titokteljes 
befolyását. —

A’ gyermek megszületett; mint ha pokolban voltam 
volna, aggodalmas sejtelmeim teljesülni látszának. A’ szü
lött nem volt rut váltott gyermek, hanem szép , mint a’
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fiatal reggel, fejér, mint a’ hó ’s pompás kék szemei va- 
lának. Én az anya fekete szemeire, az atya négerarczula- 
tára gondoltam’s aggódva vártam az órát, mellyben a’mu
latt meglátja a’ gyermeket. E’pillanatot mindenféle űrügy
gyei késleltetni törekvém j az ányá szintazt tévé. De már 
másnap reggel erőszakkal jőve Bruton a’ gyermekágyas 
szobájába ’s a’ bába elibe vivé a’ magzatot. E’ perczben lép
tem a’ szobába. Bruton ujonga kéj ’s boldogság miatt ; 
bennem megállt a’ vér. Mert ekkor a’ gyermek fölébe ha
jolt és szemeibe tekinte: arczára rögtöni fokozatban meg
lepetés, bámulás , iszony, düh lépej szemei izzó szénkint 
égtenek fejében, arczizmai rángódának. Most fenyegető 
pillanatot vetett a’ bábára, kiragadá kezeiből a’ gyerme
ket ’s forgatva feje fölébe emelé , mintha a’ feketenő ko
ponyáján szétzúzni akarná. — E’ borzasztó pillanatban fú
riaként ugrék ki ágyából a’gyermekágyas’á karmoló kéz
zel a’ mulatt torkának ment, mialatt én hátulról kiraga- 
dám kezéből a’ gyermeket. A’ csecsemőt ellenzés nélkül 
nekem átengedé , de az anyát olly erősen üté arczon, hogy 
az eszméletlenül rogyott le. — Az iszonyatosság mértéke 
megtelt; ottani mulatásom, eddig kedvetlen , most tür- 
hetlenné lön. Többé mitsemgátolhattam meg,tőle örökre 
elszakadtnak érezém magamat. Nem volt óra baj, nap iszo- 
nyuság nélkül! A’ vár nekem tébolydának látszék. Jól 
tudva, hogy nem eszement torzkép őréül, hanem valami 
jobbra vagyok hivatva az emberi társaságban, szobámba 
siettem , holmimat öszszeszedém, a’ faluba kocsit rendel
ni mentem ’s útra elkészültén szokottnál előbb lefekvém. 
A’ mulatt azon nap előmbe nem akadt. — Az álom futott 
fölingerült érzékeimtől j ágyamban félálmosan nyugtalanul 
hánykodám. Éjfél közel vala. Ekkor a’ várban rögtön vad 
zaj támadott. Agyamból kiugrám. Mindenki talpon volt; 
a’ zavart kiáltozásból megértém , hogy a’ gyermek holtan 
találtaték anyja kebelén. Szapora öltözködésén! alatt ajtó
mon kopogónak ; egy szolga a’ gyermekágyashoz hiva. A’ 
tornáczban a’ hölgy félig meztelen, szétbomlott hajjal, 
őrültként rohant előmbe. Kétségbeesetten tartó előmbe a’ 
holt gyermeket, gyors segélyért esenge,’s magzatgyilkos
nak szivrepesztő átkok közt férjét vádoló. — Komor álom- 
alakoktul felriasztatva, a’ rémkép miatt alig lévén esze
men, magamnak tanácsot adni, segíteni nem tudtam. Az 
anya butának szidalmazott ’s vádola, hogy egyet értek a’ 
mulattal. Ez eszemre hozott; végre sikerült rábeszélnem 
ő t, hogy a’ gyermeket nekem átadó. De újra fölmerült 
benne a’ gyanú, hogy eszközlém a* gyermek halálát; a’ 
holttestet kiragadá kezeimből ’s olly erősen szorító keblé
hez , hogy a’ csecsemőnek , ha volt volna is még élet ben
ne , meg kelle fúlnia.

Szép szavakkal ’s erőszakkal végre szobájába vivém 
a’ dühöngőt, elvevém tőle a’ gyermeket ’s a’ bábára kiál- 
ték, oldaná ki pólyáiból, mialatt én ágyra fektetém az anyát. 
Csupán a’ feketenő volt az, ki hideg vért mutatott, mi ne
kem gyanúsnak látszék. De illynemü szemléletekre most 
idő nem volt. Megvizsgálám a* gyermeket: az élet legki
sebb jele is eltűnt; de egy szag miatt, mellyet jól ismér
tem, ismérni azonban folyvást nem akartam, aggodalom- 
veríték üte ki homlokomon. De ki kelle mondanom a’ bor
zasztó szót 's reszketve mondám: ,meg van m é r g e z -

Ve'? V  * \ , Hogy rait8em hagyjak kisérletlenü!, meleg 
mustarfürdőt késziték ’s egész testén dörzsöltetém a’ gyer
meket. Hevenyében más eszköz kezeimnél nem vala. De 
mit fogott volna használni ? A’ csecsemő holt vala ’s az is 
maradott. — És az anya ? Duzmadt arczczal, szemeitfor- 
gatva, legiszonyúbb rángódások közt férjét, a’ bábát, a’ 
szolgákat, engem, magát, mindent átkozott. Aztán tompa 
zokogásba esett, kezeit tördelé s az egekhez boszuért 
esenge, mig elrekedett 8 fojtogatni kezde. Az ágyról rög
tön lezuhanván földön hempeíyge , haját czibálá , min
denfele ütött s homlokát az agylabon megsérté , mig na
gyobb erőmnek végre engednie ’s magát az ágyban meg- 
kötöztetni hagynia kelle. így fekvék, öszszeszoritott ke
zeit halantekaihoz nyomva, mint ha kezeit agyvelejébe 
menteni ’s fejét öszszezuzni akarná.

Mig Emilia ágyánál ülve borzalom- ’s iszonynyal hall- 
gatam a’ jajongast, mit a’ kétségbeesés őrültsége sajtolt 
ki belőle, zaj tamadt. Felugróm ’s észrevevém, hogy az 
ajtó felnyiltan álla. Midőn be akaróm azt zárni, a’ sötét 
corridorbul a’ mulatt feje tűnt elő. Tigrisként csúszott be, 
szerencsétlen neje ágyához ment’s pokoli kaczajra fakadt. 
Epen kérni akaróm az undokot, hagyna békét a’ beteg
nek, midőn künn ismét vad zaj ’s heves fel ’s alá futosás 
keletkezők. , Mi baj? kiölték; isten őrizzen bennünket uj 
szerencsétlenségtől!4 — De három várlakos már is egy 
súlyosan sebesülttel halványan ’s iszonyodva nyomult a’ 
kórszobába. A’ sebesült veres egyenruháju férfi vala; vér
től öszszeragadt haja kígyókként fityege zöldsárga arczán 
alá. — A’ mulatt csípős szemeket vetett nejére, kezétföl- 
emelé ’s a’ gyermek holttestére ’s a’ katonaéra mutata; 
fejér tajték folyt az iszonyatosnak szájából, de a’ nyelv 
megtagadá szólóstul szolgálatát; csak csengő izetlenhan
gokat adhatott.— ’S Emilia? Verítékben fürödve , ta- 
gaival nem bírva vad daczczal emelé föl fejét, öklét fe
nyegetőzve férje után feszité és szavakat kerese. De , mint 
a’ mulatt, ő sem szólbata. — A’ szerencsétlen pár igy állt 
néhány perczig némán , megkövültén, lélekzetlenül egy
más ellenében , Bruton végre megtántorult ’s öszszero- 
gyott. — Brutont guta rohaná meg; én segítségére siet
tem, eret vágék rajta és szobájába vitetém őt. — Csak 
most fordulhaték a’ katonához. Ámbár eszméletlen álla
potban volt, élet benne mégis vala. Füle mögött mélyen 
volt megsebesülve. Jíutaszszal úgy lelém , hogy koponyá
ja be volt törve. Néhány csontdarabnak a’ sebből kihú
zásán kívül azon pillanatban egyebet nem tehetek. A’ 
gyermekágyas nyitott szemekkel fekvek az agyon , de le— 
lekzetéből következtetve alunni latszek. Meghagyva a ba
bának , hogy pontosan vigyázzon a’ betegre ’s ha válto
zás történik vele, engem nyomban híjon el , a’ kétmás be
teghez inkább tántorgék, mint mentem. Kezeim mint láz
ban rángódának ; az éji események, mellyekegymásután 
rohantak meg bennünket, mázsasulyként fekvőnek szi
vemen. Az itt történt megfoghatlanokhoz tartozék a’ bá
ba felötlő nyugott- ’s hidegvérüsége, ki az egész várban 
egyedüli személy vala, ki érzékinél folyvást megmaradt. 
— Hajnalban a’ helybeli hatóságot a’ történtekről legott 
értesitém ’s a’ legközelebb város legjelesb orvosait tanács
kozás v é g e t t  öszszehivatám. — De el e’ rémképektől!
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A’ vár nekem pokollá lön ’s most mégis maradnom kelle. 
A’ gutaroham utáni negyednap a’mulatt üdülés utján va
ja, de szólótehetségétől még mindig megfosztva 5 a’ nyelv 
mozdulatlanul ’s i d e g e n  testként üle szájában. Egyéb
iránt gyorsan üdüle. Midőn az ágyatelhagyhatá, két gyil
kosságról vádoltatva, börtönbe vileték. Mivel háza’s va
gyona vezetése- ’s igazgatására megbízott ’s e’ fontos és 
sürgető kötelességtől magamat el nem vonhatám, eluta
zásról nem is gondolhattam. Azonkülsorsa azon férfinak, 
kit egykoron barátomnak nevezék, a’ távolban n e k e m  
nyugtot nem hagyandna; mert minden bármi nagyon szólt 
is ellene, Írva mégis többször állító nekem, hogy a’ két 
vétségben, mikről vádoltatik, egészen ártatlan.

(Folyt, következik.)

T á r c z a.
K i s f a l u d y - t á r s a s á g .  A’Kisfaludy-tórsasághoz 

a’határidőután egy pályamunka érkezett ,a ’ s z e r z ő n e k  
h i b á j a  n é 1 k ü 1; ki, nem tudván a’ titoknok változását, 
a’ társaság előbbi titoknokához Tóth Lőrinczhez Pozsony
ba utasitá vala a’ pályairatot, ki azt még nov. 16 kán vet
te már ’s igy a’ határidő eltelése előtt. A’ társaság méltá
nyosságot vél tenni, ha a’ szerzőtpályózni hagyja ; a’mint
hogy az elkésett költői pályairatot a’ többi tizennyolczhoz 
sorozta, illy czim és jelige alatt 19. Cs áb. Élne rabold 
durván ifjú a’ lyányka szerelmét. Vörösmarty. Kelt Pesten 
nov. 24.1843. Erdélyi János titoknok.

(M agány-rendszer}. Egy éjszakamerikai jogta- 
nitó mulat jelenleg Berlinben , ki az a n g o 1 ’s éjszak
amerikai börtönügyekbeli alapos isméreteivel a’ jelenleg 
börtönrendszer kidolgozására megbízott porosz hatósá
gok figyelmét fölöttébb magára vonta; ’s e’ napokban a’ 
királyhoz hivatott, hogy őfelségével a’statusra nézve ezen 
annyira fontos tárgyról értekezzék ’s e’ dologban tett sok 
oldalú tapasztalásit közölje. E z e n  t a p a s z t a i a t d u s  
f é r f i  a’ m a g á n y r e n d s z e r  e l l ene .  Előadása szerint 
minden rab 1200 tallérba kerül ott évenkint’s a’szigoru el
szigetelés a’ foglyok igen nagy részét őrültté teszi. Külö
nösen— igy nyilatkozott az említett jogtanitó — Ejszaka- 
merikában a’ német foglyokat éri ezen szerencsétlenség, 
mivel a’ német kedélyteljes természet az emberekkel köz
lekedéstől! tökéletes eltiltatást kiállhatlannak tartja. Száz 
fogoly közül hetven lett áldozatja ezen lelki betegségnek. 
Ezen tudós férfi nyilatkozata ingataggá tévé a’ porosz ha
tóságokat a’ magányrendszer iránt ’s feszülve várják , mit 
fog királyuk határozni ezen tiszteletre méltó emberbarát 
nyilatkozata után.

( Mexicöi vádnyomozás} .  A’Mexicoban levőan
gol consulnak igen szorgos beszédje lévén a’ helybeli bí
róval egy szobába utasittaték, hol a’ biró több gyanúsnak 
látszó egyed társaságában volt. Előtte az asztalon több 
puska, kard, pisztoly’s más fegyver hevert. A’biró ká
ré az ügyviselőt, üljön le egy kissé, mert épen egy utczai 
rablást nyomoz , mit a’ jelenlevő „urak44 vittek véghez. 
A’ rabló „urak44 körülülték a’ szobát, egész nyugalommal 
szivaroztak, ezt tévé a’ biró is , kihez , ha szorgos beszéd
je közben szivara hébenhóban kialudt, szolgálatkészen ug
rott a’ rablók némellyike , tüzet adott neki ’s módos meg

hajtással ismét leült, mihelyt biró uram szivara meggyu* 
ladt. (Ezen eljárás alföldi falusi bíróink módja tipuszát vi
seli magán; mert ezeknél is gyakran megesik, hogy a’ 
delinquenssel együtt boroznak ’s pálinkáznak.)

( Gyémánt-gazdagság} . A’ brazíliai hgnő, kit 
Joinville hg feleségül vett, bámulásra méltó gyémánt-gaz
dag. Múlt hetekben százötvennél több ’s legtisztább vizű 
gyémántból álló ékszer volt közcsodálkozás tárgya azon 
aranyműves rakszekrényében , ki azt, említett hgnő szá
mára, aranyba foglaló. Értéke 1V* millió franc. Az ifjú- 
pár gyémánt-gazdagsága nem fog csökkenni; mert azon 
húsz négyszög mfdnyi tér, mit Joinville hg meuyaszszo- 
nyi hozománykép Brazíliában választhatott, a’délameri
kai császárság leggazdagabb gyémántbányájitfo’glalja ma
gában. ——

( A z  ir tóza tos caw ana} melly nyugati Louisiana- 
ban a’ veres folyó mocsáriban ’s fenekén tanyázik, Eu
rópa természetbuvóri előtt még egészen ismeretlen * egy 
borzasztó tekenősbéka ez , feje ’s farka ollyan mint alli
gátoré , de ezeket be nem húzhatja* héja másfél hüvely 
vastag ’s áthatlan mint aczél; hoszszuságp tiz-, szélessé
ge pedig hat láb, fejét ’s farkát ide nem értve , mikkel e- 
gyütt ezen csodaállat hoszszuságát 20 lábnyira tehetni. 
Ámbár ezen idomtalan tömeg nem igen sebesen mozoghat, 
martalékát mégis a’mocsárban eléri. Nagy cawanakat még 
elevenen soha sem fogtak. A’ nyugat-louisianai gyarmato
sak tudományos czélból tartottak ugyan már több rendi 
halászatot, fogtak is fiókcawanót eleget, de nagyra nem 
tehettek szert, mert ez körmeit, fejét ’s farkát a’mocsár
ba fúrja ’s n i n c s  e m b e r i  e r ő ,  melly onnan kiragad
ja. Ha járatlan utas , lovastul ingoványba sülyed , legelső 
gondja,hogy nyeregbőlkiugorván nádbokorba kapaszkod
jék * melly esetben rendesen a’ cawana martalékja lesz.

(A ’ róka nem udvaroncz}. Múlt nyár utóján a’ 
porosz király vadászaton volt, egy rókára lőtt, de rövidlátó 
lévén nem talált ’s a’ róka elillant. ,Ez nem udvaroncz, 
kiálta a’ király , különben holtnak tettette volna magát.4

Egy éltes kisaszszony kórágyánál ült X** csi
nos fiatal orvos, ’s béketüréssel kihallgató betege pana
szait. Miután a’ beteg egészen kibeszélte magát, mondó 
az orvos: ,betegsége rajzából látom, hogygyöngélkedé- 
sét kedvetlen helyzete okozza , mi igen természetes. — 
Gyógyszerek itt nem segítenek ; menjen férjhez ön ’s gör
csei , szédelgése ’stb. azonnal eltűnnek mint köd napfény 
elől.4 A’ kisaszszonyt e’ nyilatkozás meglepte — végre 
szólt: ,,kegyednek igaza lehet ’s követem tanácsát — jó! 
hót vegyen el.44 \ z  okos orvos azonban fejét rázván fe
lelt: ,mi orvosak csak rendelünk gyógyszert, de azt nem 
veszszük be.

Amerikában a’ daczos rabokat többé nem kor
bácsolják, hanem vízzel öntik lej mondják, hogy e’ ke
zelésmód sükeresb az ütlegnél.

*** Chalkisban a’ görög nép az alkotványünnepet 
úgy üllte meg, hogy a’ nyaktiló körül tüzet rakott ’s azt 
nagy örömrivalgás közt megégette.

*** Torresben spanyol falu, nem meszsze Jaentől 
sept. 2d. d. u. kőzápor esett, melly igen nagy pusztítást 
okozott; 42 házat ^lseprett, 200 embert agyonvert.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtava Tr a t tner-Kár  o l y i  uri-utcza 453.
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B ö r tö n r e n d sz e r .
Kedves uram bátyám! — Midőn a’ gulyásomnak ez 

este 9 véka rozst, 23 font szalonnát,25 itcze kását és 15 
font sót annak fejében mérettem ki ,mellyet ő a’ csörény- 
jét meglátogató zsiványoknak azért volt kénytelen kiadni, 
nehogy marháimból raboljanak vagy felgyújtsanak , épen 
akkor vettem levelét, mellyben tőlem kérdezi: mit Ítélek 
én a’ mintabörtönrül ?

Egytől egyig minden hajszálam felborzadt; talpam
ból a’ fejembe ’s innen viszszalökődött a’ vér , ’s felkíálték 
„nagy isten!“ hát már csak nem szünendünk meg a’ ra
blóknak adózni, melly adó végre majd az egész jövedelem
re fog fölemeltetni. Lássuk közelebbről.

Míg a’ mintabörtön felépülend, belekerül jócska 
számú esztendő , abba pedig, hogy a’két rendszer hatása 
közti különbséget érthessük, még sokkal több ’s ha a’ tör
vényhatóságoknak eddig kell börtöneik építésével várni, 
isten legyen mindnyájunknak irgalmas! úgy a’ humánus 
században aligha úgy nem lesz kénytelen védni magát, 
ki hogy tudja , mert azon szétszárnyaló hír, hogy ezután 
már botoztatni ’s akasztatni senkit sem szabad ; ’s hogy a’ 
vádlottaktán kényelmes széken ültökben fognak a’ bírák
nak felelni, leghathatósb ösztön arra , hogy a’ gonoszte
vők humanusok legyenek, vagyis, homo sum , nihil a me 
alienum puto-k.

Ugyanis tapasztalás bizonyítja, hogy nincs rablóbb 
állatfaj az embernél, ki az állat-, növény-’s ásványorszá
gok pusztitásival be nem elégedvén, ön maga faját is , 
ha mesterségesen meg nem lophatja, legalább erőszakkal 
rabolja ki vagyonából’s éltéből.Hány ezer példa van rá majd 
minden megyében , hogy a’ halálra ítélt de kegyelmet nyert 
rabok kiszabadulásuk után ártatlanokat öldököltek ! — De 
ez mind semmi, hiszen kedves u. b. előtt nem az a’ kér
dés a’ halálos büntetés eltörlésénél, hogy az ártatlanok 
védessenek , hanem az , hogy a’ javithatlanok öldököl
hessenek. — A’bölcs természet fentartotta magának a’jo
got, miszerint, midőn a’ növény- ’s áilatországot a’ nap
égetéstől védi, ’s a’ tikkadt életet föleleveníti, villámival 
ugyanazok közt rombolhasson. — Az ember már bölcsebb 
a’ természetnél: ő humánus lévén , büntetni fájdalom , ár
tatlanokat védeni ’s gyilkosokat rettenteni öletés nélkül is 
tud; ’s bebizonyitá eddig is, hogy a’ fogságból kiszaba
dult gyilkosok által leöldökölt ártatlanok vére égbe nem 
k iá lt,’s hogy az efféle humanismusokról tudni sem akar. 
Nézzük meg a’ világ történetét ’s meglátjuk , hogy a’leg- 
czélszerübb politika nem humanismuson, hanem okossá
gon alapszik , ’s hogy a’ bölcs politika csak másoknak ja
vasolja követésül a’ humanismust, midőn a’ humánus po
litika maga akarja azt követni: — ’s panegyrikát tart fe
lette , hogy önmagát dicsőíthesse ’s az ámennél Anglia 
gunyképpel mondja rá a’ hozsannát. Helyesli a’ humanis
must ; de követi az okosságot.

Mindez , úgy látszik, nem ide való lett volna. Igen , 
de én pusztán ’s egy roppant erdőszélben lakom, ’s czél-

szerü büntetés higanyában, még személyesen is áldozatja 
lehetendek a’ humánus politikának több ezerrel együtt. 
Immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera 
trahatur.

Uram bátyám , mint levelében előadá, kétféle min
tabörtönt is akar állíttatni ’s pedig ezen oknál fogva , mi
vel sem Ejszakamerikában sem Európában nincs még tisz
tában , hogy a’ magány- ’s hallgató-rendszer közül mely- 
lyik tökéletesb: következőleg t ö k é l e t e s  bizonyosságot 
akar szerezni, mind az épületek helyesb szerkesztéséről, 
mind a’ fegyelemnek rabokrai hatásáról.

Mi utóbbit illeti ez : ugyan hiszi é kedves u. b. hogy 
min a’ világ legmiveltebb része 20 ’s több évi tapasztalás 
után olly sok börtön mellett,el nem tud menni, azt egy min
tabörtön felügyelője 2 — 3 év alatt tisztába hozza annyi
ra , hogy egyik vagy másik rendszer elsőbbsége tökéle
tes bizonyossággal tudva leend. — A’ ki hiszen üdvezül, 
de az is megvan írva, hogy a’ hamis hit kárhozatra visz. 
Isten legyen irgalmas kedves uram bátyámnak! — mert 
én úgy látom, hogy a’ börtöntudomány valóságos belső 
titkos részegítő tudomány , mellyből minél többet szedett 
föl valaki, annál inkább tántorog. Különben , ennyibörtön 
mellett ’silly hoszszas idő alatt hogy ne tudná ’s értené a’ 
miveit világ mellyik a’jobb rendszer ? Igen is kedves u.b. 
részegítő tudomány; mert ez ollyat üz fűz, a’ mit ő mint 
tudományt soha, de soha meg nem magyarázhat.

Bernadottenak ezt válaszold Napoleon ,,én egy inga
dozó szövetségest egy jó baráton soha sem akarok meg- 
vásárlani“ nekünk pedig azt kell mondani , hogy a’józan 
észt és természet útmutatását, egy részegítő tudományért 
soha sem fogjuk fölcseréíni. Lássuk tehát mit Ítél a’józan 
ész e’ tárgyban , mellyen a’ tudomány el nem tud menni.

Hogy a’ rab büntetés által megjavuljon, ez csak re
mény ’s bizonytalanság.

Hogy a’ rab roszabbá ne váljék, mint a’ milíyen , 
megóhatni a’ külön zárás által, és ez nem remény hanem bi
zonyosság; úgy de a’ hallgató-rendszer ezt nem eszközöl
heti: tehát a’ magány-rendszer az, melly bizonyosságot 
eszközöl' mégpedig úgy, hogy a’ reményt vagy javulást is 
magában re jti: miszerint a’ hallgató-rendszer vele a’ ver
senyt ki nem állhatja.

Igen, de kedves u.b. többek közt azt Írja nekem , 
hogy a’ magányrendszer által sok rab megtébolyodott; hogy 
nehéz a’ rabok oktatása ’s nagy költséggel jár.

Mi illeti a’ tébolyodásokat: nagyon meg kell jegyez
n i , hogy a’ kiket illyenekül jegyzének föl, koránsem 
voltak mindnyájan azok. Én két rabot ismértem , kik kö
zül az egyik: Sz. tovább 3 hónapnál mindig a’falra nézett 
és ollykor az újával irkáit’stb. Az orvosak bizonyítványt 
adának hogy tébolyodott, kibocsáttatott tehát mint csen
des nem ártó tébolyodott és szegény , kibocsáttatása után 
bonorum directoroskodott, ’s mint illyen halt is meg.— 
A’ másik Y. F. hallván, hogy Sz. jó móddal elszabadulha
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tott, ő is bolondnak tettette magát,’s már több orvosi vizs- 
gálatotis kiállott, ’s tébolyodottnak állíttatott, midőn négy 
szem közt azt mondám neki: ,,te V.— itt a’ rendelés hogy 
Becsbe küldjelek a’ bolondok házába, ennél fogva készülj, 
ott leszesz halálodig ’s pedig falhoz lánczolva : ha pedig 
ott eszedre térsz, onnan viszszaküldenek ’s hátralevő 
rabságod itt még ki kell töltened, mind ez pedig nem tré
fa“ — másnap már jelentette magát, hogy szivszorongá- 
sai szűnni kezdenek ’stb. ’s most már jobban érzi magát, 
’stb. ’stb. —

Ezek mind ketten orvosi vizsgálaton estek á t’s mind 
ketten valóságos tébolyodottaknak állíttattak ! — Már ha 
ezek több rab közé zárva annyira megunták a’ fogságot, 
vájjon a’ magányrendszer mellett nem unták é meg néme
lyek százszor jobban ? következőlég nem lehetett, nem 
volt é e’ tébolyodottak lajstromába soroltaknak nagy ré
sze ravasz vagy okos bolond? Hisz önnél könnyebb ut 
nincs a’szabadulásra: ’s pedig milly eszes és ravasz rabok 
vannak, kikennél is többet tudnak. De mi az angolok 
statistikáját illeti, megtetszik,milly hitelt érdemelnek, csak 
onnan is a’ többek közt, hogy néhány évvel ezelőtt, az 
angol hírlapok azt álliták, miszerint bizonyos T. orvos , 
némelly megnevezett parliamenti tagok jelenlétében több 
siket füleit megkenvén, azonnal mind hallottak. Es ám
bár teli volt minden európai hírlap e’ szemtelen hazug
sággal , még sem czáfolta meg egyik angol hírlap sem. — 
’S illyen adatokra építve, csodálhatni, hogy legalább fe
lét meg nem tébolyitották a’ magányrendszer rabjainak.

Azonban ha meg nem engedjük is , legalább tegyük 
fel, hogy a’ ki besoroztatott , mind tébolyodott volt.— 
Ennek 2 oka lehet. Egyik az egyedi érzelgősség, másika’ 
börtönök tébolyodott szerkezete. Ha az érzelgősség volt 
az ok , akkor ez mindenféle börtönrendszernél történhető. 
Mondhatnék példákat reá , hogy néhány , többrab közzé 
zárva is, megtébolyodott. Ha b o r tö n okozta, épennem 
csoda, ha bolond börtönben megbolondul is a’ rab. Hlyen 
tébolyodott börtön pedig e’ földön , bár ha a’ potenciro- 
zott bölcseségü Ejszakamerika tagadná is , minden szél
malomkerék - börtön magányrendszerre alkalmazva. Ezt 
nevezik másként, de roszul, sugáralaku börtönnek. Hol 
illyenek állanak ’s kivált a’ felső boltozatok irányában épí
tett vékony ablakokkal*) , nem csodálhatni, ha egy har
mada megtébolyodnék is a’ raboknak. Legyen elég csak 
ez egyetlen egy fő fő hibáját említeni: hogy mivel nem 
állíthatni őket verticaliter, lehetetlen elkerülni, mikép 
a’ küllők , az öszpontositó épület felé folytonosan pené
szesek ne legyenek. Akárhonnan jön ugyanis a’ szél, a’ 
levegőt közülök ki nem emelheti, ’s annyival kevesbbé , 
mert még e’fő hibán kívül bástyafal is feltartja a’ légmoz
gást. *S kérdem: hogy az eképen megülepedett rósz le
vegő, nem rontja é meg a’ testet ’s ez által a’ lelket, — 
’s nem okozhat é tébolyodást ’s elgyengülést? De én ezt 
mit magyarázgatom , ha tetszik , olvassa meg kedves u. b.

* ) Illyen börtön az, millyet egy hires utazó javasol Tervében egy 
Javitó Fogháznak 46. old. 1838. „Az ablak közel essék a’ bolt
hajtáshoz , ’s hoszszu le h e t , de 5 hüvelyknél nem magosb , s i -  
mitatlan üvegből.“ Ki meri állítani hogy az efféle börtön nem a’ 
kiirtó rendszerhez tartozik?

1841ben kiadott Véleményem II. részét, abban eléggé 
megmagyaráztam , mi módon kell a’ börtönöknek mind ud
varaiba mind szobáiba legtisztább levegőt folytonosan hu- 
zatni, nem ugyan a’ börtöntudomány után, melly erről 
hallgat, hanem józan ész szerint. — Igen, de tiszta le- 
vegőü börtönt szélmalomkerék formában lehetetlen kép
zelni, mert lehetetlen körülte, következőleg benne is, a’ 
légíolyatás. S ez , csak rectöogulum formájú börtönben 
eszközölhető.

Míg a’ hallgató-rendszer csak maga volt, addig va- 
lamelly ok csak mégis ajánlá a’ sugáralaku börtönt, mert 
a’ dolgozó-teremekre nyilván a’ felügyelők ablakai, ha 
nem egész nap leskődtek is a’ rabok munkálkodásai után, 
mint czéloztatott, legalább ollykor hébehóba,midőnholmi 
utazók látogatták meg, csak tekintettek.De már a’magány- 
rendszernél, nincsenek dolgozó-termek, itt a’ rabokat 
nem lehet ’s nem is szükség látni: következőleg czélon 
kívüli, mert amabban a’rabok csak éjjelenkint vannak a’ 
szobákban, emebben é jje l’s nappal: amazok tehát leve
gőt változtatnak, emezek nem. Ebből pedig az követke
zik: hogy a’magányrendszernél tízszer inkább kívántatik 
a’ levegő tisztasága , mint amabban. Szerettem volna lát
ni , miféle börtöntervek azok , mellyek Cassano ’s többek 
által rajzoltattak. En azt hittem, hogy azok kőre met
szetve közzé fognak tétetni olly végre, hogy észrevételeit 
irántok kiki megtehesse. Me r t  a’ b ö r t ö n a l a k  mi
n ő s é g e ,  ma g á t  a’ b ü n t e t é s t  n e h e z í t i  v a g y  
k ö n n y í t i ,  ’s a’ f o g s á g  i d e j e  e h h e z  a l k a l m a 
z a n d ó ,  úgy annyira, hogy egy tiszta világos és jó le
vegőd börtönszobában 3 évi fogság alkalmasint nem több, 
mint egy nehéz levegőü , magas vékony ablakokkal ellá
tott sötét veremszobás szélmalomkerék-börtönben 2 év. 
’S ennek megjegyzését nagyon lelkére kötöm kedves u. 
bátyámnak; mert az illy lényegesészrevéte l’s különb
ségre , úgy látom a’ börtöntudományból, még csak nem 
is ügyelt eddig a’ humanismus. Megvallom, nagyon fáj
lalnám , ha Cassano börtönépület-termében , akkor kel
lene a’ lényeges hibákat kimutogatnunk, midőn majd rop
pant költség lesz bele ölve. Azonban minden esetre a’jó
zan ész bírálata alá állitandjuk.

„ Óhajtanám valóban, ha valamelly értelmes ember 
okos ellenvetéseket tudhatna tenni a’Véleményemmel kia
dott épülettervemre. Mert ha csak abból áll az épületter
vezés , hogy az ember a’ casino könyvtárából lerajzol egy 
kiválasztott szélmalomkereket, úgy akárki is lehet Cas
sano. A’ melly börtönnek nincs tiszta levegője, ha már 
áll és üres, álgyu neki, ha pedig még csak rajz , bekell 
porozni tintával. Legyen tehát a’ börtönszoba világos* 
folytonosan tiszta levegőü ; következőleg az ablak ne a* 
boltozat irányában , melly sötétséget okoz, de ezenkívül 
télen a’ meleget is mind kiereszti: hanem közép magos
ságon , hogy benne dolgozniis lehessen , ’s nem lesz tized 
résznyi tébolyodás. És igy nem áll k. u. bátyám első ar
gumentuma.

Mi illeti a’ rabok oktatását: az való, hogy a’magány
rendszernél a’ lelki oktatás végett nem történhetik a’ ká
polnában ezer excessus. ’S ez aligha többet nem ér mint 
a’ czéltévesztett kápolna, mellyben a’ lelki nyereség nem



379

is hasonlítható ama veszedelmekhez mellyek innen erednek. 
Egyébiránt ki lehet a’ lelki oktatást pótolni, úgy, mint 
Véleményemben előadóm. Meg kell t. i. ha nem tudnak , 
a’rabokat olvasásra tanítani. Miként? azt bőven előadtam; 
’s ha olvasni tudnak, istenes könyveketkell kezeikbe ad
ni. A’ ki ezekből nem okul, vagy okulni nem akar , azon 
a’ kápolnák kápolnája sem fogand. Arra pedig épen semmi 
szükség nincs , hogy a’ lelkész egy egy rabbal sok időt töl
tsön. Jó lesz megtekinteni a’Véleményt.

Harmadik ellenvetése k. u. bátyámnak az , hogy a’ 
magányrendszer nagy költséggel jár. — Véleményem vé
gén ezt mondám: ,,En valóban tartok tőle, sőt hiszem 
’s állítani bátorkodom , hogy ha a’ börtönépités költség
kivetés által lesz tervezendő, akkorimez elkerülhetetlen 
javítás még egy pár századdal hátra esik.“ — K. u. bá
tyám azt mondja, hogy ez esak 15 millió pengőbe kerül
ne. Micsoda? csak 1 5 millióba! Hol? Magyarországban. 
— Horrescoreferens. — ’S 15 millió c s a k  olly ország
ban , melly évenkint 20 — 25 millió pengőigbukik ,’s melly 
börtönein kívül egyszerre mindent akar. — De hát a’ hall
gató-rendszer börtönei, mellyeknek alapjain a’ kereske
dési szellem vön állást, olcsóbba kerülne? Az épületek 
nemigen, de a’ kitartás igen, — mondja uram bátyám. 
En a’ Társalkodó f. évi 22. 23. 24. számaiban megmutat
tam, miképen lehetne Pesten egy kerületi börtönt a’ ma
gányrendszer kivánatihoz alkalmazva felállítani olly kevés 
költséggel, miilyennél a’ létező hallgató-rendszernek bár- 
mellyik börtöne is legalább 2 annyiba került: megmutat
tam , hogy annyi jövedelmet, mint ez adott volna, egy hall
gató-rendszeri börtön még soha nem hajtott, ’s mind ezt ad 
captum ’s nem a’ levegőből; ’s mivel ellene senki felszólalni 
nem mert vagy tán nem akart, úgy hiszem alaposan mu
tattam meg. De mind hiában , mert Ejszakamerikában ’s 
Európában még illyen nincs, következőleg ezt nem fogad
hatni el; mondja uram bátyám ! Pedig u. b.tól hallottam , 
hogy néha a’ szűr alól is adhatnak jó tanácsot. Igen ám, 
ha excellentia emeli ki ’s előbb leoldozzák a’ szűrta’ nya
kából. Ekkor már repülhet, még ha olly czélszerűtlen is, 
mint Cassano szélmalomkereke , mellyet excellens szelek 
forgatnak. Az illyennek excellensnek kell lenni, ha bár 
ezer okkal mutatjuk is meg, hogy benne egy kő a’ má
sikon czélszerüleg meg nem állhat. Előttem azonban úgy 
rémlik, nem az a’ mintáknál a’ baj , hogy a’magányrend
szer több költséggel já r , hanem az a’ czél, hogy 15 milliót 
járni tanitani ne kellessen. De erről alább szólok még.

Most következik a’ kérdések kérdése, mellynek so
ha soha nem lesz megfejtése. L e h e t  é t ö k é l e t e s  b i 
z o n y o s s á g g a l  m e g h a t á r o z n i  a’ f e g y e l e m  ra-  
b o k r a i  h a t á s á t ?  mellyet uram bátyám a’ minta-bör
tönök főfő-czéljaul i 5 millió forintos palástban mutat elő. 
Hogy tökéletes bizonyossággal meghatároztathassék ezen 
hatás , ehhez szükség volna hogy az ember mómuskint szi
vekbe láthatna : de mivel ez nem adatott, kénytelenek va
gyunk egy kissé hátrább óllani ’s megismerni, nem azt, 
hogy tökéletesbizonyossággal, de még csakbizonyos hoz- 
závetéssel sem határozhatunk e’ tárgyban. Az emberi ész 
azonban furfangos , ez még a’ mindentudóságnak is találja 
pótlóját. Hol van , úgymond, a’ b ö r t ö n ö k  S t a t i s 

t i k  aj a ? Lassúk meg abból, hány rab javult meg egé
szen , hány félig ’s hány negyed részben? És ime! elő
hozzak a’ statistikát, ’s tökéletes bizonyossággal felolvas
sák belőle a’ rabok javulásának fokozatit! Legyen szabad 
kissé kitérnem.

Hogy az allopathák a’ gyógyszerek illő használásá
val számtalan betegen segítettek, ez tagadhatlan. De mi
vel a’ szerfölötti vagy nem jól talált gyógyszerek által sok 
temetőt is megtöltöttek , Hahnemann elkezdé a’ negativ 
gyógyítást, vagyis a’ természetet magára hagyni *).Mert 
egy billiomad rész csep—mellyet Hahnemann állítása sze
rint még nz erős szag beszivása is paralysálhat, mellytől 
óvakodni lehetlen—hogy egyegy mázsás testben gyógyszer 
nem lehet , e’ nagy természet bizonyítja. Azonban ha kór
házi statistikákból kell ítélni, azt látjuk , hogy midőn a’ 
homoeopathia által százból 99 beteg ugrik talpra, az 
allopathia száz betegeiből 60 — 70 alig tud felvánszorogni. 
A’ statistika után tehát az következnék , hogy a’ negativ 
gyógymód jobb a’ positivnál, következőleg hogy egy visz- 
szaforditott miatyánk többet ér az allopathiánál. Igen , de 
mi másként okoskodunk. Mi előbb azt kérdjük, hogy mind 
egy , mind más részről miféle betegségek voltak , ezek 
mi fokozatokon állottak ’s milly körülmények közt ’s mi 
test-alkotásuak szenvedték? Ha a1 két elsőre tudnának az 
orvosak felelni, tagadom hogy az egyedek belviszonyai- 
ról másként ítélhetnének, mint hozzávetőleg. ’S ekkor a’ 
szabály alól több lesz a’ kivétel mint maga a’ szabály. —  
’S ha ez igy van, pedig nincs másként, kérdem k. u. bá
tyámat, megtudja é Ítélni a’ statistikából: mellyik a’ jobb 
gyógymód? Mennyivel nehezebb a’lélek nyavalyáiról Ítél
n i, mellyeknek titkolása’s rejtegethetése az ész ravasz
ságitól is függ. Legyen szabad egy példát hozni fel.

A- rab a’ börtönben szeliden ’s a’ legnagyobb türe
lemmel viselvén magát, kiszabadulta után 4— 5 évig vagy 
soha sem k e r ü l  viszsza , bizonyítja tehát a’ statistika , 
hogy egészen megjavult. Azonban A- rab félévet sem töl
tött el szabad életben, már ölt ’s rabolt is — sőt ismétel
te több ízben is , de mint ravasz és eszes tetten nem ka- 
pathatott, csak 6 — 10 év után vagy soha. Azonban a’ 
statistikában egészen és örökre megjavultnak van beje
gyezve. B. rab egy kévéssé durczásde vallásosságot szín
lelő, a’ fél javultak sorába íratott; holott 5 — 6 ev múlva 
lehet hogy felakasztják. C. rab együgyű ’s hízelkedni 
nem tud, kiszabadulta után egy hétre egy ezüstkalanert, 
ehez 4 hónapra egy kalap-lopásért ’stb. viszszakerült ’s ez 
javíthatatlannak jegyeztetett föl, noha a lopásokat csalad
ja nyomorúsága enyhítése végettkövette el.

K. u. bátyám ! ugye bizony illyen statistikákat akar 
a’ mintabörtönben, vagy isten legyen a’ gyarlóságnak ir
galmas ! mintabörtönökben öszszeférczeltetni, ’s ezekből 
fogja meghatározni és pedig tökéletes bizonyossággal , 
mellyik a’jobb rendszer. ’S egy illy ámító statistikaert 
akarja most félre dobni a’ börtönjavitast! Évezredek fog
nak elfolyni ’s az ember embertársát akkor sem fogja job-

«=) Hahnemann gyógymódja: „similia similibus“ negativ gyógyi- 
tásmód é ’s a’ természetet magára hagyja é ? azt a’dolog- v. tárgy- 
értők legjobban tudják. A’ szerk.
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ban ismérni mint most. Ha tehát a’ jobb rendszer kitudása 
végett akar mintabörtönöket, úgy ezek által czélt alig é- 
rünk , mert azt látjuk , hogy ha nem a’ józan észre hall
gatunk, hanem a’ mesterséges börtöntudományra ’s czifra 
fellengős mondókákra, itt csak tántorgunk.

Egyetlen egy bizonyosság van a’ büntetésnél t.i. hogy 
a’ melly rab külön záratott, sem mást nem tehet roszab- 
bá, sem maga nem lehet roszabbá, vagyis hogymegova- 
t ik ; ezen megóvás pedig, melly a’ javulhatástis magában 
rejti, egyedül a’magányrendszer által érethetik el. Kér
dem ? mire való tehát a’ kétféle mintabörtön ? — Továb
bá a’ magányrendszerről bizonyos , hogy a’ rabok benne 
megovatnak ’s ennél több bizonyosság nincs ’s nem is lehet, 
kérdem ismét, mire való a’ mintabörtön?

Némelly ember nem oda vág a’ hova néz. Yajjonnem 
azért okolta é igy elő k. u. bátyám a’ mintabörtönöket, 
mert 15 millió egyszerrei adó nem tréfa? Ha ezért, úgy 
én fölmentem k. u. bátyámat ez aggodalmától ’s megmu
tatom, hogy egy millió, legfeljebb egy millió’s kétszáz ezer 
pgő forinttal czélt érhetünk.

Yéleményem az, hogy mivel kerületi börtönök nél
kül bátran ellehetünk, nem kell gém minta sem k e r ü 
l e t i  börtön most eleinte. Jó volna , ha volna,de nemel- 
kerülhetlenül szükséges. Ellenben törvény által határoz- 
tatnék meg , hogy minden törvényhatóság tartozzék ma
ga szükségére a’ magányrendszer szerint építeni börtönt. 
’S ezekben bűnhődjenek, mind a’ hoszabb mind a’ rövi- 
debb fogságu rabok ’s határoztatnék meg az idő i s , mi
korra minden börtönnek állania kell. Lássuk mennyibe 
kerülnek a’ törvényhatósági minden börtönök ?

Uram bátyám, 24 ezer rabról beszél ’s ezeknek va
ló börtönökrül. De ez nem áll. Megmutattam én Vélemé
nyemben azt eléggé ’s ha nem hiszi, olvassa meg, hogy 
minden törvényhatóságok rabjainak öszszes száma nem 
több kilencz ezernél: ’s kérdem hogy miért toldotta meg 
u. bátyám 15 ezerrel? 9000 rab börtönéről lehet tehát 
csak szó ’ mellyhez adjunk még f ö l ö s l e g e s e n  ezret. 
Ekkor lesz 10,000.

Ne higye k. u. b. hogy a’ törvényhatósági egyes bör
tönszobák többe kerülnének mint 100— 120 pengő forint. 
Sőt néhutt ennyibe sem. Mert nagyon jegyezze meg, hogy 
ezek közül számosban lesznek ollyanok, mellyek föld
szint emelet nélkül is állhatnak: holott a’ kerületi 2 — 3 
emeletes börtönökben a’ csövek , lépcsők, az épületek szé
lessége ’stb. nagyon megdrágítják a’ szobákat: de ezen
kívül a’ kerületi börtönköltség-kivetés ide nem illeszthe
tő. Mert ott a’ felügyelők szállásai, a’ nagy bástyakeri- 
tések’stb. nagyon felrugtatják az építési költségeket. Még 
egyszer mondom, hogy egy  b ö r t ö n s z o b a  100 — 
120 f o r i n t n á l  t öbbe  n e m  k e r ü l h e t ,  hanem ha 
okos! emberekre bízzák az épitést, kik a’ magok fazeka 
mellé szitandanak.

E’ szerint minden t. hatósági börtöninket kiállíthat
juk egy millió, vagy egymillió kétszázezer p. forintból. 
—-  ’S ha Párizs megérdemel egy országos vásárt, ennyi 
csakugyan nem sok tereh azért, hogy emberrontó műhe
lyeinket leromboltathassuk. ’S pedig ha ezen summát 90

vagy 100 törvényhatóságra aránylag szétosztjuk , vájjon 
nem csekélység é az , mi ebből egyre egyre esendik.

Igen , de uram bátyám, majd azt veti ellenem , hogy 
hol kapunk annyi sok alkalmas börtönészt, ’s még az egy 
millió csak épületekre való! Mi ez utóbbit illeti, azt fe
lelem, hogy nem is kell egyébre költség mint épületre, 
mert a’ börtön felvigyázójinak fizetése kitelik a’ mostani 
felügyelőkéből. Olvassa meg uram bátyám Véleményemet. 
Mi az alkalmas börtönészeket illeti, a’ mennyire lehet, 
válaszszuk ki a’ legjobb characterű embereket. Ezek kö
zül ismét az okosabbakat, józan eszü ’s jó characterű em
berekből legrövidebb idő alatt, olly börtönészek válnak , 
kikhez akár tanulni jőjenek ama nagy szájú külföldi ge- 
neral-inspectorok, kik olly borzasztóságokkal töltött rab- 
statistikákat Írnak, és a’szegény utazókat ámitgatják. Hi
szen ehez csak egy kis józan emberisméret szükséges.

Még valami jutott eszembe. Uram b. még az egy 
milliót is majd sokalmi fogja ’s még sem vallja meg, hogy 
kedves u.b. a’ jurytól is fél. Ez már más.— Itt már nem 
tudok tanácsolni, mert én nem félek tőle. — De ha még 
ezt is eldisputálná kedves u. b. a’ nagy istenért! ne min- 
tabörtönözzön. — Hiszen még igy is fölépittethetnek a’ t. 
hatósági börtönök. Ugyan szabadítsuk fel az országot e* 
mostani borzasztó emberrontástól, mellynek meggondo
lásán elszédül az emberi szív és ész.

Most már rám viradt, szunnyadni fogok , migu. b. 
észrevételeit az enyéimre válaszul kapandom.Uram bátyám 
pedig aligha nem 24 ezerrabrul, 15 millió pengőrül és 
juryról mint rémképekrül álmodott. Bá l l á .

T á r c z a.
(Arany-lód). Egy gazdag hölgy, egészségét hely

reállítandó, fürdőben mulatott J mivel azonban javulást 
nem érzett, rendes orvosa azt tanácsié: hogy a’ szom
széd ’s alkalmasint sikeresbben ható fürdőbe menjen. Mi 
után orvosunk ott lakó tiszítársa- ’s barátjához szóló aján
lólevéllel látta el hölgyünket, ez útra kelt. Útközben e- 
szébe ju to tt, hogy nem ártana az ajánlólevelet felbonta
n i , mit meg is tőn, ’s nem kevés ámulással e’ szavakat 
olvasá : ,,Kedves ügyfelem ! Itt küldök neked egy arany 
ludat; melíeszd meg becsületesen, hogy egy drága tolla 
se maradjon többé!! Óhajtja barátod**. A’ hölgy ezen 
gyönyörű ajánlásra mód nélkül elkeseredettjhanem az in- 
dulat-zajlás ’s vele egybekapcsolt szégyenités fölötte jó
tékonyan hatott egészségügyére; néhány hétig mulatott 
az uj fürdőben ’s egészen kigyógyulva tért haza.

(Hajóépités). Az angol királyné számára V indsor- 
ban nem rég két hajót készítettek- miket rendeltetésök 
szerint „Tyuk ketrecznek ’s Galambducz“ nak neveztek 
el. A’ tyukketreczben van többi közt öt conchinchinai 
tyuk , mik Ázsiából egyenesen a’ királyné szamara hozat
tak ; tojásaik mahagóni fa színűek és sajátságos Ízzel búr
nak. Ezeken kívül van még tizenkét pór ezüst szin tyuk, 
több japáni ’s valóságos fekete ’stb. A’galambduczban ép 
illy ritka galambgyüjtemény van ’s a’ galambok olly szelí
dek, hogy a’ királyné kezéből esznek.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r  a t t  n e r - K á r  o ly  i uri-utcza 453.
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IT d ik  ü zen e te  a ’ m . föR K nek. a* m a g y a r nyelv
tárgyában.

A’ t. KK. ésRR. megjegyzése következtében a’ m. 
főRRk kijelentik , hogy ezen kifejezés : ,,társországok“ 
használatából semmi következést vonni nem kívántak ’s 
hogy általuk jövendőre a’törvényekben előforduló követ
kezőkifejezések : ,,Horvát- Dalmát* és Tótországok“ név- 
gzerint, vagy ,,az országhoz kapcsolt részek“ fognakhasz
náltatni. — Mi a’ törvényjavaslat 6dik pontjának végső sza
vait illeti, ő cs. kir. főhgsége és a’ m. főRR. előbbi üzene
teikhez képest jelenleg csak a’ honi nyelvnek kellő emel
tetése ’s annak a’ kapcsolt részek által is mimódon leendő 
használtatása iránt kívánván rendelkezni, egyébkint pe
dig a’ t.javaslatot a’ t. KK. és RRkel egyetértőleg kitűzött 
megnyugtatás ’s kibékités czéljához óhajtván alkalmazni, 
e’ tekintetből czélirányosnak ’s kívánatosnak nem tartják, 
hogy a’ t.hozás még azonkívül Horvátország belviszonyait 
a’ nyelv tárgyában elhatárzólag szabályozza, ugyanazért 
a’latinnyelv használata iránt határzott rendelkezéshez azon 
módosítások után, mellyeket a’ t. KK. és RR. a’m. főRk 
által első ízben ajánlott t. javaslat szerkezetében tettek , 
ezúttal sem járulhatnak, hanem a’ 6d. §. utolsó részét 
köv. kívánják megváltoztatni: ,,E’szerint Horvátország
ban a’ kormánynyal, Magyarország egyes törvényható
ságival , főtörvény-és egyéb itélőszékeivelfolytatandó hi
vatalos levelezések nyelve egyedül magyar leend ; nem 
értve azonban ezt a’ csatolványokra ’s a’köz- és magány
ügyekre n é z v e ,  a’ mennyiben ezek csak Horvátország 
keblében és horvátországi hatóságok előtt folytattatnak , 
úgy szinte a’ törvényhatóságok és itélőszékek tanácskozá
sira nézve sem.“ — Midőn azonban ő cs. kir. főhgsege s 
a’ m. főRR. a’ két tábla közti egyesülés eszközlése tekin
tetéből ezen módosítást javasolják , nyíltan kijelentik : 
miszerint ez által Horvátországban a’latin es magyarnyel
ven kívül egy harmadik hivatalos nyelv törvenyesitesere 
alkalmat szolgáltatni, korán sincs szándék jókban. — E’ 
szerint módosíttatván a1 6d. §. utolsó része; elállnak a’m. 
főRR. annak további szorgalmazásától , miszerint azon 
kitétel: ,,hogy a’ t.hozás az ország más ajkú polgárinak 
belső nyelvviszonyaira elnyomolag hatni nem akar“ a fel
írásban használtassák, és mind az e’ helyett teendő kife
jezésre, mind pedig a’ horvátországi hivatalnokokra néz
ve elfogadják a’ t. KK.és RR. javaslatát. — A’ törvényja
vaslat 7d.§nak a’ magyar nyelveni levelezést tárgyazó ren
deletét Horvátországban minden megyes püspökre kiter
jeszteni óhajtván, a’ helyett ,.zágrábi püspök ,,megyes 
püspök“ kívánnák tétetni. Egyébiránt a’felírás szerkeze
tére nézve ő cs. k. főhgsége és a’ m. főRR. lehető észre
vételeik előadását azon időre, midőn a’ két t ab l a  közti 
egyesség a’ dolog érdemére megtörténik, halasztvan ; a 
tek. KK. és RRket egész bizodalommal f e l s z ó l í t j á k ,  
hogy előadott m ó d o s í t á s u k h o z  járulni szívesked
jenek. —

Üzenete » ’ m. fó R R n elt a t. KK. és RRhez az orsz. 
választmány állal javaslóit büntető t. könyv tárgyában.

Tanácskozás alá vétetvén a’ t. KK. és RRdeknek az 
orsz. választmány által javaslott bűnt. t.könyvnek Iső és 
Ilid. részét tárgyazó üzenetei, minthogy a’ büntettek és 
büntetésekről szóló javaslat mind a’ büntetések minősé
gére , mind azok mértékére nézve az orsz. választmány ál
tal javaslott büntető rendszerhez van alkalmazva: ő cs. k. 
főhgsége és a’ m. főRR. mindenekelőtt szükségesnek lát
ták a’ börtönrendszernek , vagyis az orsz. választmányi 
munkálat Illdik részének fölvételét. Mi a’ börtönrendszert 
illeti: a’ nélkül, hogy a’ m. főRR. a’ külföldön elfogadott 
egyik vagy másik rendszer mellett felhozható okszerek
nek, mellyek úgy is eléggé isméretesek, elősorolásába 
bocsátkoznának,egyedül azt jegyzik meg, hogy a’ magány- 
rendszerben, elméletileg véve, a’ börtönzés azon kellé
keit, miszerint az szigorú büntetést foglaljon magában ’s 
egyszersmind a’ bezárt egyed javulását is eszközölje, el
méletileg feltalálhatónak vélik. — Azonban nem tagadha
tó, hogy a’ magányrendszer üdvös és foganatos h a t á s a  
sokféle körülménytől feltételeztetik ’s azért szükséges , 
hogy annak czélszerüsége, melly elméletileg mutatkozik, 
gyakorlat által is kiigazittassék annyival is inkább, mert 
külföldön is azon adatok ellenében, mellyek ezen rend
szer üdvös működéseiről tanúsítnak , vannak egyes tapasz
talások , mellyek szerint a’ legszigorúbb felügyelés mel
lett sem volt ezen intézeteknek akár a’népre akár a’rabok 
erkölcsiségére nézve olly hatása, miliyen azoktól vára
tott. — Szükséges mindenekelőtt, hogy a’ nemzet saját 
tapasztalásából győződjék meg arról: vájjon a’ nép egye
diségéhez képest az illy magány-elzárással öszszekötött 
lelki sanyarás nem fogja é a’ testet szerfölött gyengíteni, 
nem fog é gyakori őrültséget előidézni ? vájjon a’ rabok 
javulása reméllhető é olly biztosan ‘s olly mértékben, hogy 
azon tetemes költségeket, mellyek ezen intézetnek közön
ségesen leendő behozatalára megkivántatnak, megérde
melje ? ’s végre lesz é a’ fenyíték ezen nemének a’ büntet
tek megelőzésére , vagyis a’ büntettek elkövetésétől való 
elrettentésre e’ honban kívánt hatása ? mert ez a’ büntetés 
főczélja , meílyet a’ rendszer egyéb jótékony eredvényi- 
nek alárendelni nem lehet. Mindezekről annál szükségesb 
a’ hon keblében tapasztalást szerezni, minthogy az ország 
többféle fajú lakosai szokásaik-, életmódjok-,miveltsé- 
gük- és jellemökre nézve már magok közt is, de még in
kább az idegen országok lakositói tetemesen különböz
nek.— Mielőtt mindezek felett honi tapasztalásokból nem 
merittetik bizonyos tudomány; mielőtt a’ magány-elzárá- 
8Í rendszer gyakorlati hatása iránt kísérlet kisebb körben 
nem történik; addig ezen rendszernek egyszerre ’s egész 
kiterjedésben leendő behozatalát a’ m. főRR. sem taná
csosnak , sem létesithetőnek nem tartják. Nem tanácsos
nak: mert saját tapasztalások hiányozván megtörténhet
nék , hogy az, a’ mi emberiségből behozatni czéloztatik, 
kegyetlenséggé válhatnék , vagy ellenkezőleg, hogy az
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emberiség tekintetéből létesített rabokkali bánásmód a9 
büntetés jellemét elvesztvén , a’ közbátorságot nem bizto
sítod. Nem azonnal létesíthetőnek, a’ szükséges előkészü
letek és főkép a’ börtönintézetek kezelésire szükséges e- 
gyedek hiánya miatt, ’s részint azon roppant költségeknél 
fogva , mellyek ezen intézetnek olly nagy számban leendő 
felállítására megkivántatnak.

Mert azon társulatokat, mellyek külföldön nemcsak 
a’ rabok oktatásában, hanem azoknak börtönbüli elbocsát- 
tatásuk utáni sorsáról is gondoskodnak, nem is említve, 
vájjon mig az illy börtönök felállítására előkészületek épen 
nem történnek , ’sigy az oktatásra,felvigyázásra, igazga
tásra egyedek magokat épennem képezhetik, honnétvol
nának mind a’ kerületi, mind a’ t.hatósági számos börtön- 
hez megkivántató alkalmas egyedek megszerezhetők , kik 
nélkül ez intézetek az óhajtóit várakozásnak meg nem fe
lelhetnek; mi pedig a’ költséget illeti, haegy kerületibör
tönnek 500 rabra leendő felállítása, az orsz.választmány 
jelentésében fölvettszámitás szerint, hozzáadván azon kia
dásokat, mellyek a b b a n  még nem foglaltattak, majd
450.000 írtba , ’s igy tíz k e r ü 1 e t i  börtön 5000 rabra
4.500.000 írtba kerülne: a’ többi 19,000 rabra építendő 
törv.hatósági börtön, ha fél annyi költséggel felállítható 
is , mégis 9,000,000 forintba jőne, ’s igy öszszesen mind
azon börtön, mellyek az orsz. választmányi munkálatban 
javasoltatnak , közel 14,000,000 ezüst forintba kerülné
nek. Nem vizsgálják a’ m. főRR., mennyire legyen kívá
natos közérdeknél fogva illy tetemes summákat, mellyek 
alkalmasint minden haladási eszközt kimeríthetnének, egy
szerre a’ börtönökre fordítani, ott hol az országnak tö
mérdek egyéb szükségei is vannak? ’s hogy mennyire 
czélszerű ott, hol a’ népnevelésre nézve olly sok a’ teen
dő, illy roppant áldozatokkal segíteni akarni; mielőtt a’ 
baj okának, melly a’ nép neveletlenségében létezik , meg
szüntetésére sikeres lépések nem tétettek ? annyi minden 
esetre bizonyos , hogy ha a’ törvényhozás jónak látná is 
a’ magány-rendszer általányos behozatalát, gondossága 
egyszersmind mulhatlanul megkívánja, miszerint illy nagy 
pénzerő ne kísérleti műtételekre használtassák fe l, mely- 
lyek előre kisebb körben kipróbálva, az irán t, hogy a’ ki
tűzött czélnak megfelelők, tökéletes biztosságot nyújtanak.

Maga azon börtönrendszer kidolgozásában munkál
kodott orsz. választmány, mint jegyzőkönyve mutatja , a’ 
börtönrendszert részenkint vélte behozandónak. De ha a’ 
külföld példája vétetik is tekintetbe, ki fog tetszeni, mi
kép a’ mind vagyonosság , mind műveltség tekintetében e’ 
honnál kedvezőbb helyzetben levő nemzetek lépcsőnkint 
haladtak j előbb csak egy intézet állíttatott fe l, ésa’sze- 
rint, mint ennék eredvénye kívánságuknak megfelelt, egy 
második és utóbb egy 3dik épült fel; melly fogyatkozások 
az elsőben találtattak, az utóbbiakat azok kijavíttatván , 
az intézetek mindig tökéletesbek lettek. — Mindezen te
kintetek’s okoknál fogvást a’javaslatba hozott börtönrend
szernek egész kiterjedésében ’s egyszerre leendő behoza
talához a’ m. főRR. nem járulhatván , szükségesnek tart
ják , hogy a’ magányrendszer behozatala eleve csak egy 
•űntaintézetre szorittassék , n e mc s a k  a’ közköltségek 
Nagysága miatt, mellyeket, ha kitelnének is , koczkáztat-

ni, egy nem egészen bizonyos eredvényért még sem le
hetne , hanem azon fontos tekintetnél fogva , hogy a’ leg
jobb czelból ugyan , de mégis embereken teendő műkisér- 
let minél kisebb körre szorittassék,’s mennél nagyobb fel
vigyázat alatt teljesittessék.

Ennélfogva javasolják a’m. főRRk , hogy az ország 
középpontjában a’ kir. kincstár költségin 500 rabra egy 
mi n t a - b ö r t ö n  állíttassák föl, mally a’középponti biz
tosság közvetlen felügyelésealá rendeltessék. Ezen minta
börtön alapul szolgaihat egy jövő törvényhozásnak , mi
szerint ezen rendszert, ha az országra nézve czélszerűnek 
találtatik , nagyobb kiterjedésben alkalmazza, a’ gyakor
latilag mutatkozó hiányokat javítsa’s a’ börtön-intézete
ket tökéletesítse ; miuthogy pedig ezenrendszer hatását, 
ha nem is egyedül a’ hoszszabb időre elzárt rabokon, de 
minden esetre ezeken lehetne legbiztosabban tapasztalni; 
minthogy továbbá a’ tapasztalást csak akkor lehetne elég
ségesnek ’s a’további törvényhozói rendelkezésre nézve el- 
határzónak tekinteni, ha az a’ honnak minden vidékbeli 
rabjaira ki fog terjesztetni; minthogy végre méltányos vol - 
na, hogy ezen felállítandó mintabörtönnek hasznát vala
mennyi t.hatóság vehetné : mindezekhez képest kívánnák 
a’ m. főRRk , hogy a’ minta-börtönbe valamennyi t. hatóság 
küldje rabjait, de csak azokat, kiknek büntette súlyosabb 
beszámítás alá esvén, rabságuk a’ magányrendszer szigo
rú elvei szerint két vagy három esztendőig tartana’s mivel 
a’ költségbeni gazdálkodás koránsem jöhet olly fontos te
kintet alá , mint mikor tíz kerületi börtön létesüléséről 
van szó, óhajtható, hogy azon minta-börtön felállítása 
használva a’ legújabb tervezeteket, a’ legtökéletesb alak
ban eszközöltessék.

Egyébiránt miután előrelátható, mikép a’ minta-bör
tön felállítása, annak gyakorlati eredvényei iránt az elég
séges tapasztalások megszerzése , utóbb a’ tapasztaltak 
szerint teendő részenkinti javítások hoszszabb időt kivan
nak ; más részről pedig tudva van , miszerint a’ honi bör
tönök nagy része olly rósz karban , a’rabok olly sínylő
dő állapotban vannak, hogy az azokoni javítást legsürge
tőbb szükség követeli; nehogy a’ tökéletes utáni várako
zás miatt az addig is megtörténhető javításokat mellőzve , 
a’ mostani mind az emberiség érzetével, mind a’ javulás 
eszméjével ellenkező állapot továbbra is fenmaradjon: a’ 
m. főRR. addig is, míg egy tökéletesb rendszer nagyobb 
kiterjedésben, vagy általányosan behozható , kívánatos
nak vélik, hogy az 1825/7d. orsz.gyűlésről kiküldött orsz. 
választmánynak a’ rabokkali bánásmód iránt készített ja
vaslata alapján alkotandó ideiglenes törvény rendelete ál
tal, a’ t.hatóságok a’ börtönöknek bizonyos rendszer sze
rin ti’s a’ középponti biztosság közvetlen felügyelése alatt 
egyformán eszközlendő ollyan javítására köteleztessenek, 
mellyek mind a’ költségek, mind egyéb körülmények te
kintetéből gyakorlatilag is azonnal létesíthetők. Magára 
a’ most emlitett választmányi javaslatra nézve nézeteikrész- 
letes előadását a’ t. KK. és RRkel alább ezen üzenetükben 
közlendők. Hátra van még, hogy a’ m. főRR.az orsz.vá
lasztmány által a’ büntettek ’s büntetésekről kidolgozott 
t.könyvre kijelentsék azon kivánatukat, melly ha a’ ma
gányrendszer elvei szerint csak egy mintabörtön állittatik
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fel, önként következik.-— Miután t.i. ezen büntető tör
vénykönyvben kiszabott büntetések a’ raagányrendszerhez 
vannak alkalmazva : szükséges abban olly változtatásokat 
tenni, mellyek a’ törvénykönyvet a’ magányrendszer ál
talányos behozatala nélkül is használhatóvá tegyék, mert 
máskép annak alkalmazása egyedül a’ mintabörtönbe záran
dó rabokra szorittatnék ; általányos életbeléptetése pedig 
a’ mondott rendszer közönséges behozataláig elmaradna. 
Mihez a’ m.főRRk annál kevesbbé járulhatnának, mivel 
egyrészről a’ bűnt.-törvény nem léte miatti bizonytalan ál
lapot megszüntetését a’ jelen t.hozás főkötelességei közé 
számitják ; más részről pedig sokkal inkább reméllik a’ 
büntettek és büntetésekről szóló választmányi javaslat alap* 
jain keletkezendő törv. intézkedések üdvös eredvényét, 
hogysem azok létesítését a’ börtön-rendszeri javaslatban 
tett változtatások kívánnák. E’részbeni kivánata tehát a’ 
m. főRRnek abban központosul, hogy az orsz.választmá
nyi t. javaslatban a’ magány- elzáráshoz mért büntetések
re nézve egy arány dolgoztassák ki, melly meghatároz
za ezen büntetések mértékét akkor , midőn ezek nem a’ 
magány-elzárás, hanem az ideiglen elfogadandó rendszer 
szerint lesznek kiállandók. Ennek kidolgozásaannál szük- 
ségesb, mert egyik rendszerről másikra való átmenetei 
egyszerre meg nem történhetvén, mennyiben a’ magány
rendszer a’ másiknál szigorúbb, az egyik vagy másik sze
rint kitöltendő büntetések közti aránynak törvény által 
leendő meghatározását elmellőzni lehetetlen. És igy az elő- 
rebocsátottak szerint a’ m. főRR.kivánata köv. 3 pontban 
foglaltatik : kívánják t. i. egy mintabörtönnek a’magány- 
rendszer elvei szerinti felállítását; továbbá addig is mig 
a’ magányrendszerközönségesenbehozható,a’ mostani fog
házaknak az 1827ki orsz.gyűlésről kiküldött orsz. vá
lasztmányi javaslat alapján leendő ideiglenes javítását ;’s 
végre a’büntettek és büntetéseket tárgyazó javaslatban a’ 
magányrendszerhez m é r t  büntetések olly megállapítá
sát , melly szerint meghatároztassék a’ büntetések mérté
ke akkor, ha az nem a’ magány-elzárás elvei szerint ki
töltendő. (Itt következnek a'm. főRRnek a’börtönkönyv
re ’s az 1827diki orsz. választmány munkálata §kint tett, 
több ívre terjedő észrevételeik.) Mi a’ t. KK. és RRdek 
üzenetében kifejezett azon kivánatot illeti, miszerint ő cs. 
kír. főhgsége, az ország nádora olly intézkedések meg
tételére kéressék, mellynekfolytában a’ javaslott börtön- 
rendszernek a’ véghelyekre leendő kiterjesztése eszközöl
tessék : ő cs. kir. főhgsége és a’ m. főRRdek azon meg
győződésüket nyilványitják , hogy mielőtt a’ katonai vég
helyeket illető főkérdés , melly az előleges sérelmek és 
kivánatok sorában, már a’jelen országgyűlésről ő felsége 
elibe fölterjesztetett, országgyűlési egyezkedések utján 
végkép el nem intéztetik , addig részletes rendelkezések
be bocsátkozniidőelőtti dolog volna. Végre az építési terv
rajzok átküldésére nézve, ő cs. kir. főhgsége az ország 
nádora kijelenteni méltóztatott, hogy azok valamint ed- 
üig is megszemlélhetek voltak , úgy rendelés fog tétetni 
ezentúl is , hogy az említett tervrajzok hol és a’ mikor a’ 
t. KK.és RRdek kivánandják, velők közöltessenek.

Ezekben foglaltatván ő cs. k. főhgsége és a’ m. főRR. 
nézetei, egész bizodalommal szólítják fel a’ tek. KK. és 
RRket, hogy azokhoz járulni szíveskedjenek.

P ó t lé k  a ’ b ö rtö n ren d szerh ez .
Kedves uram bátyám ! Azt válaszoló, hogy mivel 

Véleményemre sehol sem talál, mutatnám meg, de h i
t e l e s e n ,  mikép Magyarország’s a’ kapcsolatos , részek 
rabjainak öszszes száma nem 24 hanem csak 9 ezer. En 
ezt szívesen és h i t e l e s e n  bebizonyitom. Azon jegyzék , 
melly Véleményemhez van kapcsolva , ’s melly a’ magyar- 
országi törvényhatóságok ’s vérhatalom-jogos uradalmak 
börtöneiben fogva volt rabok számát hivatalos hitelesség
gel ’s részletesen előadja , kimutatja, hogy félévi száma a’ 
raboknak 14,862 ; azonban tegyük 15,000 kerek szám
ra. Jól megjegyezzük hogy f é l évi  s z á m a’ 15,000. 
Nagyon tévedne azonban uram b. ha azt hinné, hogy mind 
a’ 15 ezer egyszerre ’s egy időben volt fogva, következő
leg hogy ezeknek a’ magányrendszer szerint 15 ezer bör
tönszoba kivántatnék. Mert a’ 1 5 ezer rabból e g y s z e r 
re ’s egy i dőbe n  c s a k  h á r o m  öt öd r és z  v o l t  
b ö r t ö n b e n ,  a’ 6000 pedig nem.— Lássuk 1837ben, 
melly a’ fenérdeklett jegyzékben áll, a’ rabok félévi szá
ma t. Pestmegye részéről a’ nm. m. k. h.tanácshoz felküld
ve 474. számra tétetik. Azonban a’ C. jegyzék szerint, 
melly szinte Véleményemhez van csatolva , a’ rabok leg
nagyobb száma hónaponkint véve , egyszerre ’s egy idő
ben volt 352 , a’ legkisebb szám 258. Itt azonban meg 
kell jegyezni de j ó l — hogy az 1836dik év soványsága 
iszonyú szükséget hagyott a’ népre, ’s e’ szerfölötti szá
mot részint ez okozta, részint az, hogy akkor még csak 
évnegyedenkinttartatván törvényszékek, a’ rabok számát 
nagyon öszszecsoportoztaíta. Melly megtetszik onnan is , 
hogy 10 évrőli legnagyobb számában a’raboknak, kive
vőn az 1836, 1837. nyomorult éveket, csak 5 hónapban 
fölülöztetik a’ 300. Úgymint a’ c ho l e r a  idején 249ről 
316ra ugrott és az égető sanyarú 1834 évben volt még 4 
hónap alatt 303., 320., 323 , 324. Általányosan pedigazt 
bizonyítják a’jegyzőkönyvek , hogy t. Pestmegye börtö
nében a’ rabok száma, mióta a’ törvényszékek sűrűbben 
tartatnak, 240 és 300 közt forog. Igenis , már a’ 300 is 
ritkaság: és mégis 1842. év 2od felében a’nm. m. kir. 
h.tanácshoz hivatalosan felküldetett jegyzékben is 509re 
van téve a’ rabok száma, azaz mind azon rabé , kik Ítélet 
alá jöttek vagy pörbe fogattak azon félévben ; azonban mint 
látja kedves uram bátyám , e g y s z e r r e  egy  i dőben,  
ezeknek majd csak fele volt befogva: következőleg azt is 
hiheti niég inkább , hogy ha azon szamok 3 ötöd részét 
veszszük , mellyeka’ nm. h.tanácshoz szoktak hivatalosan 
felküldetni, az fog lenni azon szám, melly egy időben’s 
egyszerre fogva levő raboké, vagyis nem 15 ezer hanem 
9 ezer. —

Jól megjegyezze tehát uram bátyám , hogy a’ rabok
egész évi számát öszszevenni teljes képtelenség, mert bör
tön csak annyi kell, a’ hány rr.b egyszerre fogva van; ’s 
nem annyi, a’ hány egy évben volt fogva. Mert ezek jő- 
nek mennek , ’s egymásnak helyet engednek. Succedunt 
növi, veteres migrate coloni.

Ezen okoskodásom pedig annyival inkább all, mi
vel a’ 15 ezer félévi szám, többnyire mind az 183 7. évből 
van véve, mellyben rajtunk volt az 1836. év országos csa
pása. De ez kitetszik onnan is , mivel u. bátyám már csak
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24 ezer rabról beszél, ’s nem 30 ezerről: azaz u.bátyám 
statistikája boldogabb évről készült, mint 1837.

Jó lesz nagyon megfontolni azt is , hogy az uj rend
szer nagyon el fogja vadítani magától a’látogatókat: kö
vetkezőleg a’ 9 ezer szám halejebb nem esnék is, bizo
nyosan nem fog fölebb rúgni számos évig. Csodálatos fo
galma van uram bátyámnak ez uj rendszerről ’s azt hiszi , 
hogy ezt a’ mi rabjaink nagy része , melly különben is 
megszokta a’ magányt, majd föl sem veszi. Hej k. u. b. 
be nagy különbség van a’ természet és börtön magánya 
közt! Amott folytonos a’ természet változatossága, ott 
a’ mezei embernek, a’ felkelő ’s leáldozó nap , a’meleg, 
az árnyék , fű, fa, eső, hó ’s a’ vidék bámulása, mind szi- 
véhez beszélnek, mellyen a’ szabad élet szelleme gerjedez. 
Emitt a’ megunt fal magánya megunja az unalmat: ’s a’ lé
lekre nehezül. Ne higye, hogy a’ börtöni magányt a’vá
rosi ember, ki falak közé szokott, sokkal könnyebben 
nem szenvedi, mint a’mezei. A’ termézzet soha sem ma
gány , de magány a’ börtön, mellyben hiában a’ szem , hiá- 
bana’ fül, hogy gyönyörködtetnék. Ne higye , hogy ezen 
magánybörtön nem rettent. Vigyék csak ki belőle a’ kisza
badultak a’ sárga, sovány vagy puffadt arczot, az e l 
k o m o r u l t  l e l k e t , ’s a’ gyötrő unalmak kinait ’s mu
tassák mega’ szabad íijainak ’s akkor mondja u. bátyám , 
hogy a’ bot, mellyet fel sem vett ’s mellynek kigúnyolása 
után piros pozsgás képpel szokott hazatérni, inkább ret
tent. Én úgy vélem, hogy a’ magánybörtönbe tizedrész- 
nyi nem fog viszszajőni, mint most. ’S meg vagyok győ
ződve, hogy Magyarországon a’ magánybörtön behozata
la után egy évre 8 ezer szoba is sok leend, melly épen 
egy harmada azon 24 ezernek, mellyet nem tudhatom el
találni, honnan szedett föl uram bátyám, hanem ha egy 
egész évről, még azokat is bebörtönözte , kiknek már csak 
hült helyökvolt. Isten fordítsa jóra k.u. bátyám gondol
kozását addig is ,  míg nekem válaszoland. Bál lá.

T á r c z a.
(Rothschild levele.) Néhány nappal ezelőtt a’ pári

zsi börze nevezetes jelenet színhelye lön. A’ legnagyobb 
befolyással biró pénzváltó szorgalmason adatott, vétetett; 
’s az üzérek utánirányzák magokat. E’ közben a’ pénz
váltónak egy levelet adtak által; feltörte, olvassa,’s el- 
komolyult; minden esetre fontostudósitást kellett kapnia. 
A’ jelenlevők szemeiket le sem vették róla; ismerősei kér
désekkel ostromiák, mikre azonban milsem felelt, ha
nem hallgatva fel- ’s alájárt, ’s a’ rejtélyes levelet zsebbe 
tévé. Nem sokára aztán egy ügyviselő jött hozzá, vele 
valamit közlendő, ’s a’ pénzváltó levéltárczáját kivevé , 
hogy jegyzéket tegyen. Ez úttal a’ fontos levél kiesett. 
Egy üzér, ki a’ börzekirály közelében volt, szemmel tar- 
tá ezt, ’s a’ jelentékeny tudósításból hasznot reméllvén , 
a’ levélre hágott. Bármilly ügyesen tette is azonban ezt, 
egy szemfül mégis észrerevé ’s kilesvén amaz tervét hoz
zálépve igy szól: ,,osztozunk!“ Az első, hogy el ne árul- 
tsssék megegyezett; de a’ fontos szavakat egy harmadik 
is hallá ’• részesülni akart a’ haszonban. A’ csoport nőt- 
tennőtt, ’s a’ szerencsés levéltalálónak ajánlák, hogy a’ 
fontos levelet nekik adja el 5 Ígértek 1 —2 — 5 ezerfran-

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T

kot; de a’ levélbirtokos nem is  hederitett rá; 10 — 
15 ezerrel sem indithaták meg; végre 20 ezerben meg- 
egyeztek ! A’ jelenvoltak közül mindegyik lefizeté ezer 
ftos jegyét, a’ levelet elővették, a’ húsz vevő körbeállva 
mohó vágygyal nézett a’ levél világfontos tartalma elé : 
„Kedves barátom ! — igy szólt a’levél — fogadásod elve
szítetted; mert . . . azon fáczán, melly kevéssel ezelőtt 
asztalodat diszité, nem a’ legkövérebb volt, rándulj k i’s 
lásd meg a’ csodaallatot, mitjó pénzért épen most vásár
lék.“ Barátod *#. az üzérek szemmeresztve, szájtátva bá
multak egymásra ’s hoszszu orral elballagtak !

*** Párizsban— franczia lapok szerint— a’párbaj 
napról napra több nehézséggel van öszszekötve , minek 
oka az , mert a’ lövésügy mindegyre tökélyesül. L o r d  
Byront, ki harmincz lépésre a’ gyergya hamvát ellőtte , 
már ma elhagyják. Egy carlshauseni báró 12 golyót lő 
a’ czélba ’s azzal csak olly lyukat ejt mint egy kétfran- 
kos. Legszebb hölgyek is tökéletesítik magukat a’ lövés
ben. Page színésznő 25 golyót lőtt a’ czélba’s rajta csak 
olly nyilást ejtett, mintegy ötfrankos; e’ czéltáblát ritkasá
gul mutogatják.

*** A’ demokrata századok irodalma , egyetemileg 
véve, nem fogná mutathatni, mint aristokrata időkben 
történik, a’ rend, szabályosság, tudomány és mesterség 
képét; benne a’ forma rendszerint elhanyagolva ’s néha 
mégis vetve lesz. Nyelve gyakran különködőnek, tisz- 
tátlannak , dagályosnak és salakosnak ’s majd mindig me
résznek és hevesnek fog mutatkozni. Iróji inkább a’kivi
tel gyorsaságára, mint a’ részletek tökélyességére néz
nek. Itt számosabb leend az apró irat, mintsem a’ nagy 
könyv; az ész , mintsem a’ tudományosság; a’ képzelet , 
mintsem a’ mély gondolkozás ; itta’ gondolatban némi mi- 
veletlen ’s majdmajd vaderő, szüleményeiben pedig gyak
ran igen nagy különféleség ’s ritka termékenység fog u- 
ralkodni. Az írók inkább bámultatni, mint tetszeni ipar
kodnak. —-

Mikor valamelly népnél a’ vallás lerontatott, az ér
telem legfensőbb részeit kétség foglalja e l, és ez a’ töb
bit félig mind paralysálja. Mindenki megszokik csak za
vart és változékony fogalmakkal bírni azon tárgyak felől, 
mellyek magát ’s embertársait leginkákb érdeklik; az em
ber roszul védi*, vagy elhagyja saját véleményeit ’s nem 
reméllvén , hogy az emberi rendeltetés által feladott leg
nagyobb problémákat magától megfejteni bírja, végre gyá
ván felhagy velők.

(Természeti ritkaság). Egy vidéki lap természeti rit
kaságkép említi, mikép néhány nap előtt a’ Niortbul St. 
Lignaire felé vezető országút egészen fedve volt kis szala- 
manderekkel, mik fekete tömegkint lepték el az utatany- 
nyira , mikép egy lépést sem lehete tenni a’ nélkül, hogy 
illy apró állatkákra ne léptek volna.

Azon dologhoz , mik kiállhatlanok, számítják az olly 
aláírót ki fizetni nem akar , zsémbes aszszonyt, üres er
szényt, erős fogfájást, tompa borotvát, csacska egyede- 
k e t, nyávogó gyermeket, hűtlen cselédet, csökönyös lo
va t, őszszel a’ legyet, bolondokat, kiket ki kell hall
gatnunk. ’stb’stb.

a t tn e r -K á r  o l y i  uri-utcza 453.
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Néhány sasó a’ berlini magyarok Emlék
könyve- ’s mellékletiről.

Berlin, 1843ki augusztus.
Tisztelt barátom! Felszólitál: írnék valamit a’ b e r- 

l i n i  m a g y a r o k  E m lé k k ö n y v e keletkeztéről, czéi- 
ja -  ’s mellékletiről/ Ezt most annál örömestebb teszem , 
mert különben is , kitelvén a’ napokban a’ vállalatot bizto
sitó próbaév , szándékunk a’ honlevőknek e’ tárgyban egy 
kis felvilágositást adni. A’ dologra tehát! A’ két testvér* 
honban tudományok , művészet és ipar iránt keletkezett 
ujabbkori melegebb részvét’s ezt méltányló kormányunk 
kegyes engedelme múlt évben nagy számú magyar tanulót 
’s utast csőditett ide : a’ német egyetemes miveltség e’ vi
rágzó székvárosába , hova országosan annyi erő , annyi 
segély pontosittaték öszsze a* tudományok , művészetek ’s 
ipar ápolása- honositására ’s emelésére; hol csak az egye
temnél 160 jobbadán hírben álló tanító őrzi’s nyitja fel azok 
egyházának szentek-szentét a’harmadfél ezernyi isméret- 
szomjas ifjúság befogadására, nem említve a’ több előké
szítő v. önálló intézet nagy számát. A’ távolrul ’s hazájok 
legkülönbözőbb vidékiről ideseregíett magyarok oliy test
véries szivességgel oszták meg a’ külföldön nyert ismeret
kincsek mellett az azok útjába torlani szokott kedvetlen
ségeket is, mikép az itten töltött szép napok megannyi ke- 
gyeletes e m l é k n a p o k k á  válnának később időkre néz
ve , mellyekre egykor viszszagondolni kétségkül édes örö
me leend mindenikének. E’ szép napoknak Berlinben is 
hagyni valami emlékjelét , melly a’ később jövő ismerők , 
barátok ’s utódok előtt is k e d v e s lehessen: születők a’ 
b e r l i n i  m a g y a r o k  E m 1 é k k ö n y v e , mellyel, elő- 
dinknek már göttingai ’s halai szép kezdeményét követ
ve , mellékletül mégegy pór czélt kapcsolánk öszsze , hogy 
sajátkép Emlékkönyvünknek hármas czélja (és osztálya) 
lenne: I .A ’ (tulajdonképi) Emlékkönyv. II. Jó tanácsok 
’s utasitványok tára. III. Egy kis magyar könyvgyűjtemény. 
Mindenikről röviden.

I. Emlékkönyv hova minden Berlinben mulató v. tanuló 
magyar történeti sorozatban saját kézzel emlékül beirandja 
nevét és czimzetét. E’ gyűjtemény idővel azonkül , hogy 
történeti és statistikai adatul szolgál, autographiai tár is 
leend. Statistikai adatul már is Írhatjuk , hogy ezen hóig, 
tehát a’ vállalat legelső (kezdő) évében, be van Írva Em
lékkönyvünkbe 112 magyar. Ebből 47 tanuló (diák) , 65 
utazó vagy iparüző ; 88 magyarhoni, 24 erdélyi, 27 ipar- 
űző, 24 hitszónokjelölt, 23 polgári pályáju (köztök ma
gas hivatalbeliek is) ; 12 nevelő ; 9 orvostanár ; 7 művész ; 
6 oktató; 3 gyógyszerész, 1 i ró^=l l2.

II. Jó tanácsok és utasitványok tára. Minpéldank és sa
ját kárunkon okulva, tudjuk,milly egyedül-hagyottan van 
az idegen külföldön , még ha egykét ajánlólevele volna is, 
mi szegény ifjaknál rendesen hijányzik; mint ki lehet té
tetve mindennemű csalatás , tévedhetés és idopazarlasnak. 
Az első kalauzon kezdve, ki észrevevé idegenlétét, a 
helybeli körülményekbeli ösméretlenségét, ravaszul föl
használni tudók egész serege huzavonáján érhet jól roszul
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czélt. Illyenkor csak egy jótanács , egyetlen szives utasí
tás jótékony vezércsillagként világositna a’ szegény ván
dornak. Es ezen tudat birt rá minket: egy forrást nyitni fel 
ntódinknak ez Emlékkönyv folytában , mellyből rövid és 
biztos utasításokat meríthessenek a) minden tanulmány és 
tanulási segédeszközöket illetők (egyetem , gymnasiumok, 
tanodák, olvasó-teremek, könyvtárak ’stb.) körül, b) min
den háztartási (szállásfogadás, élelem , ruházat, beteges
kedők’stb.) tárgyban, ’s c) a’ város és körvidéke nézen- 
dőiről egy átnézet és utasítások. Mindezek fölkeresésére 
részletes tárgymutató.

III. Egy kis magyar könyvgyűjtemény. Nem szándékunk 
nekünk nagy magyar könyvtárt áliitni Berlinben ; azt te
hetségünk ’s a’ czél , mellyért itt vagyunk, sem engedné ; 
mert igen jól tudjuk , hogy a’ tetemes költséggel tanulni 
jött magyar ifjúnak becsesbek órái. mintsem rendszeres ma
gyar olvasó lehessen itt. De másfelől azt is példánkból igen 
jól tudjuk, hogy milly fájdalmas ’s egyszersmind káros 
két három évig merőben nélkülözni a’ már virulásnak in
dult magyar iratom jelesb termékeit; és szakmánk külföldi 
mozgalmaiban élvén, milly jól esnék’s milly szükséges 
volna ollykor bepillanthatni egyenvonalt húzásul az ezeket 
magyar szempontbul és szükségből tárgyaló jobb munkák
ba.Ezenkívül sokszor van alkalmunk, főleg az újabb időben, 
külföldiekkel találkoznunk , kik nyelvünk, irodalmunk, 
áltálján nemzeti életünk iránt érdekkel viseltetnek’s kér
désekkel halmoznak e l ; az adatok pedig, miket emlékeze
tünkben kihozhatánk, nehezen elégíthetik ki a’tudnivágyó 
idegent: milly jó segítségül szolgálhat illy esetben egy kis 
jeles magyar könyvgyűjtemény, mellyből kútfői biztos fel— 
világítást lehessen adni’s a’ viszonyainkról elterjedt bal- 
itélet- vagy rágalom-gyomokat ez által is irtogatni. Elvégre 
nem ritkán jőnek ide egyébkint a’ német irodalommal elég
gé isrnéretes hazánkíijai, kik nyelvünkben még nem elég 
erősek, hogy két három évig ne feledjenek sokat belőle; 
az Hlyeknek ollykori gyakorlatul, példából tudjuk , áldás 
egy illy gyüjteményke. Illy nézetekkel bírva örömmel 
tevénk öszsze néhány könyvet’s egy kis pénzt megkezdé
sü l, mit alig hogy meghalja néhány lelkes írónk, azonnal 
szívesek lőnek egyet mást becses munkáikból megküldeni. 
A’ szerzendő könyvekre nézve elmondott czélunk nyomán 
elvül tevők: ,c s up án o l í y  m a g y a r ,  vagy  ma gya 
r o k a t  k ö z e l r ő l  é r d e k l ő  i d e g e n n y e l v ü  mun
k á k a t  v e n n i ,  mi k  a’ k ü l ö n b ö z ő  t a n s z a k o k 
ban i d ő  s z e r i n t  l e g  j o b b a k  ’s me l l y e k  i t t  
c z é l u n k r a  l e g s z ü k s é g e s b ’s b i z t o s b  l e l t á r u l  
s z o l g á l h a t n i »  dók. 4 Ajándékozással megtisztelőinket 
is bátrak vagyunk kérni ez elvünk figyelembe vételére. 
M i, kik itt tanulunk , az itt leélt idő iránti kegyelet és szer
zett isméretinknek mintegy tanujelét és köszönetét adan
dók , megegyezőnk, hogy közülünk mindenik , ki sajtó ut
ján adna valamit, kijövendeít munkáiból egyszer mint más
szor küldjön meg egy ingyen-példányt tárunknak. Ez idő
ben, tehát év alatt, van gyüjteménykénkben valódilag és 
biztos ígéret nyomán 107 szám alatt: 187 darab könyv;



386

68 szerzemény (köztük Kölcsey, Berzsenyi ’s Fényes min
den munkái, Tudománytár, Tarczy Természettana, Ma
gyarország földképe, Bárándy Statistikai táblái, Mannó 
Gyógyszerészeti vegytana, Stieler nagy atlásza, a’ legújabb 
Conversations-Lexicon, Vierteljahrschrift aus und für Un
garn ’stb.) 119 darab sjándékozott (köztük tud. társ. Zseb
szótár, Fáy Óramutatója, Nőnevelése, Protestáns egyházi 
és iskolai lap , Péczely Magyarok történetei, Kazinczy , 
Vörösmarty, Szász Károly, Székács’s Garay munkáik , 
Vajda Magyar nyelvtana , Dalhona, Szemere Külföldi uta
zása, Sze r em ley Uj philosphiája,Athenaeum 1837—8 , 
4842 — 3. b. Eötvös ’s Lukács : Fogházjavitás, dr. L i s t :  
Politikai gazdálkodás nemzeti rendszere ’stb. mégpedig az 
itt megfordultakon kívül Bajza, Fáy, Garay, Kacskovics, 
Kossuth, Schedel, Székács, Taubner, Török Pál, Vajda és 
Vörösmarty lelkes hazánkfiai által, kiknek itt legforróbb 
köszönetünket nyilványitni édes kötelességünknek ismer
jük. A’ könyvgyűjtemény gyarapítására pénzzel járulók- 
tul (kik közt előlállnak Liszt, Karácsonyi Guidó, gr. Tele
ki Domokos és Sándor, gr. Bethlen Adám, m. Somlyai Já
nos , dr. Szabó János , Pánó Miklós , Janeskó és növendé
ke ’s az erdélyi (szászvárosi) küldemény ’stb.) bejött 110 
porosz tallér (1 por. taliér=28, 57 ausztriai e. garas). Eb
ből a’ fönebb említett könyvek ’s körültök tett költségekre 
kiment eddig 90 tall, és igy van a’ pénztárban 20 tallér. — 
Kezelés. A’ könyvgyüjteménykét és Emlékkönyvet szám
adási feleletteher alatt őrzi ’s kezeli egyik , mindig egye
temi félévre megbízott magyar. Ezen őrt mindig feltalálhat
ják újon érkezett hazánkfiai az Universität’s-castellan ál
tal , ki az egyetem balszárnyában lakik , annyit kérdezvén 
tőle: ,hol van szállva ’s ki azon magyar tanuló , kinek czim- 
zete nála van letéve?* Az itt levő magyarok ellenőrséggel 
vannak az őr eljárása iránt, azonkül félévenkint közöltetik 
a’ honi lapokban egykét sor statistikai adatokban^ mikép 
e’tudósitásban már megkezdők. Es e’ vázlatban úgy hiszem 
felszólításod és minszándékunknak is eleget tettem. Légy 
szives barátom, a’magyar lapok érdemes szer kesztőjit meg
kérni e’ sorok közzétételére. Isten veled!!

A’ m u l a t t .
[Ve ff e.]

így jött el az itélethozás napja. A’törvényszéki pa
lotát , hol az esküttek ülése történt, közel- és távolról 
jött néptömeg már korán reggel ostromiá. Végre ütött a’ 
súlyos óra. Midőn a’ mulatt bevezetteték a’ terembe , a’ 
nézők közt általányos iszonykiáltás keletkezők. A’ csend 
’s rend helyreállittaték, de arról kétkedni sem lehete, hogy 
a’vádlottrogáról (Schuld)az egész vidéken egyértelmű volt 
a’ vélemény. A’ mulatt megpillantása kezére dolgozott ezen 
előítéletnek. Úgy látszék, hogy az undok külsőről szint- 
olly belsőre lehete következtetni. —- Felolvastatván a’vád
lott neve , Bruton ártatlansága mellett sorompóba lépett. 
Nem szólhatván, vádiratában kifejté, hogy a’ két vétség 
elkövetőjét általában nem tudja; azon éjjel, midőn a’ két 
gyilkosság megtörtént, ő , mit sokszor szokott tenni, a’ 
parkban sétált. Várba viszszatértekor neje hálószoba-abla
ka alatt embert látott földön fekve ’s embereinek nyomban 
megparancsolá, hogy azt a’ várba hozzák; itt ama , gyer

meke hirtelen halála miatt keletkezett zavart leié’s a’ gu
ta megüté. Innen magyarázható isméretlensége az esemény 
részleteivel. — A’ vádlott e’ nyilatkozatának felolvasta 
után Mildmay Emíliára jött a’sor. Azon perczben, midőn 
a’ szószékre lépett, szemei a’ mulattra esőnek; tántorga 
’s ájuláshoz közel vala. A* törvényszéki szolgák karjaik
ra fogtak ot fel ’s kinos félbenszakasztás történt. Daczára 
halvány, buepesztette arczának ő szép vala. Érzékeihez 
jővén , a’ nézőktől szánakozás és részvét hangos bizonyit- 
ványival üdvözölteték. — Nyilatkozata rövid ’s egyszerű 
vala. Elbeszélő , hogy fölébredvén éjszaka, gyermeke hi
degen 's élet nélkül fekvők karjai közt. A’ szobában ösz- 
szetört babérlevélhez hasonló szag vala ’s midőn ágyában 
fölegyenesült, mennyire kiveheté az éjvilág gyönge fényé
nél , fekete alak surrant ki az ajtón, melly lehetetlen hogy 
más , mint néger , volt volna. E’ körülmény ’s férje ha
tártalan féltékenysége ’s az előtti fenyegetőzései legott azon 
gondolatra vezeték őt, hogy ő a’ gyermek gyilkosa. — 
Megkérdeztetvén házassága viszonyai- ’s férjhez mentét 
megelőzött eseményekről, válaszolá , mikép most sem tud
ja még felfogni, mint választható a’ mulattot férjéül ‘ 5 
mintegy íekötözött megbúvóit vala ’s hiszi, hogy meg volt 
babonázva ’s nem istenesen történtek vele a’ dolgok. —— 
Emilia e’ nyilatkozata közben akaratlanul isBrutonra néz
tem. Ez fejét hátravetvén, szemeit az agg négernőre me
resztő , ki az ülésterem egyik oszlopához támaszkodva ál
la ’s arczát fekete kötényével elfödé. — Az ablaka alattta- 
íált katona iránti kérdésekre Emilia csak zokogva ’s kö- 
nyezve válaszolt; aztán arczát kezeivel elfödé’s idegrán- 
gódásokatkapott. Hasztalan lévén minden törekvés eziránt 
szót nyerni tőle, az e l nök  k i j e l e n t é ,  hogy viszsza- 
vonulhat. —

Legfeszültebben váróm most a’ bába nyilatkozatát, 
melly igyen hangzók : ,En a’ gyermekágyas ágya mellett 
elalvám; rögtön zörej ébreszte föl; valaki a’ szobábalo- 
pózék. De mielőtt álmomból egészen magamhoz jöheték, 
a’ bejött már ágynál állott, a’ gyermek arczán voltfátyolt 
fölemelő ’s egy üvegcséből valamit a’ szájába önte. Ez ne
kem olly különösnek látszék , hogy szemeimnek nem hit
tem ’s kézzel arczomat meglököm, meggyőződésül nem 
álmodám é? Ekkor azonban világosan a’házi urra ismer
tem , ki a’ gyermeket újra befödő hirtelen a’ fátyollal ’s az 
ajtón kisurrant. Midőn felugrám, az anya is fölébrede ’s 
a’ szegény csecsemőt holtan lelök.* — Nyilatkozata köz
ben az aggnőt több Ízben szakiták félben a’hallgatók, han
gosan tudatva boszankodásukat J B r u t o n  is dühödtkent 
ugrék fel a’ pádról, a’ fekete nőre akart rohanni ’s tagait 
olly hévvel jártatá, hogy őt rendre csak bajjal utasithatak 
a’ törvényszéki szolgák.——A' vádlott vedoje által sarok
ba szorittatva, ha nem is ellenmondas nélkül, mégis val
lomására mindig viszszatért a’ baba , hozza tévén, hogy
neki is felötlött a’ szobai erős szag, mellyet ő keserű man- 
dolaéhoz hasonlónak lelt. Egyebet nem tudni állitván, el
hagyd a’ szószéket ’s igen látható feszültséggel a’ tanács
kozások kimenete iránt mellém ült. — A’ sor most a’ csap
iárosra jőve, ki azon nyilatkozattal kezdő, hogy ő nem 
atyja a’ katonának, mint közönségesen állittatik ’s mit 
maga is sokszor monda. Mielőtt átvevő az oxenfordi csap
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széket, a'közel városban zálogokra kölcsön adott’s ki
csinyben tőzsérkedett. Bizonyos napon, épen egy zálog
gal , mit neki egy roszul öltözött íiczkó kinált, foglalkod- 
va , egy nő jőve hozzá , asztalara egy nyalábot tön ’s nyom
ban viBzszasompolyga. Megnézvén a’ nyalábot, abban be
pólyázott gyermeket talált. O ugyan a’ csecsemőn túladni 
’s ezt a’ plébánia költségin neveltetni akará , azonban mig 
az ez iránti alkudozások czélhoz vezettek , neje annyira 
megszereté a’ szegény teremtvényt, hogy addig unszolá 
férjé t, míg a’ csecsemőt megtartá ’s gyermekéül fogadá.
— Midőn a’ csapiáros vallomásáé’pontjára jőve , karomon 
erős megnyomást érezék. Megdöbbenék ’s körüitekinték. 
Egy idegen nő, ki a’ pör kezdete óta az agg négernő mel
lett tartózkodók, minduntalan , mintha lázas őrültségtől 
volt volna megszállva, hozzám csimpeszkedék , fogait csi- 
korgatá ’s magán kivül látszék lenni. Midőn tőle elszaka- 
dék , magához jőve , reszketni kezde’s a’ teremből kitán- 
torga. — Á’ gyermeket felbonczolt gyógyászok egyhan
gúan nyilványiták, hogy az kéksavanynyal van megölve.
— Ekkor rajtam volta’ sor ’s tisztelnem kelle az igazsá
got ’s helyeselve ama véleményt hozzá tevém , hogy bará
tom ügyes vegykém.

Az esküitek rövid tanácskozás után mind a’két bűn
ben , mikről vádoltaték, vétkesnek nyilatkoztaták a’ vád
lottat ; az elnök folkele ’s fekete toqueját lassan ’s ünne
pélyesen föltevé. — E’ perczben Bruton borzasztó dühhel 
felugrók; alsó ajkát úgy megharapta, hogy csurgóit a’ 
vér álián alá,  melle öszszeszorult, lélekzete szuszogott’s 
iszonyú tekintettel, mint esküre , ég ’s esküitek felé eme- 
lé kezét. — Aggodalomtól kinoztatva kisiettem a’ terem
ből. Kinn sürü csapatokban hullámzott a’ nép j minden ar- 
czon iszony álla. Az utczán azoktól, kik később hagyák 
el a’ teremet, hallóm, hogy az elitéit borzasztó rángódá- 
8ok közt földre esett ’s attól tartanak , miszerintegy óráig 
sem élend. — Más nap reggel hiremül hozták , hogy az el
ítéltet másodszor rohaná meg éjjel a’ guta ’s hajnal előtt 
meghalt.— Az egymást ért szerencsétlenség, melly , bár 
közvetve , engem is megrohant ’s az ijedések , mellyek ta
núja voltam, annyira megrongálák egészségemet, nyu
galmamat annyira megsemmiték, hogy aggasztó álmok ’s 
látványok éjjel nappal kinzának. Más levegő- ’s más em
berekre volt szükségem ’s elhatárzám Londonba viszsza- 
tértem előtt a’ skót hegyi vidékre ’s az éjszaki szigetekre 
utazni. A’ nagyszerű természetben nyolcz hét alatt meg
erősödvén ’s idegen emberek közt elszórakozván, visz- 
szaindulék Londonba. Oxenford nem fekvék ugyanutam- 
ban, azonban némi homályos ösztön folyton vont a’ rémü
letek e’színhelye felé. Hogy attól végkép megazabadul- 
jak , a’ kerülettől nem idegenkedém.

Távollétem alatt d o l g o k  történtek Oxenfordban, 
mellyek figyelmemet újra legfőbb mértékben magokra vo
nók. Az öregBrutonnak szerencsétlen barátom által előbb 
említett, elveszett lyánya rögtön kikerült’s mostoha test
vére hagyományát igényeié ; irományai nem hagyának jo
gairól kételkedni ’s ő azon ponton álla, hogy a’ dús ö- 
rökség birtoka törvényesen volt neki oda Ítélve. — A’ do
log e’ fordulatát szeretém, mert a’ mulatt amaz idősbtest
vérét mindig sajnálám. De mint érezém magamat, midőn

meglátva a’ nőt, benne első pillanatra azon elidegenitő tü
neményre ismertem, mellyet az agg négernővel többször 
együtt láttám ’s az esküttek teremében felötlő magavise
letével tévé magát észre\ehetővé.— Ő egy közel falura 
vonult, idegen név alatt nyoinoruan élt, nem sokára Bru
ton halala után Oxenfordban megjelent, magát a’ meghalt 
várur testvérének bebizonyító 's a’ fiatal katonát fiának el- 
ismere ’s apola. Utóbbi amaz éj óta folyvást eszméletlen 
állapotban volt; egy tagát sem mozdithatá ’s az orvosise
gély , melly nem hijányzott, csak azt eszközlé,hogy a’ meg- 
merevültben lassan csillogó életszikra fentartaték. — A’ 
sebészek meg valónak győződve, hogy ezen eszméletlen- 
seget az agyvelőnek koponya általi megnyomatása okozó* 
de az agyalékelésről (trepaniren)’s veszélyes műtétekről 
mitsem akara tudni.

Mindez uj fényben mutatá az eseményeket, miket 
megéltem. Bruton testvére viszonyban állt a’ négernővel, 
miből titkot épen nem csinált; ez volt a’mulatt elitélteté
sének főoka. Ama rejtélyes tünemény, melly a’ gyermek 
halálakor Emilia vallomása szerint az ajtón kisurrant, más 
személy is lehete , nem épen a’ váruré, annálinkább, mint
hogy a’ katonának kertbsni megsebesülte ’s e’ halál csak
nem egyszerre történtek. Lehetett oka a’ mulatt testvéré
nek , hogy mozdítsa el utjából ama gyermeket, mert az 
által egyetlen örököséül lön a’ nagy vagyonnak ; a’ vén 
boszorkány is sokat tehetett; elég az ahoz, hogye’ gyani- 
tások, bármi roszak voltakis, nem me n t ek  ki fejemből. 
Gyanúmat még jobban neveié e’ testvér csodálatos maga
viseleté: legvalószinütlebb dolgokat beszéltek nekem fe
lőle. Legkisebb nesz felizgató őt, a’ legártatlanabb nyilat
kozat egész halmot idézettelő bizonyitgatásokból, hogy 
ő mostohatestvére halálában ártatlan’stb. — En megláto
gatóm ő t; a’ beszédet legott a’ vár legújabb eseményeire 
vezeté ’s el nem kerülé figyelmemet, hogy azáltal érté
semre akará némileg adni, miszerint részvétlen személy
ként Ítél a’ perről. Tudakozódván a’ katona hogyan léte 
iránt, ábrándos panaszokra fakadt. , Adta volna az isten! 
kiálta kezeit tördelve, hogy előbb tudjam meg , mi közel 
állt hozzám a’ szegény! Sok máskép történik vala. Átok 
a’ vén boszorkányra, ki pokolmüveivel szemeim elvakitá, 
hogy entestem-’s véremet meg nem ismerém! Egy anya 
gyermekét látja ’s meg nem ismeri azt . . . , ki éltében 
olly sokat szenvede, mint én, annak elég oka van meg
őrülni !‘ —— Én csodálva néztem a’ nőre ’s mondám , mikep 
fel nem foghatom, miért ismert olly későn fiara ’s miért 
véli, hogy sok másként történik vala, ha arról előbb fel- 
világosittatik. — ,Igen helyesen , igen helyesen, rebege lat
ható zavarodással , ha rá gondolok , fejem egeszen meg
bódul ! . . . De , nézze ön , fiamat én Emilia iránti boldog
talan szenvedélyéről lebeszélhetém vala’s az által megsza
badul az undok boszujától, ki ő t. . .  agyon üté . .. szegény 
fiamat!‘ — Gondolatai mindinkább zavartabbak , öszsze- 
függetlenebbek lőnek’s gyanúm nagyobbodók. Véget ve
tendő a’ kínos jelenetnek kérdém: láthatni é a’beteget? 
Az ellen szólója nem volt, kértmindazáltal, mennék egye
dül a’ betegszobába ’s mondanám meg azután véleménye
met, mert ő sokkal jobban van elszomorodva, semmint 
fiához vezethetne. — Viszszatértemkor kérdé : volte mar
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illy esetem ? Én viszonzáin ,hogy agysérüléseknél gyako
riak illy katalepticus események ‘s i neg nem foghatom, 
miért nem lékeltetek a’ beteg. — .Mondják , hogy az igen 
veszélyes műtét4 válaszolt ő. — „De egyetlen eszköz is őt 
tán megszabadítani.“ — ,’S újra viszszakapná érzékeit?*
— „Igen valószínűleg!“ — .Bizonyos ön a’ felől, orvos ?4 
E’ kérdést igenlém , mire ő nyilványitá, hogy a’műtétnek 
nem akar többé ellenszegülni. Kérdvén aztán, miért tévé 
azt eddig, látható önlegyőzéssel megvallá, hogy az agg 
négernő , ki sokat ért a’ betegségekhez , többször tévé bi
zonyossá , miszerint azt a’ beteg túl nem élendné.

A’ műtét megtörtént; a’ beteg anyja három orvost 
hivatott a’ közel városból ’s én is jelen valék. Azon kopo
nyadarab , melly az agyvelőtmegnyomá, levéteték ; a’ be
teg fölveté szemeit, rám ismert ’s gyönge hangon kérdé: 
,A h, orvos, sebem veszélyes ? Múlt éjjel mi nagyot esém ! 
Hogyan van fejem ?4 — Kezét fölemelé, mint ha sebéhez 
akarna nyúlni. Én erősen karon fogam , mondván , hogy 
egészen nyugottan kell maradnia , igy fogna minden jól 
menni. — ,Hol vagyok ? Tudja már atyám, mi történt ve
lem?4 — „Nem, válaszolék, de legott a’ csapszékbe kül
dünk , hogy tudja meg, miszerint ön nincs életveszélyben.44
— Aztán mi orvosok a’ mellékszobába vonulva az esemény 
fölött tanácskozánk , részemről megígérvén, hogy eluta
zásomat elhalasztóm , míg veszélyen túl lesz a’ beteg.Mert 
az esemény engem nemcsak mint orvost érdekle, hanem 
mint barátját is a’ szerencsétlen mulattnak , kinek sorsa 
most egész részvétemet újra igényeié. Ha nem isadhatám 
neki életét viszsza, reméllém legalább, hogy neve becsü
letének helyreállítása ügyében némi felvilágosításokat sze
rezhetek. — Midőn a’ városi orvosok kocsira ültek , a’ 
beteg anyjához mentem, ki szorult kebellel kiálta élőm
be : ,no’s , hogy vagyunk ?4 — „A’ süker reményünketfe- 
lülmulá.44 — ,Ura é ismét érzékeinek ?4 — „Igen!“ — .Mit 
beszél?4 —- „Arról, mi amaz éj óta vele történt, mitsem 
tud j de az eseményekre, mellyek esését, — e’ szót hang
nyomattal mondám ki ’s a’ nő öszszeborzada — mellyek 
esését megelőzék, egészen tisztán emlékezik viszsza.44 — 
,Mit szólt azután?4— „Semmit egyebet, csakhogy na
gyot esék.44 — ,On orvos! többet tud ;nekem tudnom kell 
mindent; de hiszen még félrebeszél, ha esésről szól. Igen, 
nekem tudnom kell, nekem hozzá kell mennem, egyedül, 
ő egyetlen gyermekem. . .‘ így rohant kia’ szobából ’s én , 
legroszabb következményektől tartván , utána ’ de a’ beteg
szobához érve , azt becsukva lelém. Mig a’ teendőket fon- 
tolgatám , az ajtó újra felnyílt ’s a’ nő megsemmisültként 
karjaimba tántorga. — ,Menjen ön hozzá , ördöngösként 
kiálta, vége mindennek, én elvesztem!4 — A’ dühöngőt 
sorsára bízván, a’ beteghez siettem , kit a’jelenet annyira 
meghatott, hogy eszméletre csak nagy bajjal hozhatám. 
Azután felkiálta : , Ah orvos, a’ furia . . .  ő ölte meg Emi
lia gyermekét! Elhiheti ön nekem , láttam, meg is esküd
hetem!4 —

Eztöbb volt, mintlázábránd, ereimben megállt a’ vér. 
O folytatá panaszait ’s minden szava újólag bizonyitá, hogy 
a’ két gyilkosságról ártatlan vádoltaték. A’ rejtély meg 
lön oldva; a’ dolog igy álla: A’ szeles ember Emíliával 
férjhezmente után is ’s mióta ez nyilt rigolyában élt a’ mu

lattal, titkos szerelemviszonyban álla. Titkon látogatáőt, 
mert a mulatt ádáz féltékenységeelől ki kelletérnie. Emi
lia e’ látogatásokat félbenszakitá. Első Ízben, midőn látni 
akara , hogy van a’ gyermekágyas , Emilia szobája abla
kát esetleg felnyiltan leié. A’ fal mellett volt szőlőveszszők, 
a’ földszinti ablakokon volt vasrostélyok ’s a’ két emelet 
közt kinyúlt gerendák hágcsófélét képezének , mellyen az 
ügyes katona könnyűnek látá észrevétlenül jutni a’ felső 
emeletre. Ablakhoz érve betekinte a’ s z o b á b a ,  hol az 
anyát ’s gyermeket átellenben alva látá. A’ szobában két 
személyt vön észre : a’ néger- ’s egy idegennőt, kit amazzal 
többször láta együtf. A’ feketeno kezében üvegcse vala , 
mellyeta’ másiknak odatarta, ki elejénte vonakodni lát- 
szék , utóbb azonban az ágyhozlépett ’s az üvegcse tartal
mát a’ gyermek szájába önté. A’ katona nyugtalan lön’s 
épen a’ szobába akart ugrani, midőn a’ feketenő megpil- 
lantá , ki fúriaként neki rohant, őt meglöké ’s az az ab
laktól fejére lezuditá ’s ekkor az a’ falon fejét beziízá.— 
így hangzék az esemény lefolyta, mit a’ beteg zavart láz- 
ábrándiból álliték öszsze, ki a’ gyermeke gyilkosául tar
tott nő meglátogatása által életveszélybe j u t a .  Állapota 
perczről perezre roszabbult elannyira, hogy szemeimet el 
sem fordithatám tőle.

Est felé nyugottabb Ión. Eltökéletem szilárd vala. De 
hiheték é egy haldokló lázábrándinak ? Mégis fölfedezé
sem nyugtotnem hagya. Kísérletet teendő a’ tapasztaltak
ról miss Brutonhoz mentein ’s kereken megmondám, mit 
hallék’s hogy szándékom arról értesíteni a’ törvényható
ságot. O elhalványult ’s kőszoborként rám mereszté sze
meit. Azután fölemelvén fejét szóla : ,Orvos ur , min cso
dálkozzam inkább, fiam őrült lázlátványain é , vagy ön 
hiszékenységén? Ön, úgy látszik, keveset volt még be- 
tegágyaknál. Tegyen különben mint tetszik, válaszszal 
önnek adós nem maradok. Csak egyet ne feledjen : ha be
csületemhez nyúlni merészlend, vakmerőségéért lakoini 
fog. Most pedig engedje magának megmondanom , hogy 
házamat azonnal hagyja e l, v a g y ...4 Szavait egy szolga 
szakitá félben,ki a’ beteget ápolá. Berohanván kiálta: „Ah , 
ifjú urunk haldoklik !“ Miss Bruton villámsujtottként hát- 
rahaoyatlott. Én fekve hagyáin’s a’ beteghez sieték : mi
dőn ágyához értem, már kimúlt. — Azután a’ csapszék
be, hol laktam, a’ faluba mentem’s hajnalra lovakat ren- 
delék városba sietendő ’s a’ hatóságot tudósítandó. — Ar
ra azonban szükség nem vala. Éjfél tájban vészharang éb- 
reszte föl; szemeimet fölvetve veres pir világitá meg szo
bámat. Ablakhoz ugrám , az ég tüzfényben álla; a’ varat 
környezett fák mögött a’veres láng magasra lobogott fel. 
— ,Tüz! tűz! kiáltának a’ helységben s mindenki a’ vár 
felé siete. — A’ kelő nap o tt, hol Oxenford régi vára me- 
redezett, füstölgő romhalomra világitá.— Az agg néger- 
nő félig megszénülve ásaték ki : hogy ő gyujta fel a várat, 
egyhangú volt a’ vélemény. ■— A’ feketenő megboszulván 
az ültetvényes fiát ’s azon férfinak , kire boszutesküvék, 
utolsó ivadékát letaszítással megölvén , müvét bevégzé : 
várromok alatt sirt kerese. — Miss Bruton is megégett é 
vagy elszökött, megtudni nem lehet: sem őt, sem Emí
liát , ki mindjárt Bruton halála után nyom nélkül tűnt el a’ 
vidékről, soha többé nem láták a’helységben. IpÖlytáji.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t  n e r-K á r o ly  i uri-uteza A53.
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I. Mellyel*. » ’m ezei gazdaság je le n  állapot jab  an 

felv irágzásának  á lta láb an  ? de tek in tve annak  

egyes ágait is  ? főbb akadályai ? II. A.’ törvény- 

Iiozás köréhez tartozó m iném ü in tézk ed ések k el 

leh etn e  ezen akadályokat jövőre m egszüntetn i 

’s  a ’ m ezőgazdaságot a ’ hazában virágzóbbá  

ten n i ?

Ámbár sok tekintetben csak a’jövendő fog bennün- 
két a’ mezőgazdaság igényeivel ’s virágzása föltétivel tö
kéletesen megismertetni, ha t. i. majd a’ szükséges isme
retek a’nemzet minden osztályiban kifejlődtek* általában 
pedig a’ nemzet életében számos korszerű intézet és intéz
kedések következtében nagyobb, termékenyebb’s korlá- 
toktul ment mozgás létesült: mindazáltal vannak a’ honi 
mezőgazdaság felvirágozhatásának olly akadályai, mely- 
lyek ártalmasságát félreismernünk nem lehet, elhárításuk 
pedig a’ teendők első sorába tartozik. A’ legkártékonyab
ban hat ezek között: 1) Az értelemhiány. — Ezt olly vi
lágosnak ’s a’ közéletben annyira bebizonyultnak talál
juk , hogy fölöslegnek véljük annak taglalásával fárasz
tani a’ törvényhozást. Mi pedig e’ fogyatkozás helyreho
zása módját illeti, miután magából a’ baj fogai mából az el
lenszer , t. i. a’ czélszerűbb népnevelés szüksége önmagá
ból kitűnik ; — az általányos nevelési rendszerre nézve itt 
még csak azt jegyezzük meg , hogy sikerrel ható népis
kolák létrehozására helyes mesterképző-intézeteken , vagy 
is praeparandiákon kívül malhatian föltételnek tartjuk a’ 
falusi tanítók illendő fizetését, hogy jó tehetségű ifjak, ér
demesnek tartsák, magokat e’ hivatásra szánni. Mert mig 
azon férfiak, kiknek kezei közül a’ nemzet legnagyobb 
része kikerül , nemcsak p o 1 gá r i tekintetben megvetett 
helyzetben állanak, hanem még azon fölül életsorsukra 
nézve is legbizonytalanabb lét mellett élelmi szükség
gel , sőt többnyire folytonos Ínséggel küzdeni kénytele
nek,  addig, bár a’ legjelesb intézetek állitassanak taní
tók képzésére, jóravaló ’s tehetségit érző ifjú magát illy 
szerencsétlen sorsnak fel nem áldozza. — Egyik lényeges 
czél , mit a’ nevelés által elérni akarunk : a’ vallásosság ’ 
és kétséget sem szenved, hogy annak helyes felfogása ’s 
a’lélekbe tiszta átszivárgása , valamint a’munkássági haj
lamot neveli , úgy a’ kitörést is edzi. Kivánatos volna te
hát , hogy a’ vallás magyarázatában e’ hatásra figyelemmel 
lenne a’ tanító ’s a’ köznépet nemcsak szegény sorsávali 
megelégedésben megerősíteni, hanem azt oda is iranyoz- 
nitörekedjék, miszerint minden ember kötelessége: be
csületes munkássága’s szorgalma által magának már e’ vi
lágon a’ lehető legjobb létet szerezni; hogy egy szóval: testi 
’s lelki erőnk lelkiisméretes használása azon erény , melly 
által valamint jóllétre vergődhetünk , úgy más részről ipar
kodásunk gyümölcsével takarékosan élni, másnak tulajdo
nát pedig, mint szinte veritek és munka becses gyümöl
csét tisztelni tanuljuk. Mi pedig végre a’ köznevelés azon 
részét illeti, melly által a’ föidmivelő szakbeli tekintetben 
is lehető legjobban kiképeztessék, — egyáltalában mind

azon eszközre nezve, mellyeknek czélszerű alkalmazása 
a’M. Gazd. Egyesület hatásköréhez tartozik, azon Emlék
iratban foglaltatik, mellyet az egyesület a’ jelen orsz.- 
gyülésre benyújtott. 2) Mezőgazdasági hátramaradásunk 
második főokaul a’ belfogyasztásnak közszegénység által 
tetemesen előmozdított hjiányát tartjuk, mit ismét 3) 
részint hazánk aránytalan néptelenségének , részint pedig 
4) a’ gyáripar tökéletes hiányának tulajdonítunk. — Nem
zeti bölcs politika legfőbb feladásai közé tartozik: hazánk
ban minélelőbb gyáripart teremteni ’s az által nemcsak 
általányos tekintetben függetlenebb létre ’s nagyobb anya
g i’s erkölcsi erőre emelni az országot, hanem ez által te
temes belfogyasztást is idézvén elő , különösen mezőgaz
daságunkat is , melly hazánkra nézve a’ közvagyonnak ’s 
a’ közjóllét forrásának még századokig legfontosb és 
legbiztosb kútfeje leend , lehetőleg gyarapítani. A1 gyár
ipar felvirágoztatására nézve egyébiránt a’ honi Iparegye
sület által egy úttal amúgy is részletes javaslat dolgoztat
ván k i, fölöslegnek tartjuk e’ részben nézetinket bőveb
ben fejteni. Világos továbbá, hogy miután egyhamar sem 
olly virágzó honi gyáripart, sem olly szerfólötti népessé
get hazánkban nem reméllhetünk, melly mezőgazdaságunk 
minden termesztvényit részint feldolgozza, részint felfo- 
gyaszsza , — egyik lényeges piacza’s fogyasztója termé- 
nyinknek jelenleg és még hoszszu ideig a’ külföld ma
rad. De itt ismét bajunk egyik forrása , mert 5) Kereske
désünk csekély és szót sem érdemlő ; ’s főlege’ miatt ter
ményeink valamint ritkán hajtanak nyereséget, úgy gyak
ran nem is kerestetnek és sokszor általában el sem adha
tók. Annak részletes és meszsze ágazó vitatásába azonban, 
miért nincs kereskedése hazánknak? ’s mi módon lehetne 
e’ sarkalatos bajon segíteni ? — ereszkednünk annyival ke- 
vesbbé tartjuk itt helyén , minthogy e’ tekintetben dolog
hoz értőbb férfiak vannak felhíva,’s maga, e’ czélra ösz- 
szeült országgyűlési választmány kereskedésünk állapot- 
jának ’s akadályinak nálunknál kétségkívül körülmé- 
nyesb ismeretével bir ’s ennélfogva vám-viszonyaink mi- 
nélelőbbi rendezése sürgető szükségét bizonyosan velünk 
együtt mélyen érzi. Nem mulaszthatjuk el azonban elso
rolni ez úttal még némelly akadályokat, mellyek valamint 
a’külkereskedést nehezítik,úgy közvetlen a’honi mezőgaz
daság forgalmának lényegesen artanak. így például : 6) A 
közlekedési eszközök hijánya’s hiányossága ; mi a’ter
mények forgalmát és szállítását nemcsak általában gátol
ja országszerte , hanem gyakran , kivált a’ nedvesebb év
szakokban, azoknak a’ határbóli kivitelétis lehetetlenné te
szi.E’bajnak tökéletes és állandó orvosoltatását csak akkor 
reméllhetjük, ha utak és csatornák készítése egészendo- 
loghoz értőkre bízatván, a’ kivitel költsége egyaránt ter
heli mindazt, kik a’ közlekedési eszközöknek hasznát ve
szik. A’ czélszerű utakat és csatornákat legkialtobb szük- 
ségink közé számítjuk , miben ha egyszer rajtunk segítve 
leend , könnyű lesz 7) A’ honi főpiaczoknak, mellyek fő
leg a' nehéz közlekedés miatt az ország egy részében ’a
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termesztvényi helyektől aránytalanul t á v o l  feküsznek, 
szaporítását és helyes elosztását is eszközleni. Ide tarto
zik továbbá 8) A’ mértékek egyenetlensége; mi egy rész
ről az egyezkedéseket nehezíti, más oldalról pedig szá

mos szándékos és önkénytelen rövidítésre nyújt alkalmat. 
Mi részünkről a’ mértékegység megállapításában a’ fran- 
czia decimális rendszer elfogadását ajánljuk leginkább. A’ 
csalás, melly a’ mértékekkel elkövettetik , kiterjed 9) az 
adásvevés öszszes üzésére, úgy annyira, hogy a’tudatlan 
és haszonkereső minden módot elkövet,részint a’ forgal
mi tárgyak meghamisítása ’s értékcsökkentése, részint 
az alkunak megszegése által magának egy kevés pillanat
nyi hasznot a’hatalmába került körülményekből kizsarol
n i; minek ismét következése 10) A’ hitelhijány ; mi igen 
természetesen nemcsak terményink valódi becsét leszál
lítja és számos jólelkü kereskedőt elidegenít, hanem egy
szersmind 11) Pénztelenségünk forrásit is neveli, ’s a’ 
termesztőt az uzsorás üzérkedőnek kezibe játsza. miből 
eredeti számos honi gazdáink végképeni megromlása. E’ 
három rendbeli bajon, főleg vallásosságon alapuló erköl- 
csiség, az adásvevésben újólag gyakorlatban veendő be
csületesség ’s az adott szó szent megtartása által viszsza- 
szerzendő bizodalom segíthet. E’ bizodalom több pénzfor
rást nyithat meg hazánknak , mint a’ legjobb hiteltörvé- 
nyek, mellyek egyébiránt 12) Országos hitelintézetek és 
zálogbankok nem léte miatt pénztelen hazánkban nemcsak 
tökéletlenül hatnak, hanem gyakran a’ minden segítség 
nélkül hagyott becsületes, de szerencsétlen gazdát irgal
matlanul is sújtják. Olly országos zálog- és hitelintéze
te k , mellyekből illő biztosság mellett olcsó pénzhez jut
hasson akárki is, annál szükségesba’mezőgazdára nézve 
minthogy 13) Számos birtokos csak azért kénytelen te
hetetlenségben tespedni,’s gyakran a’legterjedelmesb bir
tok mellett mind magok szegénységben kínlódni, mind 
pedig ennek következtében a’ statusra nézve is vajmi cse
kély hasznot hajtani,minthogy pénztelenség- és hitelhijány 
miatt jószágaikat a’ jövedelmezhelésre megkivántató esz
közökkel felruházni nem képesek, vagy pedig ennek el
érésére olly költséges pénzforrásokhoz kénytelenek folya
modni , hogy nemcsak többnyire az uzsorás kamatokat sem 
hirják, hanem végtére a’ naponta növekedő teher alatt 
egészen tönkre jutnak. De még ekkor is segíthetne magán 
az eladósodott, ha jószágainak egy részét feláldozván, 
súlyos terheit leróná, ’s igya’ lehetőleg megmentett rész 
birtokára annál nagyobb gondot és erőt fordíthatna. Am 
de nemesi birtokainknak nyereséges eladhatását ’s így be
csét lényegesen csökkenti 14) A’ birtok-bizonytalanság , 
mellybe az ősiségnek törvényesen pártolt igényei minden 
uj jószágvevőt helyeznek, ’s melly bizonytalanság miatt 
valamint általában csökkenik a’birtokok értéke , úgy min
den vevőt vÍ8zszatartóztat költséges beruházásoktól. Mi
nélfogva igen kívánatos, hogy az ősiség minélelőbb olly 
módosítást nyerjen, melly egy részről a’ nemzetiség és 
ő s i  családok fentartását nem veszélyezteti, ellenben a’ 
szerzemények állandóságát minden utóbbi megtámadás el
len biztositja. Midőn e’ módon a’ jószágszerzési hajlandó
ság erősittetnék , lényegesen lehetne egyszersmind a’ve
vők concurrentiáját is ’« ez általa’jószágok becsétnevel-

ni, ha i 5) A’ birtokképesség, melly jelenleg egyedül a’ 
nemesi osztályra van korlátozva, illő ovakodások mellett 
tágasb körre terjesztetnék. Ennek következtében egyszers
mind számos tőkepénzek, mellyeketjelenleg a’ nem-nemes 
osztály , vagy egyéb keresetágakba fektetni vagy kül
földi üzérkedéseknek átengedni kénytelen, a’ megszerzett 
jószágok felvirágoztatásárafordittatnék.Ez volna egyszers
mind egyik sikeres eszköz, hogy nagyobb birtokaink, 
mellyeknek 16) Túlságos terjedelme a’ birtokos saját fel- 
ügyelhetését ’s minden esetre illendő kihasználhatását a’ 
legtöbb esetben gátolja, fokonkint kisebb jószágokra osz
lanának fel, minek kedvező eredvénye az lenne , hogya’ 
gazdaságok czélszerübben ’s pontosabban kezeltethetvén , 
a’status legnagyobb javára , jövedelmeikbentetemesen gya
rapodhatnának. —

Tannak azonban jószágtestek hazánkban, mellyek 
a’ szabad forgalom alatt álló jószágok minden jótéteményi- 
től megfosztatvák. Itlyenek például azon jószágok , mely- 
lyek a’ status és korona szükségei födözésére alapitvák’s 
miket annálfogva,mig polg.’s adóztatási rendszerünk változ
tatása következtében a’ statusjövedelmeknek más forrás 
nem nyittatik, rendeltetésöktül elvonni ’s magányosak 
kezire juttatni nem óhajtanok; minthogy mégis e’jószá
goknak köztudomásra levő aránytalan csekély jóvedelme- 
zésök a’ kitűzött czélnak nagy rövidségére ’s a’ közjó te
temes veszteségével 1 7) Főleg azoknak collegiális kezelte
téséből ered, ’s e’ bajon a’ megmásitandott legjobb igazga
tási rendszer is csak keveset segítene ; csekély vélemé
nyünk az , hogy e’ kincstári jószágok j ó v a l  kedvezőbb 
sorsra emeltethetnének, ha az Angol- és Poroszországban 
annyira hasznosaknak bebizonyult józanabb rendszabályok 
és föltételek mellett hoszszabb vagy örökhaszonbérbe adat
nának. Méltán követhetnék ezt azok is , kik nagyobb ter
jedelmű pusztákat bírnak , melly utóbbiaknak 18) Szer- 
fölötti néptelensége egyik főakadály a’jószágok czélsze- 
rü kihasználhatása ellen. A’mennyire azonban a’ birtokos 
inkább benépesítés által óhajtana magán segíteni , kény
szerítő erővel pedig e’ részben a’ törvényhozás alig vagy 
nehezen léphetne fe l, ez utóbbinak részéről egyedül an
nak elrendezése lenne kívánatos, hogy a) a’megszállitá- 
sok nemzetiségünk tekintetéből csupán külföldiekkel an
nál kevesbbé történjenek, minthogy telepedők saját vé
reink közül Erdélyből is szerezhetők, honnét a’ felette 
megszaporodott székelyek Moldvába évenkint ezerenkint 
vándorolnak ; és hogy b) azon esetre , ha a’ puszták meg- 
szállitása örökös eladások utján nem történnék , egyedül 
örökbérbe , vagy legalább hoszszasb szerződés mellett en
gedtessék meg; ellenben a’ törvényhozás mindent elkö
vessen ’s olly határzatokat állapítson meg , hogy egy rész
ről a’ pusztatulajdonos kecsegtetve érezze magát népesi- 
tésre ’s megszállitásra , más részről pedig biztosítva le
gyen , hogy a’ megszállókkal kötendő szerződéseket a’t.— 
hozás és törvényhatóságok tisztelni fogják, ’s a'szerződő 
feleket és a’ tulajdonnak önkéntes szabad használatát 
semmiféle ürügy alatt nem korlátozzák. Nem lehet továb
bá tagadni, hogy 19) A’ szakmány, dézma, legelőközös
ség és némelly királyi haszonvételek ártalmas hatása okoz
za nagy részben jobbágygazdaságink silány állapotját ’s
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elhanyagoltságát. Szükségtelen volna e’véleményünk ala
posságát okokkal támogatni akarni, miután a’magyar tör
vényhozás amúgy is azoknak öntudatából indulva , e’ baj
nak megszüntetésén inár több orsz.gyűlés alatt lörekedett. 
Midón tehát mi az e’ részben teendőket ezentúl is bölcs 
törvényhozóink méltányosságára ’s igazságszeretetére bíz
zuk, egyedül azt óhajtjuk, hogy egy részről a’ tulajdon- 
’s magányjog szentsége egyoldalú népkegyelési vágynak 
fel ne áldoztassék *) ; más részről ellenben hitelintézetek 
állitása által eszköz nyujtatván az úrbéri terhek megváltá
sára , egyszersmind olly rendszabályok hozassanak , hogy 
sem a’jobbágy e’ szándékában ne gátoltathassék , séma’ 
földesur önkéntes kulcsok és számítások elibeszabása ál
tal igazságos követelésiben rövidséget ne szenvedjen.—  
Szoros kapcsolatban találjuk az úrbéri megváltással a’ tag
osztályt és öszszesítést is , melly által, ha egyszersmind 
a’ legelőközösség megszüntettetik, jut a’ birtokos azon ál
lapotba , hogy telkét kénye szerint a’ lehető legczélsze- 
rübben használhassa’s mindazon ártalmakat elkerülhesse, 
mellyeket 20) A’ telekhez tartozó földek szétszórtsága o- 
koz. Ennek bölcs átlásából kívánta a’ törvényhozás is a’ 
tagosztályt és öszszesítést törvényhatárzatok által elő
mozdíthatni. Minthogy azonban jobbágyközségekben az 
öszszesités foganatosithatása a’ t öbbs ég  beleegyezésétől 
függj azt pedig sajnosán tapasztaljuk, hogy nem mindig 
a’ tömeg részén áll a’józan Ítélet, ’s igya’ kevesebbségben 
maradt értelmesb gazdák vagyonuk czélszerü kezelhetését 
a’ tömeg tudatlanságának feláldozni kénytelenek ; igazsá
gosnak és jótékonynak tartjuk , hogy tagosztály és ösz
szesités , hol csak azt a’ határ részeinek rendkívüli különb
sége nem akadályozza , habár azt a’ helység lakosinak és 
a’ telekbirtokosak kisebb része kívánná is (valamint ezen 
elv a’ nemesi birtokok arányosítására nézve elfogadtatott) 
okvetetlenül végrehajtassák , ugyanezen joga’ zsellérek
re is legelőrészök kimetszése tekintetéből kiterjesztessék , 
egyszersmind pedig intézkedés történjék , hogy a’tagosi- 
tási és szabályozási perek az eddig tapasztaltnál rövidebb 
idő alatt folyjanak le. Illy rendszabálynak azon jótékony 
eredvénye is lenne, hogy a’ mezei rendőrség, mellynek 
kezelését a’ földek szétszórtsága annyira nehezíti, köny- 
nyebben és szigorúbban lenne foganatosítható. De annak , 
hogy mezei rendőrségünk eddigelő a’ tőle méltán várt jó 
következéseket velünk mindeddig az országnak csak cse
kély részében éreztetheté , van még más két lényeges oka 
is. Az egyik az, hogy 21) A’ rendőrséget gyakorló ható
sági személyek kötelesség-mulasztás esetiben gyakor
latilag feleletre nem vonhatók, és 22) Hogy a’ csőszök , 
kiken tulajdonkép a’ mezei rendőrség megfordul, ünne
pélyes esküjük daczára a’ legalárendeltebb helyzetben ál
lanak, és akár nyomom , őket magokat is gyakran lopás
ra kényszerítő fizetésüket, akár szolgálatok bizonytalan
ságát tekintve, sem bírnak azon függetlenséggel, melly 
egyedül teheti csak képessé az embert szigorú ’s lelkiis- 
méretes eljárásra kötelességében. E’ két rendbeli körül
ményt bátorkodunk törvényhozóink különös figyelmébe

* )  E’ részben az apró dézmának az lS36ki törvény állal megtörtént e l
ajándékozása alapos aggodalomra nyújtott alkalmat.

azon kérelemmel ajanlani, miszerint mind a’köztisztvise
lők felelősségét, mind a’ csőszök függetlenségét’s biz
tosító módok megállapítását az országgyűlésnek ajánlani 
méltóztassanak. Az utóbbira nézve czélravezetőnek tar
tanok , ha a’ csőszök a’ határ terjedelméhez arányozott 
számban és illő fizetés mellett olly állásba helyeztet
nének , hogy felvételük a’községektől függjön ugyan , de 
elbocsáttatásuk , mellyre szigorú kötelesség-teljesítés mel
lett a’ községek hatalmaskodó ’s a’ rendőri törvényeket 
leggyakrabban megszegő része igen hajlandó, csak a’ 
rendőri főhatóság tudtával ’s bebizonyult vétségök eseté
ben történhessék. —

Mind e’ mellett köznépünk miveletlenségénél és az 
ültetvények ’s fasorok naponkint tapasztalt gyűlöleténél 
fogvást az ipar és szorgalom oltalmára még egy rendkívü
li rendszabályt óhajtanánk foganatositatni, azt t.i. hogy 
ha közutakon, vagy nyilványos helyeken kiültetett gyü
mölcs-, eper- ’s egyéb fák megrongálása, vagy hidakon, 
karfákon, közkutakon ’s más,  akár közbátorsági akár 
szépités kedvéért tettintézkedésekben kár okoztatnék , ha 
minden vigyázat és vizsgálat daczára a’tettes ki nem tu
datnék, a’ kárpótlás terhét minden kifogás nélkül az ösz- 
szes község tartozzék viselni. Valamint illy rendkívüli in
tézkedés nélkül gyümölcsösek, epresek ’s fasorok álli
tása a’ neveletlen suhanczok pajkossága ’s a’ tömeg vad 
szilajsága miatt még számos évtizedig képzelhetetlen; úgy 
más részről a’ Gazd. Egyesületnek törekvései e’ rendőri 
szigorúság által gyámolittatván , nem alaptalan reményt 
nyújtanak, hogy rövid idő alatt a’ faültetvények ’s gyü
mölcs-és eperfatenyésztés olly virágzásba hozathatik or
szágszerte , minek következtében e’ szigorúságnak , melly 
más országokban még sokkal keményebb büntetésekkel is 
toldatik , szüksége önmagától elenyészendik, mert minden 
tulajdon ott van legnagyobb bátorságban , hol a’ közva
gyonosság mellett máséra senki nem szorul.

( Vege következik.')

T á r c z a.
(Jeledet a’ cserkeszháboruból. S * * tábornagy és 

Dschimbulat-Aitel).A’hegylakók közt legbátrabb,ügyesb 
’s legfélelmesb harczos volta’ gazdag Dschimbulat-Aitel. 
Illy férfiúval tehát nem ellenségkép daczolni, hanem ba
rátságot kötni nem kis jelentőségű dolog volt. Ugyanazért 
könnyen megfogható, hogy neki, miután a’ hegyeket el
hagyni ’s az oroszokkal barátságos lábon állott síkság la- 
kóji közt megtelepülésre késznek nyilatkozott, örömest 
adták azon kormányszéki paranasot, miszerint az oro
szokkal szabad közledésben lehetett. Azonban fájdalom , 
ezen ember jellemét félreismerték , mert csak hamar azon 
gyanúba esett, hogy a’ szabadsággal viszszaél ’s tiltott 
árukat, jelesen fegyvereket ’s lőport szolgáltat az ellen
ségnek. Különösen feltűnő volt, hogy valahányszor illy 
lopva eszközlött szállítást nyomozni akartak , a’ révköte
lek mindig szétszaggatva voltak; ezek nélkül pedig a’fo
lyamon járni nem lehetett. Egyébiránt minden olly titok
ban történt, hogy darab ideig hasztalan iparkodtak biz
tos adat után. Végre Dschimbulat-Aitelnek egy levelét 
elfogtak, niellyben egy ellenségfőnöknek jelenti, hogy
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ez ’s ez napon újólag fegyvert fog szállítani, de gondja 
legyen, hogy t ö r t é n h e t ő  üldöztetését, a’ kötelek el- 
vágatása által, mint eddig, sikertelenné tegye. Ezen tu
dósításra, mindnyájan azt vélték , hngy S** tábornagy 
legnagyobb csöndességgel rögtön felkészül a’ hűtlen szö
vetségest megrohanni ’s megfenyíteni; ugyanazért nem ke 
véssé csodálkoztak , midőn a’ tábornagy oily gyakran ’s 
nyilványosan b e s z é l t  a’ levél elfogatásáról, hogy azt 
Dschimbulatnak meg kellett tudnia. S** tudta kivel van 
dolga. Mihelyt ugyanis amaz megtudta, hogy hűtlensége 
többé nem titok , attól tartván , hogy hirtelen megtámad- 
tatik, legtanácsosbnak véle kincseit biztos helyre , t. i.a’ 
hegyek közé szállitni. Mihelyt ez megtörtént, S** tábor
nagy titkos expeditióra készült, mellynek czélját senki 
sem tudta. Különböző irányú csapatjárások rendeltettek , 
mik azonban mind egy bizonyos tájék körül forogtak ’s 
mindegyik csapat hátrahagyott egy egy osztályt, miből 
aztán meglehetős sereg kerekedett. Most ép ellenkező 
tájról a’ tábornagy is hirtelen ott terem ’s egy sebes éji 
mars után a’ kincsrejteket megtámadván gazdag zsákmá
nyával hazatér. Gondolhatni, mennyire dühödöttDschim- 
bulat ezen hir hallattára; mert gazdagságával tekintélye 
’s befolyásáig oda lett. Azonban nyugalmat szinlett; hisz 
panaszkodása ellene bizonyított volna , mert mi indította 
vala arra őt, hogy vagyonát ellenséges földre szállítsa. 
’S valóban úgy tetteié magát, mintha nem tudná : kié lett 
volna az ellenséges ragadomány. Ezen kínos helyzet el
rejtett dühét annyira csigázfa , hogy föltevé magában , mi
szerint a’ tábornagyot agyon lőjje. S** azonban kémei ál
tal ezt is megtudta. Egy napon egész nyugton beszélé a’ 
tábornagy , mikép Dschimbulat hozzá jövend , hogy őt 
meglőjje. Szorgos kérelminket, hogy a’ vad főnököt ma
ga elé ne bocsássa, vagy legalább biztosításul szükséges 
rendeleteket tegyen, szokott hidegvérüséggel utasító visz- 
sza. Nem sokára ezután a’rettenetes Dschimbulat megje
lenvén magány beszédre kérte a’ tábornagyot, mire ez, 
vele együtt tüstint kunyhójába ment. Mi azonban észre
vettük , hogy Dschimbulathoszszu ruha hónalya alatt pisz
toly volt, ’s egyik kezét szüntelen az agyon tartotta. Ag
gódásunk nőtten nőt t , midőn magok utón a’ kaput bezár
ták ’s a’ mind inkább hevesülő szóiáltást hallottuk. Végre 
kijöttek; S** tábornagy szikrázó szemekkel, egyébiránt 
tökéletes nyugton füstölögteh e pipáját, Dschimbulat el
lenben végtelen fölindulva, még mindig hón alatti piszto
lyával. Köszönés nélkül, irtózalos tekintettel haladt el ; 
’s n a g y  szerencseül tarthatni, hogy aztán nem sokára 
meghalt. Miután kedves tábornagyunkat üdvözlők ’s örö
münket nyilványitók a’ felett, hogy semmi baja sem tör
tént, hallottuk, mikép ő veszélyes ellenét élesen rószeg- 
zett pillanatival úgy kivette sodrábul, hogy ez biivöltkint 
állott ’s nem talált rézst szándéka létesítésére. ,A’ sem
mirekellő, mondó tábornagyunk, nem merte pisztolyait 
elővenni. Tudtam én azt jól; de az első fenyegető mot- 
szanásra mint ökröt ütöttem volna öklömmel földre.

(A’ házas s ág)  Buffon szerint valóságos természe
ti állapot. Voltaire azt állítja , mikép az öngyilkosak na
gyobb részét nőtlenek teszik. Likurg egyik törvénye sze

rint agg nőtleneknek nyilványos játékokon nem volt sza
bad megjelenni ’s meztelen tartoztak törvényszék elé áll
ni ; ÍSpartaban nemcsak roszul bántak az agglegények
kel, hanem meg is büntették, mint szint azokat, kik ké
ső nőszültek.

( F o u c h e  ’s T a l l e y r a n d . )  Midőn Buonapar
te 1815b. Elbából viszszajött Fouchet ismét rendőrmi
niszterül nevezven ki , megkérdő: vájjon nem jó lenne é 
Talleyrandot megnyerni, ki mint XVIII. Lajos követe, 
épen Bécsben volt. ,Kétségkívül4 feleié a’ rendőrminisz
ter. „Mit gondol ön, folytató a’ császár , küldjék neki 
egy csinos szelenczét ?i4 F o u c h e  vállat vonitott ’s aztán 
egyszerüleg megjegyzé : ,Ha Talleyrandnak szelenczét 
küldünk ő azt felis fogja nyitni4: „Hogy érti ön azt?*4 
kérdé Napoleon. ,Szót sem arról, hogy neki szelenczét 
küldjünk, viszonzá Fouche, küldjön neki felséged egy 
váltót két millió frankról, mellynek fele azonnal kifizeten
dő , mihelyt viszszatér.4 „Szót sem arról, felelt Napoleon, 
az egy kissé drága lenne44 Fouche’s Talleyrand jól ismer
ték-, bár kölcsönösen nem csodálták is egymást. A’rend- 
őrmiuiszter azt szokta mondani a’ külügyek miniszteréről 
„Talleyrand mitsem é r, mig benne egy ü v e g  maderai 
nincs.44 Talleyrandpedig azt mondogató barátinak: „Nem
de Fouchenak ollyan falusi komédiás mondóra van. Egy
ben mégis nagyon hasonlitottak egymáshoz, t.i.jólm eg- 
fizetteték magukat.

(M a c s k a-p e r.) A’ nápolyi főtörvényszék jelenleg 
különös perrel foglalkozik. Grafolini marchesa végrende
letében, öt macskáinak, mik előtte fölötte becsesek ’s ked
vesek valának , egyenkint évről évre kiadandó 50 ftot ha
gyott olly föltét mellett, hogy ezen öszszegből jól táplál— 
tassanak ’s ha egy maradna meg, ennek részére is mind 
az ötöt illető járandóság kiadassák. Egy öreg ’s hű szol • 
gára bízatott a’ macskákról gondoskodás. Négy czicza rég 
megszűnt lenni, az ötödik pedig, nem rég ezelőtt, elillant; 
mit midőn a’ marchesa örökösei meghallottak , azt kíván
ták , hogy a’ macskát illető öszszeget kamatozó tőke sza
bad rendelkezésökre hagyassák. De a’ macska-felügyelő 
erre nem állván, a’ dolog perre került. A’ végrendeleti 
végrehajtó ügyésze állítja, miszerint a’ macskát, azért 
mert megszökött, nem nyilványithatni döglöttnek ; ezen 
eltűnés csak ideiglenes’s azon lehetőség, hogy a’ macs
ka megkerül, teszi szükségessé a’ végrendelet épségben tar
tását. A* törv.szék, melly ezen különös perben ítél, min
denekelőtt annak végére járandó, meddig élhet egy macs
ka ; ’s úgy látszik, hajlandó a’ hagyományt mindaddig ép
ségben tartatni, mig annak kimúlása be nem bizonyit- 
tatik,vagyha ez nem sikerülhetne, migaz elélhetendett.

(Rendkhüli hiúság.) 1745b. a’franczia trónörökös nő
szülése alkalmakor Lemaure kedvencz énekesnő is rneghi— 
vatott,hogy varázs hangjával az udvari ünnepélyt dicsőítse. 
Lemaure nélkülözhetlennektartván magát, azon hallatlan 
kívánságra vetemült, hogy kamarás kíséretébe királyi hin
tó vigye Párizsból Yersaillesbe. A’ király beleegyezett. 
Az énekesnő kocsiba lépett’s kéj-érzelmei árjától elragad
tatva igy kiáltott fel: bár csak egy ablakból nézhetném 
magamat! , -

Szerkeszti Helmaczy. Nyomtatja T r  a tt n e r-K á r o ly  i uri-utcza A53.
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Felírás a’f. évi oct. l£röl érkezett k.R. 
leirat tárgyában.

Felséges’stb. A’ honi nyelv és nemzetiség nemzetünk 
léteiének föltétele; ezen alapon kell épülni mindazon tör
vényhozási intézkedésnek , mellyekkel a’ nemzet polgári 
’s társas állapotának viszonyait javítani törekszik; ezen 
alap biztos és szilárd megerősitése nélkül a’haladás pályáján 
teendő előlépések foganataikra nézve mindig kétes ered- 
vényüek leendvén, a’ nemzetnek ’s azzal együtt az állomá- 
nyos szabadságnak enyésztét következtethetik.

Midőn érezve ezeket a’ jelen orsz.gyűlés kezdetén , 
mellynek feladata: eltökélve haladni polgári intézeteink 
javításának ösvényén, törvényhozásunk évkönyveire visz- 
szatekintve , megemlékezénk , mikint félszázad hoszszu 
folyamán keresztül esak folytonosan megújított fáradalmas 
küzdéssel vívathatott ki minden lépés, mellyel a’nyelv és 
nemzetiség ügye előrehaladott; midőn tekintetet vetve je
len körülményinkre, tapasztalok, milly kevés az, mi 
eddig nemzetiségünk érdekében történt, milly sok, mi a’ 
teendők sorában még hátra van , ’s hogy mind e’ mellett a’ 
honi nyelvnek a’ hazábani jogai most is még folyvást több 
oldalról ’s az újabb időkben mindinkább veszélyesb inge
rültséggel támadtatnakmeg, ’s megtámadtatnak a’ nélkül, 
hogy védelmökre felségednek kormánya azon nyílt elha- 
tárzottsággal lépne föl, melly az igaz ügy győzelmét ha
mar és állandóan biztosítaná,— midőn végre szemlélők , 
hogy a’ küzdés, melly eddig a’ magány - ’s közéletnek 
egyéb téréin folytattatott, Horvátország követei által ma
gába a’ törvényhozás kebelébe is áttétetett, nem lehet ag
godalmas érzettel nem kérdenünk : vájjon kincseinknek 
legbecsesbike, minden teendő intézkedéseinknek talpkö
ve : nemzetiségünk , van é elegendőkép bátorságositva a’ 
fenforgó körülmények közt, ’s nincs é épen akkor veszé
lyeztetve, midőn tökéletes biztosítása mindenek fölött 
szükséges ?

E’ nézetek szolgálnak inditóokul arra , hogy egy 
részről ugyan nemzetiségünk biztosításának kérdését ’s az 
e’ részben felséged elébe terjesztendő törvényjavaslatot elő- 
leges tanácskozásaink tárgyául tevők, ’s egyszersmind 
f. évijul. 12ről fölterjesztett előleges felírásunkban hódo
ló tisztelettel kérők felsége det, hogy addig is , mig a’ ma
gyar nyelv és nemzetiség iránti egyéb kivánatinkat külön 
törv. czikkbe foglalva fölterjesztendjük , k. k. válaszainak 
magyar nyelveni kiadatásával bennünket mar ezen orsz.- 
gyülésen is megörvendeztetni méltóztassékj másrészről 
pedig a’ KK. és RR. által köztanácskozásainknak nyelvé
vé már ez orsz.gyűlésnek folyamára nézve is kirekeszto- 
leg és egyedül a’ magyar nyelv jelöltetett ki. Minél teljesb 
bizalommal reméllők , hogy felséged , nemzetiségünk biz
tosításának érdekében részint már fölterjesztett, részint 
majdan fölterjesztendő méltányos és igazságos kérelmeink 
elfogadásával teljesitendi a’ nemzetnek csüggedést nem 
ismerő hő kivánatit: annál fájdalmasbban lepett meg ben
nünket a’ f. évi oct. 12ről kelt k.k. leirat, mellyben fel

séged be nem várva a’ nemzetiség ügyében folytatott tanács
kozásaink előtte is tudva levő eredvényének fölterjeszté
sét, ’s f. évi jul. 12rőlkelt fölirásunkra mind ez ideig vá
laszt nem adva, akaratát fejezi ki az iránt, hogy a’ KK. 
’s RR. által a’magyar nyelvnek köztanácskozásaikban egye
düli használata iránt hozott határzat megszüntettetvén, 
Horvátország követeinek a’ latin nyelveni felszólalás to
vábbra is megengedtessék ’s az innen eredő fájdalomnak 
kiömlő szavait keblünkben el nem fojthatjuk.

Az országgyűlési köztanácskozások nyelvének meg
határozására hazánkban eddigelő törvény alkotása nem ki- 
vántatott; bizonyítja ezt a’ régi idők példája, mellyek- 
ben magyar nyelven folytak, ’s csake’ nyelven folyhattak 
az ország RReinek tanácskozásai; ’s midőn később a’ ma
gyar nyelvnek helyét a’ latin foglalta e l , az nem törvény 
következtében, hanem az ország RReinek törvény által so
ha ki nem fejezett önkéntes akaratából történt; ’s midőn 
a’ nemzet az 1790diki országgyűlés kezdetén nemzeti
ségét az előző é v e k b e n  fenyegetett veszélyek által föl
ébresztve , elhatárzottan föllépett nyelvének emelésére: 
a’ honi nyelv az orsz.gyűlési köztanácskozásoknak nyel
vévé szinte nem törvény közbejöttével, hanem egyenesen 
az ország RReinek végzése által emeltetett; ’s már akkor 
is Horvátország követei ’s más honűak közt, kika’ ma
gyar nyelvet nem tudák, különbség nem tétetvén, ezek
nek, valamint Horvátország követeinek is , a’ latin nyel
veni felszólalás csupán azon okbul, mert a’ magyar nyel
vet akkor még nem bírák , ideiglen engedtetett meg; igy 
az 1805 : 4. ’s az 1840: 6. t.cz.tanúsága szerint az 1805. 
évi országgyűlésen a’ fő írásoknak latin és magyar nyel
veni — ’s utóbb 1840. évi országgyűlésen azoknak egye
dül magyar nyelveni szerkesztése hasonlóképen nem tör
vény által hozatott be , hanem felségednek és dicső emlé
kű atyjának— mint kikhez a’ fölirások intézendők va- 
lának — kegyelmes megegyezésével, a’ törvény hozatalát 
megelőzőleg is már gyakorlatba vétetett; igy— hogy töb
bet ne eml í t sünk  — az országgyűlési naplóknak ma
gyarrá változtatása ,’s az 1830- és 1832ik évi országgyű
lések folyamata alatt az , hogy a’ két tábla közt az előtt 
latin nyelven váltatni szokott üzenetek jövőre magyarul 
szerkesztessenek, szintén egyedül az orsz. RReinek önal- 
lólag hozott végzése által határoztatott e l; ezen állandó 
gyakorlat egyenes következése is azon törvényes tekintet
nek , miszerint az, hogy a’ magyar nemzet, közdolgainak 
folytatásában a’ magyar nyelvet használja , magában a’ 
dolog természetében feküdvén, a’ l a t i n  nyelv hivatalos 
használatának magyarrali fölcseréltetésére törvény enge- 
delme csak azon esetekben kivántathatik, mellyekben a’ 
latin nyelv használatát világos törvény rendeli.

Ha az 1790. évi országgyűlésen arra nézve , hogy 
Horvátország követeinek a’ latin nyelveni felszólalás to
vábbá is megengedtessék, azon körülmény, miszerint azok 
a’ magyar nyelvnek birtokában akkor meg nem voltak, 
elég okul szolgálhatott, ezen ok jelenleg többé alaposan
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föl nem hozathatik, mert Horvátország követei most már 
a’ magyar nyelvet bírják ; ’s nekiek azt, miután az orsz.- 
gyülési tárgyaltatások különben is e’ nyelven folytattat- 
nak, bírni, követi állásuknál fogva kötelességökben áll; 
sőt Horvátország RRei, ha magokat az országgyűlési ta
nácskozásokban! részvéttől önként kizárni ’s eképen tör
vényes kötelességöket, melly szerint ezen tanácskozások
ban követeik által részt venni tartoznak , sérteni nem akar
ják, mást, mint olly követet, ki a’magyar nyelvet birja , 
az országgyűlésre többé annyival inkább nem is küldhet
nek , mert azon határzat, hogy az országgyűlési tanács
kozásoknak nyelve a’ magyar nyelv legyen , nem ez or
szággyűlésen hozatott először, hanem már félszázaddal 
ezelőtt, az 1790dik évi országgyűlésen állapíttatott meg.

El nem ismerhetjük ennél fogvást a’ k. kegy. leirat
ban az 1790: 67. és 1792 : 7. törv.czikkek megemlítése 
mellett felállított azon elvnek törvényességét, hogy a’ 
nyelvnek meghatározását, mellyen az országgyűlési ta
nácskozások folytatandók, törvényalkotás anyagaul kell
jen tekinteni j mert azokon tú l, miket fölebb kifejténk , 
miután a’ törvények magyar szerkesztésének egyedüli hi
telessége’s a’ magyar nyelvnek az országos felirásokbani 
kizárólagos használata felséged kegyelmes megegyezésé
nek hozzájárultával az 1836 : 3. és 1840: 6. t.czikkek ál
tal kimondva ’s meghatározva van;’s miután a’ törvények 
és felírások az országgyűlési tanácskozásokból, ezek pe
dig a’ tanácskozások egyes véleményeinek nyilványitásá- 
ból erednek, az országgyűlési tanácskozásoknak nyelve 
más , mint magyar, sem fenálló törvényeink szellemével, 
sem a’ dolog természeti rendénél fogva többé nem lehet; 
’s a’ jelen állapotot azon időszak körülményei szerint sza
bályozni, mellyben a’ k.k. leiratban említett 1790: 67. 
és 1792: 7. a’ KK. és RR. többször említett határzata iránt 
fenforgó kérdésnek eldöntésére nézve különben is magok
ban semmit nem foglaló törv.czikkek hozattak, annyit 
tenne , mint megsemmisíteni a’ nemzetnek nyelve ápolá
sára azóta szakadatlanul folytatott buzgó törekvésit, ’s 
a’ nyelv kérdését épen azon pillanatban, midőn annak tö
kéletes befejeztetése váratik, a’ kérdés első fokára visz- 
szataszitani.

Mindig gyakorlották az országgyűlésen egybegyült 
RR. azon őket illető jogot, miszerint a’ tanácskozásaik 
folyamára vonatkozó tárgyaknak elintézésére a’ körülmé
nyekhez képest önállólag rendelkeztek, — az országgyű
lési tanácskozások folyamának rendszere mostani alakjá
ra eddigelő is leginkább ez utón fejlődött ki; ha e’ jogot 
az országgyűlés nem gyakorolhatná , megszűnnék törvé
nyes függetlensége’s ennek enyésztével nem vehetné azon 
határozó részt a’ t.hozásban , melly őt rendeltetéséhez ké
pest illeti. ’S ha az országgyűlésnek e’ közben hozott ha- 
tárzatai mindazokra , kik annak tagjai, akkor is , ha e’ ta
gok küldőiknek ellenkező utasításával vannak ellátva, ki 
nem terjeszkedhetnének , akkor az országgyűlésnek tes
tületi egysége megszűnnék , egyes tagok az egésznek fö
lébe emelkednének ’s a’ hatóságok utasításai, mellyek csu
pán az illető követekre nézve a’tárgynak, mellyre vonat
koznak, köztanácskozás utjáni eldöntéséig lehetnek kö
telezők , törvényt magának az országgyűlési testületnek

szabnának. ’S azért el nem titkolhatjuk felséged előtt, 
hogy mi ugyan a’ kir. hatalomnak törvényinkben gyökere
zett méltóságát és szentségét mély hódolattal tiszteljük, 
törvényhozási független állásunkban mindazáltal meg lé
vén győződve arról, hogy a’ végrehajtó hatalom csak olly 
törvényt hajthat végre, melly valósággal létezik, minta’ 
törv.hozó hatalomnak alkotványos része pedig törvényt egy
oldalúig, az ország RReinek kirekesztésével sem nem al
kothat , sem nem magyarázhat: a’ királyi kegy. leirat ál
tal sértve látjuk az országgyűlésnek független állását, ve
szélyeztetve a’ nemzetnek a’ törv.hozásbani alkotványos 
részvétét; ’s eképen a’ k. k. leiratot e’ tekintetben is törvé- 
nyinkkel megegyezőnek el nem ismerhetjük.

A’ világ önálló nemzetei közt egyedül a’ magyar az , 
melly nyelvéért törv.hozás utján olly sok nehézségekkel 
volt küzdeni kénytelen , ’s e’ küzdés 50 évei után felséged
nek kir. k. l e i r a t a  által még most is kérdés alá vétetik : 
vájjon törv.hozási tanácskozásoknak nyelve magyar le
gyen é? kérdés alá vétetik az országhoz kapcsolt azon rész 
miatt, mellyel őseink minden j o g ai ka t megosztották, 
rnellyet az alkotvány jótékonyságában tartózkodás nélkül 
részesítettek, — ’s egyedül azért vétetik kérdés alá , mert 
Horvátország közgyűlésének tetszett eltiltani követeit at
tól , hogy az anyaország gyűlésén a’ közös törv.hozás nyel
vén szólaljanak fel; ’s igy egyenesen azon kapocs vonatik 
kérdés alá, melly ezen részt az anyaországgal a’ közös or
szág gyűlésében egyesíti.

Felséged k.k.leiratában a’fenállottgyakorlatra hivat
kozik, melly szerint Horvátországnak követei véleményöket 
magyarv.latin nyelvennyilványithaták; ezen gyakorlatot, 
Horvátország RReinek határzata, melly által az illető kö
vetek a’ magyar nyelveni felszólalástól eltiltattak , előbb 
megváltoztató, mintKK. és RR. végzése hozatott: ’s mégis 
felséged kérdés alá vonja a’ KK. ésRR. táblájának végzé
sét, melly az előbbinek a’fenforgó körülmények közt szük
séges következménye volt, annál a’ méltányosság és igaz
ság térén is minden esetre erősebben áll.

És ez az , mi olly fájdalmasan érezteti velünk , hogy 
felségednek k. k. leirata egyenes ellentétben álla’ nemzet
nek, nemzetisége érdekében táplált buzgó kivánatival; el
lentétben áll azon reményekkel, mellyeket ez ügynek fel
séged által teljesen biztosítandó jövendője felől szivünkben 
mindnyájan ápolónk.

A’ kir. k. leiratot átlengő ezen szellem az , melly a’ 
KK.és RR. határzatának kérdését a’ jelenben olly fontos
ságra emeli, hogy habár a’ mostani időszaknak nagy je
lentőségét,’s a’ körülményeknek, mellyekkel megalkudni 
fölhiva vagyunk, parancsoló szükségét mélyen érezzük: 
mégis nemzetiségünk kérdését a’ k. k. leirat által újabban 
is homályba borítva, régi aggodalminkatméginkábböreg
bítve szemlélvén , jövendőnk veszélyeztetése nélkül nem 
távozhatunk el azon térről, mellyen magunkra hagyatva 
nemzetiségünk ügyében ezt, önkörünkben és önerőnkkel 
’s a’ törvények korlátái közt előmozdíthatjuk.

Felséges urunk! távol van tőlünk , hogy a’ közös 
hon más ajkú polgárinak magány nyelvviszonyira elnyo- 
mólag hatni kívánjunk ’s ez elhatározásunknak tagadhat- 
lan bizonyosságát tevők le azon törv. javaslatba is , melly
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a’ magyar nyelv ügyében felséged elébe fölterjesztendő : de 
a1 honi nyelvnek ’s nemzetiségnek azon helyet, melly azt 
a’ haza közéletében törvény, jog ’s igazság szerint, de 
magának a’ kir. trónnak ’s a’ hon jövendő bátorságának és 
szabadságának érdekében is minden más fölött illeti , 
teljesen biztosítani legfőbb kötelességink közé tartozónak 
véljük,’s midőn jelen alázatos felírásunknak elején mind
járt kifejtők : miért ragadunk meg olly hő kebellel mindent, 
mi nemzetiségünk kérdésébe vág, őszintén kijelentjük , 
hogy nem találand e’ nemzet megnyugvást mindaddig, inig 
nyelvének szent ügye tökéletesen ’s állandón biztosítva nem 
leend , mig nemcsak a’ törvénynek szavai, hanem két
ségbe nem vonható tények által is teljesen meg nem győ- 
zetik, hogy felséged a’ magyar nemzetiség fentartása túl
nyomó fontosságának tekintetétől áthatva, annak megerő
sítését és szilárdítását önérzete sugallatából is szivén viseli 
’s az ország kormányzásának nyilván kijelentett, megis
mert fóelvéül tűzi ki.

Addig, mig ez nem történik, soha nem fog kiirtat
hatni a’ a’ magyar nemzet szivéből az aggodalomnak és fáj
dalomnak érzete,— soha nem mellőzheti el a’ törvényho
zás azon módoknak használását, mellyekkel a’ magyar 
nyelv ’s nemzetiség megerősítésén önállóan ésjogszerüleg 
működhetik, ’s részünkről kénytelenek vagyunk nyilat
koztatni: hogy mindaddig, mig fenálland azon nyomasz
tó állapot, melly aggodalommal tölti el kebleinket; — 
mind addig, mig a’ nyelv ’s nemzetiség hazánk ’s honunk 
sajátságos körülményei közt mindenek fölött fontos ügyé
ben felségedtől megnyugvást nem nyerünk : a’ k. k. leirat
ban érdeklett határzat megváltoztatásához nem járulhatunk 
*s felségedet ez alkalommal is mély tisztelettel ’s tántorit- 
hatlan bizodalommal kérjük; hogy honi nyelvünknek ’s 
nemzetiségünknek még e’ jelen országgyűlés alatti tökéle
tes biztosításával legforróbb óhajtásunkat teljesíteni ’s eké- 
pena’ nemzetet az iránt, miben léteiének alapját szemléli, 
kegyelmesen megnyugtatni méltóztassék. — Kik egyéb
iránt ’stb. —
I. Mellyel*, » ’ m ezei gazdaság je len  állapotjában  
felvirágzásának általában  ̂ de teliintve annak  
egyes ágait is , főbb akadályai ? 11- A’ törvény- 
hozás köréhez tartozó niiném ü intézkedésekkel 
lehetne ezen akadályokat jövőre m egszüntetni 

’s a’ m ezőgazdaságot a’ hazában virágzóbbá 
tenn i ?

( V é g  e.)
23) Azon károsítások ellen, mellyek a’ mezei gaz

dákra az ur és cseléd közti határzatlan viszonyokbul há- 
ramlanak, minden rendszerető’s miveit nemzet példájára 
egy országos cselédrendszer alkottassák, mellynek ter
vezetéta’ Gazd. Egyesület egyúttal az orzzággyülésnek is 
benyújtani szerencsés lesz. A’ közrendőrségnek a’ mező- 
gazdaság gyarapodására lényegesen befolyó feladásai kö
zé tartoznék még 24) A’házi állatokkal ’s főleg a’ lovak
kal és szarvasmarhákkal való kereskedésben az úgyneve
zett kezességi hibák és betegségek eltitkolása által tör
ténni szokott szándékos és nemszándékos csalásokat meg
szüntetni ’s legalább nagyobb részben korlátozni. Melly

vegre az érintett kezességi hibák és nyavalyák v i l á g o s  
meghatárzása a’ törv.hozás által szükséges. Minélfogvást 
e’ tekintetben is hivatásunknak ’s kötelességünknek tart
juk ez ügyre vonatkozó czélszerű törvényjavaslatunkat az 
országgyűlésre fölterjeszteni, mellyben egyszersmind vé
leményünket foglaljuk azon rendszabályokra nézve is , 
mellyeket 25) Honi mezőgazdaságunk egyik irtózatos os
torára , az időnkint szarvasmarháink közt pusztító marha
dögre nézve szükségesnek tartunk. A’ közrendőrséghez 
tartozik továbbá azon tömérdek kár minél sikeresb elhá
rítása, mellyet 26) A’ gyakori tűzveszélyek országszer
te , de legnyomasztobban a’ földmivelő népnek okoznak. 
A’ kár , mellyet a’ majdnem naponkinti tűzvész kiszámit- 
hatlan értékű vagyonunk fölemésztése által az egyetemes 
statusnak okoz, százszorta fölülmúlja a z on  költséget , 
mellyet a’ részbeni szigorú rendőrség végrehajtása okoz
na. A’ tűzveszély elienminden jólrendezett községben al
kalmazni szokott éber felügyelésen’s az oltószerekjó kar
ban és készentartásán kívül részünkrül még két fő intéz
kedést tartanánk szükségesnek, t. i. 1) építészeti rendőr
séget , mellynek feladása volna , a’ hatóság keblében elő
forduló mindennemű uj építésre ’s javításokra felügyelni 
’s azokra törvényes hatalmánál fogvást úgy befolyni, hogy 
az uj épitvények az architektúra ’s polgárisodás minden 
fóltétinek megfelelvén, külső’s belső alakjokbul minden 
elhárittassék , mi vagy kigyuladásokra okot nyújthatna , 
vagy azokat ápolhatná. Ezen építészeti rendőrség gyors és 
czélszerű kezelhetésire, valamint általában megállapított 
(a’ városi, falusi ’s mezei építésekre alkalmazott) elvek 
és szempontok törvényes meghatározása, úgy minden ha
tóság keblében saját építészeti m é r n ö k ö k felállítása 
szükséges. —

Ámbár azonban illy intézkedés következtében az éven- 
kint előfordulni szokott tűzveszélyek száma tetemesen 
csökkennék; bizonyos mindazáltal, hogy a’ sors csapásit 
legbölcsebb előrelátás és ovakodás által sem lehet mindig 
elkerülni. De ennek is van egy hatalmas gyógyszere az 
emberi részvevő kebelben ’s a’ józan ész által diktált azon 
axiómában, hogy a’ statuspolgárok, mint egy honnak 
gyermekei, közt egyenlőn felosztottterhek könnyebben vi
selhetők ; ha, egy szóval, azon magányintézetek , mellye
ket külföldi üzérek tűzkármentésre, nem annyira min— 
hasznunkért, mint pénznyerészkedes végett hazánkban 
állítottak , egy országos, mindenkit egyaránt kötelező köl
csönös tűzkármentő intézet áltál pótoltatnának; az áltál 
nemcsak hogy a' honi belforgalombul külföldre szivargo 
amúgy is csekély pénzünk itthon maradna, hanem azon— 
fölül a’ minden emberi vigyázat daczara bekövetkezhető 
csapások kárpótlása az öszszes statuspolgárok közt fel
oszolva érezhetlenne válnék , sot a lakosok egyenlő kö
telezettsége bennök felébresztené azon önérzetet is , melly 
szerint magokat jogosítva vélnék; tűzveszélyek elhárítá
sa tekintetéből felügyelni egymásra. Midőn a’józan okos
ság illy módon a’ nemzetet az elemi csapások ellen szolgá
ló intézkedésekre vezérli, csak akaratjától függ számos 
olly akadályt is legyőzni, mellyeket maga a’ természet 
gördít utunkba. Illyen például 27) Éghajlatunk gyakori 
szárazsága , melly sokszor több even egymásután a leg-
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nagyobb takarmány-szükségbe ejti honi gazdáinkat. Ez 
természetesen nagy mértékben csökkenti az állattenyész
tés gyarapodását, ez ismét a’ trágyahijány miatt földmive- 
lésünk jövedelmét; mi annál érezhetőbb mind egyesekre, 
mind általában az országra nézve , minélinkább szaporod
nak egy részről a’ civilisatióval és fényűzéssel, más rész
ről a’ népesség növekedtével mindennapi szükségeink , ’s 
minélinkább megkívánja a’földnek emelkedő értéke ,hogy 
ugyanazon térről mindig nagyobb jövedelmet törekedjünk 
előidézni. E’ baj elhárítására egyik lényeges eszköz vi
zeink öntözésekre használása , minek alkalmazását eddig- 
elő a’ törvényes szokásban volt vízjogi elvek lényegesen 
hátráltatták. E’ körülmény kényszerité az Egyesületet azon 
rétöntözési törvényjavaslat tervezésére , mellyet a’ jelen 
országgyűlésnek néhány hét előtt benyújtani szerencsés 
volt. E’ rendszabály foganatositására hazánk nagy részé
ben kétségkívül uj életet derítend a’ mezőgazdaságra ’s 
mint Olasz- és Németországban tapasztaljuk, talpkövét 
veti meg egy hihetetlen fokig emelkedhető ’s virágzó ál
lattenyésztésnek. Befolyással leend ugyan ennek emelé
sére a’ Gazd. Egyesület a’ fenidézett Emlékiratban emlitett 
módok által$ de van még a’ törv.hozás hatalmában egyéb 
eszköz is , mellyeknek foganatosítása vajmi jótékonyan 
hatna állattenyésztésünk gyarapítására. Hlyen például 1) 
olcsó marhasó előállitása azon hulladékokbul, mellyek 
most a’ sóbányák körül minden haszon nélkül hegyekre 
halmoztatnak. 2) A’mezőhegyesi országos ménesnek (a’ 
bábolnai ménes állítólag a’ kincstár magánytulajdona) az 
ország érdekébeni elrendezése , úgy, hogy az abból kike
rülő ’s a’ gyorsaságon’s vonóerőn kívül főleg kitartósság
ra irányzandó nevelésű hibátlan mének a’ királyi udvari 
használaton kívül csupán ’s egyedül a’ honi lótenyésztés 
nemesitésére fordittassanak , sőt, halehet, több hasonló 
országos ménes az ország egyéb részeiben is alkottassék. 
Viszszatérve éghajlatunk szárazságára, mellyet az ország 
sík részének fátlansága ’s e’ miatt a’ repülő homok korlát
lan terjedése , de a’letarolt hegyeknek kopárságais tete
mesen növel, önkéntelen vezettetünk a’ jövedelem-hajhá- 
szat egyik mételyére : 28) Az erdő-pusztitásokra ; mellyek 
midőn egyrészről minden czél és rend nélkül tétetvén, ma
gát a’ birtokost egyik jövedelemforrásától egyszerre meg
fosztják , más részről a’ késő nemzedékeket alig pótolha
tó ínségnek teszik ki. E’ métely további harapózásának szi
gorú t ö r v é n y e k  ’s országos erdő felügyelés által 
kell elejét venni , egyszersmind a’ már fenálló törvényes 
rendelkezésen kívül olly szabályokat hozni, hogy a’ fát— 
lan síkságokon erdők virulhassanak, a’ homokbuczkák 
tulajdonosai tunya elhanyagolás esetében szintúgy , mint 
a’ mocsárok kiszárításánál’s vizontéseknél, a’ tovább ha- 
rapózhatás ellen hozandó közös rendszabályok eszközlé
sére kényszerittessenek, a’ hegykopárságok befizettes
senek ’s országszerte fasorok állíttassanak. Előadván igy 
az előbocsátott pontokban honi mezőgazdaságunk leglé- 
nyegesb akadályait, elmellőzük ez úttal a’ kisebbszerüe- 
ket, minők például az adókivetés azon fonák módja, melly 
szerint marhájának száma szerint vettetik ki az adó a’ pór

ra , minek következtében az a’ helyett, hogy házi állat
jainak szaporításán igyekeznék, azoknak legszüksége
sebb számára szorítkozik; illyen a’ csapszékbeni hitele
zés á l t a l  előmozdított részegeskedés és elszegényités ; 
illyen továbbá az előfogatoknál a’ fiatal lovak kíméletlen 
kora befogatása ’s kora megrongálása, ’s számos egyéb hi
bás közintézkedés, mellyeketitt elősorolni hoszszas vol
na, de fölösleg is , miután minden józan ember átlátja , 
hogy olly hijányok , mellyek valamelly ország politikai, 
vagy igazgatási rendszerében rejlenek, nemcsak magára 
a’ statusra általában, hanem egyes részeire is aránylagos 
viszszahatással vannak.

De nemzetünknek az önismeretre ’s átalakulásra irány
zott őszinte törekvése minden tekintetben boldogabb jö
vendőreményével kecsegtet bennünket; és ennek édes ér
zetétől megnyugtatva, ezúttal a’ törvényhozást hazafiui 
bizodalommal csak arra bátorkodunk megkérni, miszerint 
az egyesületnek többször idézett Emlékiratában foglaltató 
közhasznú kivánatoknak, továbbá a’ már fölterjesztett 
rétöntözési törvényjavaslatnak ’s a’ még benyújtandó ál
latorvosi, rendőrségi és cselédrendszer-tervezetnek foga
natosításán kívül mind honi mezőgazdaságunk előmozdí
tása tekintetéből különösen , mind általában a’ közipar mi- 
nélelőbbi fölébreszthetése végett hathatós befolyását’s ha
zafiui törekvését főleg oda irányozni méltóztassék, hogy 
mindenek fölött’s minden egyéb teendő előtt, a’ közleke
dési eszközök hijánya országszerte pótoltassák, nemzeti 
hitel- és zálogintézetek állíttassanak , a’ tagosztály ésösz- 
szesités honszertei sikerülése gyorsittassék, a’ mezei rend
őrség szigorúbb és biztosb kezelhetése fönebbi javasla
tunk foganatosítása által eszközöltessék ’s végre lépések 
tétessenek, hogy vámviszonyaink nemzeti szempontból 
minél előbb rendeztessenek.

Ha mind ezeket elértük , a’ m. gazdaság azontúl sem
mi által meg nem akadályozható fölvirágzása ’s abból k i
fejlett országos anyagi jóllét a’ hátralevő javításokat ön
magától kifogja küzdeni. Jegyzetté T ö r ö k  J á n o s ,  
egyesületi titoknok. —

T á r c z a.
(Toll helyett ásó ’s kapa). Amerikában a’ német 

irók ’s tudósak jó munkára tettek szert ’s hasznos foglal
kozást űznek. Egy német igy ir Ohiobul: sok , ki ez előtt 
tollat fogott, nyúl most fejszéhez , kaszához ’s ekéhez , 
hat ö k r ö s  szekérrel ballag több mérföldnyi téren mo
csárok, kövesült hegyek ’s vizeken keresztül, miknek 
házmagas partjai hidat soha sem ismertek. Láttám, mi
kép azon német jogászok, orvosak ’s theologusok , kik 
már status- és egyházszolgák voltak, most legderekabb 
földmivelők. Illinoisban egy egész kerület van , mit az ott 
megtelepült exliterator gazdák utón tudós gyarmatnak ne
veznek ’s hol a’ földet igen jól mivelik azon kezek , mely- 
lyek hajdanában tollat forgattak.

Francziaországban , mint mondják, a’ répaczu- 
kor készítése körül olly felfödözest tettek , miszerint azt, 
raffinirozás nélkül is tisztán ’s fehéren előállíthatni.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr a tt n e r-K ár o ly  i uri-utcza 4-53.
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liUdovicea ’s Polytechnikum.
A’ pesti hírlap 27Oá. száma vezérczikkében azon uj 

eszmét olvassuk: , , a l a k í t s u k  á t  a’ L u d o v i c e á t  
P o l y t e c h n i c u m m  á.“  Az előadás fényes ; úgy látszik 
hogy a’ czikk Írója erre több gondot fordított, mint bár 
melly czikkére ’s hatásától sokat reméllt. Tárnokok,fel
séges példák nem hijányzanak , mint illy kitűnő élelmes
ségtől, olvasottságtól csak várni lehet; nem katonákat, 
mint a’ minek most a’ nemzetet bízvást lehet mondani, 
továbbá gyönge fejüket megtántorítani ’s tévútra vezetni 
valósággal képesek. De lássuk a’ dolgot az okosság vi
lágánál* tán ezen felsorolt tárnokok, példák, mégsem 
olly alaposak egészen; ’s ha a’ czikk által az olvasó közön
ség szemére vont fátyolt kevéssé fölemeljük: mi van az 
alatt ? Távol legyen, hogy a’ műipar szükséges és fontos 
voltából csak legkisebbet is le akarnék vonni; azért az 
e’ mellett felhozott okokat, mint teljes érvényeseket, fon
tosokat , maguk valóságában meghagyom, ’s mivel belátá
som szerint, a’ kettő közti választáson : ruhában járjak 
é vagy a’ nyakam legyen veszendőben? egy pillanatig sem 
gondolkodtam: a’ műipar szükséges voltáról nem is szó
lok , pedig tudom, hogy rövid időn beáll a’ té l; ’s mivel 
az egész czikk az ország védereje, a’ katonaság értel- 
messége , tudományos része kiművelése ’s az azt annyira 
elősegítő katonai nevelő-intézet ellen van irányozva: csak 
arról fogok szólni: hogy a’ katonaság mostani állásában , 
mennyire szükséges a’ katonai nevelő intézet ’s melly vi
szonyban áll a’ hadsereggel; a’ czikk írójának a’ műipar 
mellett felsorolt okait ellentartva ki fog világiam : mi szük
ségesebb: Polytechnicum é vagy Ludovicea ?

,,A z on 200 i f j u h a t  é v e n k é n t,a’h az á t ve
s z é l y  i d e j é n  b i z o n y  me g  nem m e n t h e t n é . “ 
A’ czikk írója ügyes fordítással nem azt kérdi: mennyi 
értelmességet ad az intézet, hanem hány embert. Tájéko
zásul, micsoda viszonyban áll a’ katonai nevelő intézet a’ 
hadsereghez, néhány vonásokban. A’hadsereg sok fegy
verfajból áll. Allgyalogságból, lovasságból’s ez a’ legtöbb 
szám. Itt sorba , rendbe, tudományilag kevesbbé képzett 
egyedek is alkalmazhatók, fegyverbánás, kevés térgya
korlat, ismeret elégséges ; a’ tömeg gyakorlottsága , lelke
sedés, bátorság dönt, tennivalói igen egyszerűk , hamás 
fegyverfajokkal nincsenek összeütközésben.Megesik, hogy 
valaki tudomány nélkül is lehet jó vezér , ’s a’ természet
től sas-szemmel megajándékozott egyed, mindenen ke
resztül tör; de egyenlők közt a’ tudományilag miveit 
mennyivel fölebb fog állani a’ természet lijánál, minden 
által fogja látni. Áll továbbá vezéri karból, vagy a’ fegy
ver minden fajára alkalmazott, vagy kiterjesztett felsőbb 
vitán (tactiv) szak-embereiből j majd mérnök, árkász, ak
nász , hidász, csajkász, utász, pattantyús, röppentyüsök- 
ből (Raketen-chor). Ezek mind meg annyi szaktudomá
nyok, mellyeknek alapja az alkalmazott mennyiségtan, 
rajz-’s természettan. Minden karnak külön szaktudományi 
iskolái vannak ; tiszti ujonczokul felveendő egyedek ezen

tudományokban már tökéletes iskolai előkészületet fölté
teleznek. Ezen szakok viszik mai időben a’háborút, nem a’ 
síkon futó huszár , kinek sokszor egész esze, képzettsé
ge, csak kardja élén ’s biztos csapásiban van. Mint fogja 
a’ szerző ezen szaktudományok karait jól előkészültujon- 
czokkal ellátni? Vagy tán ezeket a’ karokat a’mai hadvi
selésnél egészen nélkülözni akarja ? Csak ezen okbul mond
hatnám a czikk irojaval a' katonai nevelő intézetet nélkü— 
lözhetőnek ; mivei nekünk magyaroknak , ezen elősorolt 
karokból csak csajkászink vannak.

Hogy Angliának nincsenek katonai nevelő-intézetei 
s mégis oily értelmes , erős hadserege van : a’ példa szép , 

de ott az áliadalom állása más mint a’mienk.és a’katonai is
kolák nem léte náluk, nem követésre méltó. Anglia, mint
hogy minden ereje ebben áll, minden figyelmét csak ten- 
gerészetére ’s annak tudományos kiképzésére fordítja. A’ 
csillagászati távcsövektől kezdve hajókázatban és tengeri 
hadviselésben tett legújabb előmeneteleket tárgyazó köny
vekig , bár mi árúak legyenek is azok , nincs az a’ kis ha
jó , melly ezekkel a’ status költségén el ne volna látva. 
Ezt én tökéletesen iskolának mondom. ’S ha nincsenek is 
katonai nevelő-intézetei, de bizonyosan nagy értelmesség 
van az előszámlált karokban , mellyet folytonos munkás
ság, a’ világ több részeiben hadi lábon állás , hadviselés, 
a’ felsőbb tisztekről az alsóbbakra gyakorlatilag a’szolgá
lat által múlhatatlanul átruház ; továbbá az angolhadse
reg tisztujonczai a’ nevelés más fokán állanak mint hazán
kéi. Anglia csak majorátus-és senioratus-birtokokbul áll * 
az első szülött ur, a’ többi kénytelen hivatalt viselni. A* 
gazdag lordnak módjában van fijainak olly nevelést adni, 
mint a’mellybe fijátadni szándékozik ,’s a’katonánakszánt 
fiju , a’ háznál katonai nevelést kap. Az iskolák mesterei 
hasonlithatianul több világi tapasztalással, tudománynyaf. 
bírnak ’s ügyesebbek mint a’ mieink ’s az ifjú több practi- 
cumot tanul mint nálunk. Ezredességig minden tisztséget 
pénzen vehetni. A’ gazdag lord fijának könnyen vesz 
tisztséget, mert tudja hogy ez által fija élelmét biztosítot
ta ; ’s ha még esze is van , bizonyosan fölebb is fog menni. 
Mint van nálunk ? Békesség kun és ben, gyakorlati tapasz
talás semmi , azért csak iskolák által lehet az értelmessé
get, tudományt eszközölni. Egész gyakorlati iskolánk a” 
gyakorlatiér. ((E;rerjíer£ía|$.)

,,De van ellenben kereskedelmi marinája , melly vi
lágot hóditó tengeri hadának gyakorlati iskolául szolgál.“ 
Mit tesz ez? azt hogy itt a’védeszköz már egyesek által 
is eszközöltetik. Minden kereskedői hajó fel van fegy- 
verkeztetve ,’s hol a’status hajói nem védelmezhetik, ma
guk védik magukat. A’kilépett katonák általa’védképes- 
ség már a’ nemzet vérébe ment által. A’ tengert hajózni 
kezdő gyermek badedzett véntől kapja az oktatást; és ez jó 
kézi könyvek segítségével bizonyosabb jobb minden le
hető theoreticus iskolánál, mellyekre mi egyedül vagyunk 
szorítva. A’ nevelésről általán nem szólok; mert van elég 
jó polgári nevelés : de mennyire nem neveltetnek ifjaink
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katonákká, tudom. Annyit egész bizonyossággal mond
hatok : hogy iskolákat egészen végzett ifjú, a’ kétszer ket
tőt kivevén (mert fölebb ezen szakba úgy is soha egy sem 
megy) egy késhegynyit sem tanult, minek csak lovasság , 
vagy gyalogságnál is , annyival kevesbbé az emlitett mű
karoknál hasznát vehetni. Mit mondjak a’ logikából föl
csapott vitézekről, vagy az ultima spes milesről, pedig 
meg kell vallani: ezekből állnak nagy részint tiszt-ujon- 
czaink.

Hogy,,az altisztek soraiból 3359 tisztet nyer a’ fran- 
czia hadsereg míg a’ saint-cyri növendékekből csak 659- 
et“ igaz: de itt megint az a’ k é r d é s  hogy aránylag és 
miilyen tisztet? Azt nem tudom : hogy hány altisztje van 
a’ frenczia hadseregnek, de úgy gondolom : 16 altisztbül 
alig lesz egy tiszt és az is vagy a’ gyalogság- , vagy a’ lo
vasságnál. Ellenben a’saint-cyri növendékeknek 2/sda tiszt 
lesz, még pedig ‘Ada az emlitett műkaroknál, egy har
mada lovasság- , vagy gyalogságnál. Illy arány van leg
alább az ausztriai hadseregnél. Nem is említvén, hogy a’ 
franczia katona-állítási törvény szigorú, mindenkire kiter
jed ’s katonasághoz a’ legmiveltebb i f j a k jőnek , ide- 
jöket mint közemberek szolgálják ki ’s tisztekké nem le
hetnek, mert érdemesebbek vannak. Ez a’ katonai neve
lő-intézetek arányja a’hadsereghez ; ’s békés helyzetünk
ben a’ katona-iskolákat eltörölni annyi, mint az önvéde
lemről lemondani. Érzik ezt igen nagyon a’ békés fejedel
mek’s katonai iskoláikra sok gondot fordítanak.

Úgy látszik: ezekről a’ czikk írójának fogalma sincs, 
mert csak amúgy hű bele Balázs módjára minden ellen
séget egyszerre le akar vágni, haza menniJ ’s erről élte 
fogytáig minden gondot le akar tenni. — ,,A’ népek lelke
sedése a’ harczmezőn tudományt pótolhat“ megvallja , ’s 
hogy a’ „hadviselés Napoleon óta tudománynyá fejlődött“ 
de neki nem kell tudomány, úgy is megveri ő az egész 
világot. Illyen vitézgyermeket toborzókoromban bevettem 
volna jó fölpénzzel, és ha ez nem elég, tábornagyságot is 
ígértem volna hozzá. Nem volt Eu r ó p a  felső hadtudo
mány nélkül, midőn Napoleon ellen lét- ’s nem léti har- 
czát küzdötte. Csak ott állt az egész szövetséges hadsereg 
technikai tudományos műveltségi tekintetben , hol a’ fran
czia sereg, esak a’ franczia katonai tüz-vezére hiány
zott , egy második Napoleon. Az ausztriai pattantyusság 
mindig fölebb ált mint a’ franczia.

,,Napóleonnak hires vezérei is többnyire nem a’kato
nai nevelő házakból kerültek.“ Murat hires lovas vezérére 
maga azt mondotta Napoleon: „magára nem lehet hagy
ni“ j N ey, legjobb rajta kormos komondora, kit csak 
mindig támadni használt, nem volt képes egyszerre két gon
dolatot fölfogni. Mit tesz ez ? azt, hogy a’ természet csu- 
dalelket öntött beléjök, de nem volt tudományilag müveit 
elméjök, nem tudtak nagyban combinálni, a’ leczkét ké
szen kellett szájukba adni: de tudott ám a' mester helyet
tük is combinálni. Vagy tán azt gondolja a’ czikk írója , 
hogy a’ magyar született katona, a’vérzászlót csak ki kell 
tenni ’s azonnal annyi száz meg ezer, gyakorlott, tanult% 
szaktudományos tisztfog kiállani,kiknek csak 
et kell szólni, már indul ’s a’ világot dönti ? Láttuk Győr
nél; a’franczia hadsereg első vitéze Murat nem volt képes

az elfajult olaszokat katonákká változtatni, csúfosan cser
be hagyták. Ezen a’ czikk Írója alkalmasint maga is ne
vetne ha senki sem látná. Sok ezer megszorult, tanult, 
éles eszü ember munkája századokon át a’ hadtudomány ; 
és hadsereget teremteni nem lehet. Sőt a’ létezőt békesség 
idején, hogy értelmessége , szaktudománya, csak azon lá
bon maradjon , a’ kormányoknakmennyi gondjokba ’s pén
zükbe kerül: látjuk a’ hadseregekre fordított gondbul. 
A’ győri nap szégyene nem volna sötét foltkint a’ magyar 
nemesség paizsán ha értelmesség nemhijányzék.

,,1808ban a’ kor viszonyai épen katonai intézet ala
pítására irányzák a’ honszeretők jeles buzgalmát ,ugy most 
hasonlókép a’ viszonyok hatalma azt alkalmasint az ipar 
mezejére irányozandja.“ ,,A’ Ludovicea, vagy már nem 
korszerű , vagy még nem az.“ — Ez annyittesz : az ausz
triai császár, gondos előre vigyázásából, kegyelméből 
békesség van, minek katona? minek képezzük azt előre 
ok nélkül? azon a’ pénzen mást vehetnénk. Aztazidőtén 
nem is tudom képzelni, midőn egy nemzetnek arról meg 
lehetne felejtkezni hogy magát meg tudja védeni. Az elő- 
adattakból világos: hogy lovasság, gyalogság és csaj- 
kász erre a’ mai hadviselésnél nem elegendő. Az ország 
véderejének rendeltetése, az országot minden kül- ’s bel 
ellenség ellen megvédni. Emlékezzék csak a’ pesti hírlap 
szerkesztője az 183 Idiki pór lázadáskor, S. A. Ujhely 
városban milly keserves panasz hallatott minden utczán, 
hogy nincs, nem kapni a’ városban rizskását, csirkét hátha 
ezen városi uraknak még néhány tót csépütleg jutott vol
na. Mit mondjak a’ panszlavismus, a’ német elemről, mit 
az éjszaki óriásról? Hajdan mig a’ magyaroknak saját és 
rendszeres hadviselési tudományuk volt, minden ellensé
get megvertek; az ütközeteknél használt csapataiktól (co- 
lonne) , parittyász-, ijjászelőseregeiktől minden rettegett: 
most a’ régit elvesztettük , az ujjal nem birunk , elmarad
tunk. Igaz! független műiparral sem birunk; de ha vá
lasztanom kell a’ selyembe öltözött olasz ’s a’ szegény spa
nyol sorsa közt, gondolkozás nélkül az utolsóét válasz
tom; ki magát, nemzetiségét, Napoleon egész serege el
len meg tudta védeni; Európa előtt honszerető ’s védő vi
téz nevét kivítta ; szegény , de független , külső ellenség
től nem fél, jövendője van: mig az olasz , szalámival nagy 
kereskedést űz és jövendője nincs. Vannak divatos zekék, 
kossuthkák, eszmék, tervek. Avagy azt hiszi czikk Író
ja: hogy egy ország biztossága , védereje létesítése szin
tén divatok sorába tartozik ; avagy arany idők korában 
élünk, hogy a’ bárány a’ farkassal mulat, a’ muszka, len
gyel , török , görög, magyar, német, franczia angol fe
jedelem ur nélkül egy födél alatt, barátságosan a’ termé
szet adományival fog élni, vagy egy közös erszényre ke
resni. ?

„Még nem létezik a’Ludovicea , azért kár nélkül le
het Polytechnicummá alakítani.“ Igaz , csak távol remény
ség van hozzá, hogy az ország védszerét elősegítő intézet 
létesülhetne ’s már ennek is ellene dolgoznak a’ kitűnő 
értelmes hazafiak. „Alakítsuk át a’ Ludoviceát ideiglenes 
Polytechnicummá.“ Ki nem látja itt a’ Syren éneklését? 
Hogy 35 év alatt létre nem jöhetett, itt elcsüggedni való
ságos gyávaság. Küzdeni ’s küzdve erősödni „mert meg
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van irva , hogy az istenek áldásukat bérül csak a' mun
kának adják.“

„Hogy az illy katona a7 hazának inkább átkára mint 
áldására válhatnék“ ezt valóságos elfogult Ítéletnek tar
tom. Mint bánik az udvar a’ fegyveres erővel, ez ellen 
legújabb időben tán nagy panasz nem is lehet. Mikor árul
ta el hazáját a’ benszülött külső ellenségnek. Azért mi
vel a’ kormány erős kézzel tarja a’ fegyver-erőt: ebbői nem 
az az okszerű következtetés, hogy inkább ne legyen se- 
millyen fegyver-erőnk, mint az más kezében legyen, melly 
még ellenünk is fordulhat. Hát ha az udvar ezt mondotta 
volna a1 28 évi béke után , a’ magyar hadsereg most bi
zony d e r é k  lábon állana. Mert csak nem lesznek mások 
gyávák , gyáva fegyvertelenségünket gyáván nézni ] avagy 
vész idején áljon elő az ékesenszóló czikkiró hatalmas tol
lával , vagy a’ takács motolájával ’s védje meg a’ végve
szélybe forgó hazát azt várjuk? Örök a’ törvény: ki vesz, 
annak lesz * birtokát azt tartja meg ki meg tudja őrizni. 
Elszomorodom, hogy az illy kitűnő értelmesség, tudatlan
ságból , könnyelműségből akarom hinni, mint más okbul, 
illy tanács által a’ nemzet léteiét ostromolja ’s léteién va
lóságos árulást követ el. És még jobban elszomorodom a’ 
nemzet azon békés szellemén , melly szerint „egy század
negyed béke malasztjai olly gondatlanságban ringatják , 
hogy a’ láthatáron tornyosulófellegeket észre nem veszik.“ 
’S illy áruló szózatot meghallgat, a’ nélkül, hogy ellene 
csak valaki is szót emelne, és ha emelend, személyesség
ből emelend. „Elhatárzott indulattal hiszem: hogy nem
zetünk ismét hivatva leszen óriás harczot küzdeni, nem
csak szabad nemzeti alkotványos léteiéért, hanem újólag 
őrt állani, újólag vérzeni Europa szabadságáért ’s a’ pol- 
gárisodás áldásiért; és igy lehetetlen : hogy közönyösök
ké válhatnánk olly intézet iránt, melly a’ hadtudomány
nak köztünki terjesztésére van irányozva.“ — Nem fejte
getem prokátori hamis sophismákkal az alapítványoknak 
az alapítók szándékától „különböző czélra foditása taná
csos é , szabadé?“ Ha apáink hagyománya híven van tel
jesítve, a’ nemes inig katona, tánnyugodtabban nézne jö
vő elébe. „Én vagyok az erős boszuálló isten , ki meglá
togatom az atyák álnokságát a’ fiákban, harmad ’s negyed 
iziglen.“ Kegyelettel tisztelem ’s áldom az 1808ki római 
lelkű honszeretők jeles buzgalmát; a’ gyávát ’s árulót az 
ostor úgy is eléri. F ekete  P á l.

5 d ik  ü z e n e te  a 9 K H . é s  H itn e k  a 9 m a
g y a r  n y e lv  é s  n e m z e t isé g  tárgyáb an  a 9 

m lg o s  fo R ltk lic z .
A’ KKk és RRk tudásul vevén a’ mgos főRRnek utób

bi válaszüzenetökben jelentett abbeli nyilatkozásukat, mi
szerint a’ kapcsolt részekre nézve a’ ,társországok4 kifeje
zéssel! élést irataikban ezentúl használni nem fogjak) a’ 
mi a’ törvényjavaslat 6d. §nak végső szavai iránt a’ mgos 
főRRk által javaslott módosítást illeti: a’ KK. és RR. újab
ban kijelenteni kénytelenittetnek , hogy ehez nem járul
hatnak; mert azon különben is koránsem puszta szerke
zeti , hanem a’ dolog lényegébe ható módositás nemcsak 
hogy a’ két tábla közt a’ fenforgó tárgyra nézve már előbb 
megkészült egyességet bontaná fel, hanem olly követke

zeseket is hozhatna elő, mellyek a’ mlgos főRRknek ön- 
kijelentésök szerint szándékukban nincsenek ’s mellyek- 
nek elkerülését a’ KK. és RRk szükségesnek tartják, mel
lőzvén tehát a’ KK. és RRk a’ mlgos főRRk által javaslott 
módositás mellett felhozottak taglalgatását, tökéletesen 
elegnek tartják a’ mlgos főRRket ezentúl is arra figyelmez
tetni , hogy a’ mennyiben a’ m.főRRdek első válasz-üze— 
netökben önmagok javasolták Horvátországra nézve azon 
szerkezetet, melly a’ 6d. §banazon szavaktól kezdve „min
den köz- és magányügyre nézve“ ’stb. végig foglaltatik; 
a’ KK. és RRdek áltatok akkoriban mindjárt elfogadott 
szerkezethez annyival inkább ragaszkodnak , mivel egye
dül azon kifejezés „tetszésök szerinti44 melly a’ méltósá- 
gos főRk által javaslott szerkezetben fordult elő , volt a’ 
két tábla közti különbség,’s ezen kifejezéshez a’ KK. és 
RRdek azért nem járultak, mert azt egy részről fölösle
ges , más részről pedig határzatlan értelmű ’s többfelé ma
gyarázható kifejezésnek tartották ; — most azonban felvi
lágosításul szolgálván a’ mgos főRRknek utóbbi válasz
üzenetökben határzottan kijelentett abbeli nyilatkozásuk, 
miszerint Horvátországban a’ latin és magyar nyelven kí
vül , egy harmadik hivatalos nyelv törvényesitésére al
kalmat szolgáltatni korán sincs szándokukban : erre néz
ve a’ KK. és RRk a’ mlgos főRRkel tökéletesen egyetér
tenek, részükről is ugyanazon czélt akarván elérni, melly- 
tőli eltérhetésre a’m.főRRdek sem akarnak módot nyúj
tani , miután mind a’ két tábla akarata ’s czélja ugyanazon 
egy, nincs ok és további akadály, hogy a’ közös akarat 
és czél minden lehető elmagyarázás és homályokozások ki
kerülése tekintetéből is a’ szerkezetben nyíltan és határ
zottan mondassák ki.

Ezt pedig a’ KK. és RRk, ha a’ mgos főRRdeka’ 6d. 
$. végpontja előbbi szerkezetét elfogadni nem akarják , 
akép tartván legezélszerűbbeneszközölhetőnek, ha a’ 6d. 
§. végső szavai állani igy fognak : „minden köz- és ma
gányügyben azonban, a’ mennyiben ezek csak Horvátor
szág kebelében és horvátországi törvényhatóságok és ité- 
lőszékek előtt folytattatnak, úgyszintén a’ törv.hatóságok 
és itélőszékek tanácskozásaikban is a’ magyar vagy latin 
nyelv fog használtathatni44 semmit sem kétkedhetnek, hogy 
ebbeli javaslatukhoz mind azért, mivel ezáltal a’ közös 
czél legbiztosabban elérethetik, és az országgyűlési érte
kezések természete az attóli viszszalépést, miben a’ két 
tábla közt megkészült már az egyesség , nem tanácsolja, 
mind pedig azért, mivel miután a 7 dik §ta mgosfoRR— 
dek elfogadták , abban pedig világosan ki van mondva az , 
hogy a’horvátországi törvényhatóságok tisztviselőji minő 
esetekben nem tartoznak használni a’ magyar nyelvet’s a’ 
helyett minő esetekben használhatják a’latin nyelvet, eb
beli megegyezésükkel öszsze nem egyeztethető szerkezeti 
módosításokhoz többé nem is ragaszkodhatnak , a’ m. fő- 
RRdek is hozzájárulandanak. Továbbá

A’ mgos főRRnek a’ törvényjavaslat 7d. §ra tett ész
revételéhez a’ KK. és RRk is hozzájárulnak ugyan épen 
a’ felhozott oknál fogvást, azonban e’ helyett „megyés püs
pök44 azon kifejezést „megyés püspökök4' kívánják tétet
ni; egyébiránt nem titkolhatván el a KK.es RRk abból 
eredetit fájdalmas érzeteiket, hogy szinte 6 hónap foly
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már le, mióta a’ honi nyelv ’s nemzetiség tárgyában ké
szített törvény* és felirási javaslatok fölött hovatovább 
mind csak húzódván a’ két tábla közti értekezések, a’nem- 
zet e’ valójában mind kínos , mind pedig már tovább tűr
ni is igen fájdalmas várakozás miatt legforróbb ohajtási- 
nak beteljesedését, úgymint nemzetisége biztosítása iránti 
különben olly édes és biztos reményeit csüggedni aggódva 
érzi: a’ KK. és RR. ő cs. kir. főhgségét tisztelettel kérik, 
a’ mgos főRRket pedig a’ közös honnak szent nevével ’s a’ 
viszon-méltányosságnak és e’ legszentebb,legigazságosabb 
nemzeti ügy kivívásában rokon együttmunkálódás nem
csak kedves hanem szoros kötelességének is érzetére va
ló hivatkozással ezennel felszólitják , hogy részükről fáj
dalmas megilletődéssel vevén azt is, mikép bár a’jelen tárgy 
fölötti értekezések már olly régóta folynak , bár továbbá 
a’ honi nyelv ’s nemzetiség tárgyában velők közlött felírás 
iránti észrevételeik előadásába részint már eddig is bebo
csátkoztak : azon felírás szerkezetére nézve lehető észre
vételeiknek előadását azonban utóbbi válaszüzenetök sze
rint is mind csak továbbra halasztották ; maga a’ tárgy 
pedig az egész nemzetre nézve sokkal magasabb, mint
sem hogy annak befejezését és a’kir. felség elébe terjesz
tését a’ felírás szavai taglalgatásával még továbbra is mél
tányosan feltartóztatni lehessen, abban — miután az egész 
nemzet esdeklik ’s égő remények közt ohajtozik, hogy 
t.i. a’jelen tárgyat érdeklő törvény és felirási javaslat az 
igazságos fejedelem elébe minden további késedelem nél
kül terjesztessék föl, — a’KK. és Rilkéi egyesülni mél- 
tóztassanak. —

T á r c z a.
(Nőszülés a’ londoni adósbörtönben). C** lady igen 

szép de különös némber volt, ifjúsága rózsatavaszán ugyan 
már túl esett, de még mindig férj nélküli, mert igényei 
hihetőleg tulcsigázottak lehettek. 5 ezerf. st. birtoka mel
lett 40 ezerrel tartozott ’s így történt, hogy szépsége da
czára is fogházba sétált. Philan , egyirlandi, az intézet 
fodrásza nagy tisztelője volt a1 szép nemnek. A’ lady da
rab ideig nem is figyelt rá , egyszer azonban szokatlanul 
nyajas lön iránta s rövid jelentőség nélküli szóváltás után 
kérdé tőle: miért nem nőszül ? Az irlandi mondá, hogy 
honában van egy kedvese , de mivel ő igen szegény , há
zasságra nem is gondolhat. .Elvenne ön engem4 kérdé  
hirtelen a’ lady, A’ fodrász egészen elámult, majd földig 
hajtá magát’s aztán monda: ,,illy ajánlatot az orosz czár 
sem vetne meg.44 ,No hát, ha holnap elveend, ezer f. st. 
kap, de olly föltét alatt, hogy aztán engem többéne lás
son , nőjének se nevezzen, sőt kedvesét vegye nőül.4 A’ 
fodrász kissé megütődőtt, de nehézségeit a’ lady legyőzte 
’s vegre igent mondott. Más nap a’ lelkész megjelent, pá
runkat öszszeesketé , s a’ lady kívánságára a’ házasság- 
levelet kiadta. Mihelyt e’megtörténvén a’ lelkész távozott, 
a’ lady tüstint hivatá a’ felügyelőt, kérvén: hozasson ne
ki kocsit, mert a’fogházat el kell hagynia* ’s midőn a’ 
felügyelő késedelmét ’s kétkedésit látta, monda: ,én férj
hez mentem, férjemet ha akarja letartóztathatja, enge- 
met azonban nem4 ’s e’ mellett ingerlékeny mosolylyal te

kintett a’ fodrászra , ki sejté, mikép dolga kissé bonyo
lult kezd lenni. ,Itt uram ’s férjem , az ámult fodrászra 
mutatva , itt házasságlevelem, ne tartóztasson tovább.4 A’ 
felügyelő büvöltkint állott ’s egy ügyvédtől kért tanácsot, 
ki épen a’ hivatalszobában volt; ez úgy nyilatkozott, hogy 
a’ dolog egészen rendén van. Fél óra múlva C** lady ki
szabadult, férjét pedig, Philan fodrászt, nője adósságiért 
letartóztaták. A’ hitelezők szintén elámultak ’s első föl— 
gerjedésökben eltökélték a’ fodrászt élte hoszszáig fogva 
tartatni; de később látván, hogy krt sem csikarhatnak tő
le , egy hónap múlva kibocsáttatták. Ezután nehány hét 
múlva fodrászunk levelet kapott, mellyben a’ lady javasol
ja , hogy előbbi kedvesét vegye tüstint nőül ’s akkor az 
ígért ezer fontst. megkapja. Philan honába sietett, élvé
vé kedvasét’s megkapta az ezer fontot; egy kis jószágot 
vett’s boldogul élt J hanem első nőjérül’s adósbörtöni ka
landjáról soha egy szót sem szólt.

(Pénztőzsér és költő). Marseilleben nem rég halt meg 
tőzsér , kinek többi közt azon ritka szép tulajdona 

volt, hogy érdemes írókat dúsan szokott gyámolitani. Mi
dőn Mery ismeretes költő Marseillebe jött, tiszteletére Rtt* 
gazdag lakomát adott, mellyre a’ város minden előkelője 
hivatalos lön. Midőn a'vendégek nagyobbára távoztak és 
csak legmeghittebb baráti körében volt R**, a’ beszéd 
bizodalmas fordulatot vevén igy szólt Meryhez: ,Kedves 
barátom! mint költő, hihetőleg keveset gondolt jövendő
jére j barátinak kötelessége tehát önrül gondoskodni ’s 
szabad legyen megvallanom, mikép már tettem arról, hogy 
ön nyugton nézhessen jövendőjébe4! Ezen szavak után iró- 
szekrényéből egy írást vett elő R** ’s a’ költőnek e’ sza
vak közt adta által: ,Itt van fiók-végrendeletem , mellyben 
önnek 100 ezer frankot hagyok.4 A’jelenvoltak örömü
k et’s csodájukat nyilványiták e’nagylelkűségen, a’ köl
tő is meleg szavakkal köszönte a’ tettleges részvétet, de 
nyilványitá , hogy a’ hagyományt nem fogadhatja e l , mert 
az R** gyermekei vagyonához tartozik. Híjában valának 
a’ pénzváltó ellenvetései, hogy gyermekei közül minde
gyik kétmilliót öröklend, a’ költő szilárd voltföltétemel
lett’s hogy a’ vitának véget vessen, szétszakitá az iro
mányt. Csak hamar ez esemény után meghalt R** ’s az 
egész város mélyen gyászolta. Temetés napján kandallója 
mellettülta’ költő, ezen, mint mondák, egész Európában 
legfagyosabb ember ; egy barátja nyitott be hozzá’s fej
csóválva mondá, ej bárcsak elfogadtad volna a’ hagyo
mányt. „Sőt inkább tenmagad is meg fogod vallani, hogy 
annak el nem fogadása életem legszerencsésb ötletei egyi
ke44 válaszolt Mery. ,Hogyhogy De igen, nézd csak 
a’ csikorgó hideget, ha elfogadtam volna a’ hagyományt, 
akkor csak jelen kellene lennem a’ temetésen s az által, 
mennyire magamat ismerem , náthás lettem volna.

**# évi júniusban a’ nischnyi-tagilski bányake
rületben egy valódi platina-darabot találtak; melly 23 
font, 48 szolotnik nehézségű; ez tehát a’ legnagyobb va
lódiplatina, mit eddig találtak.

*** Richardson Dublinban olly gőzszivattyutfödözett 
fe l, mellyel 7 hét alatt a’ Dunát az egész földrül el lehetne 
takarítói. Naponkint néhány millió akó vizet szivattyúz ki.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja T r a t t n e r - Ká r  o l y i  uri-utcza 453.
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5 d ik  ü ze n e te  a 1 m gog fö B ü k n e k  a ’ te k . 
Hlí. és B R h e z  a 9 m agyar  n y e lv  

tá rg y á b a n .
O cs. kir. fohgsegeés a’ mlgos főRRdek már legkö

zelebb üzenetökben foglalt nyilatkozat által előjelét adák 
abbeli készségüknek , hogy a’ mennyiben az akkor javas
lóit módosításuk elfogadást nem nyerne , a’ tek. KK. és 
RRkel egyesülendenek; ennek következtében elfogadják 
a’törvényjavaslat 6dik §ra nézve azon szerkezetet, melly 
a’ tek. KK . és RRk által a’ 4dik üzenetben közlött törvény- 
javaslatban foglaltatik.

Továbbá a’ törvényjavaslat 7dik §ra tett szerkezeti 
módosításban , úgyszintén a’ felirási szerkezetben is meg
egyeznek.

Midőn e’ szerint a’jelen tárgy fölötti tanácskozáso
kat ő cs.kir. főhgsége és a’ mgosfőRRdek befejezetteknek 
tekintik : fölhíva érzik magokat a’ t. KK. és RRnek utolsó 
üzenetében foglalt azon állításra, mintha a’ törv.javaslat 
6dik §ra nézve  már megtörtént volna a’ két tábla közti 
egyesség , kijelenteni, hogy miután a’ tek. KK. és RR. a’ 
mgos főRRknek a’ törv.javaslat 6d. §sa iránt közlött szer
kezetét nem úgy a’ mint javasolva volt, hanem egy részé
nek kihagyásával fogadták e l; és így a’ viszszaléphetés a’ 
mgos főRRdek részéről a’ szerkezet több részeire nézve is, 
inellyek a’ kihagyottal lényeges öszszefűggésben állottak, 
’s egymás által föltételeztettek , a’ kölcsönös értekezések 
természeténél fogvást önként fenmaradt: ő cs. k. főhgsége 
és a’ mgos főRRdek azt, hogy a’ 6d. §. végső szavaira a’ 
két tábla közti egyesség már előbb megtörtént volna , ez
úttal sem ismerhetik el.

Úgy szintén a’ t. KK. és RRdek üzenetének utolsó ré
szére megjegyzik, mikép az, hogy a’ két tábla közti érte
kezések hoszszabbidőre terjedtek, a’ tárgy fontosságának 
és a’ tanácskozások természetének tulajdonítható, mellyek 
habár terjedelmesebekké lettek is , hogy eredvénytelenek 
nem valónak, már maga azon környülállás is mutatja , mi
szerint a’ tek. KK. és RRdek még utolsó üzenetökben is fo
gadtak el a’törv.javaslatra nézve olly szükséges változta
tást, melJyet a’ mgos főRRdek javaslottak. A’ felirási 
szerkezetnek tárgyalására nézve pedig ő cs. kir. főhgsége 
az eddigi szokást követve , mig a’ dolog érdemére nézve 
a’ két tábla közti egyesség tökéletesen meg nem történt, 
a’felírás szerkezetének vizsgálatába bocsátkozni időelőtti 
dolognak látták.

F elírás ugyanazon tárgyban. Felseges’stb. Az 
ős hajdankornak valamint magasztos példái, úgy az újabb 
idők történetei is megfejtik azon nagy kérdéseket, mik 
teszik a’ nemzeteket a’ nemzet nevét méltán viselő öszsze- 
gekké , és mik teszik őket minden polgári erény kifejté
sére leginkább alkalmasokká í ’s e’ részben a’ nemzetiség 
hő szellemének ’s ennek éltető gyökere , a’ nemzeti nyelv 
kellő virágzásának tulajdoniták minden más mód felett az 
elsőséget, és mégis egyedül a’ hazánk felett őrködött gond
viselés jóságának lehet tulajdonítani, hogy keletről hozott

szép nyelvünk nyugotra lett átültetése után a’magokat ké
sőbb olly gyakran megboszult elhanyagolások, majd az 
elnyomatására fordított kül és belelemek ’s a’balsors több
szöri gyászos csapásai mellett is egészen el nem hervadott, 
az utóbbi szazad vége felé pedig sírjába nem roskadott’s 
vele együtt nemzetiségünk is einem temettetett.

A mik ártották tanítottak is ; a’ tömérdek szüksé
gei erzetere ébredett nemzet végtére kesergő aggodalom
mal latta , hogy mig Európa ’s a’ müveit világ isméretes 
minden népei törvényhozásuk , közigazgatásuk ’s közne
velési, oktatási intezetök egész rendszerében régóta ön 
nyelvűket,egyedül önnyeivöket használva kitünőleg előha
ladtak, csak a’ magyar nemzet az még Európában , melly 
azon boldogságot köz dolgaiban nem élvezhetve, egy holt 
nyelv nyomasztó súlyát magáról mindeddig végkép le nem 
rázhatta. És ha bár

Buzgó tisztelettel fogadta is a’ magyar nemzet honi 
n y e l v e  gyarapodását elősegélő mindazon intézkedést, 
mellyek az I790dikév óta történtek ’s törvénybe is iktat- 
tattakkülönösen pedig forró hálával adózik Felséged
nek mindazokért, mik k. megegyezésének hozzájok já- 
rultával az 1836dikévi 3d. és 1840d. évi 6dik t.czikkben 
foglaltatnak ; nem titkolhatjuk el mindazáltal, hogy a’ 
nemzet méltányos ohajtási, igazságos kivánati azokkal, 
mik eddig történtek, kielégítve épen nincsenek; mert sok 
vagyon még teendő, mit a’ nemzetnek kívánni természe
tes joga van , mit egy szabad és önálló hiv nemzetnek, 
törvényes fejedelmétől kérni is keserű szomorkodást, 
el nem érni pedig szivnyomasztó fájdalmat okoz. Ugyan
azért belsőkép meggyőződve lévén arról, hogy legbecsesb 
kincsünk , úgy mint a’ nemzetiséggel is válhatlan kapcso
latban álló honi nyelvünk virágzásának ’s azon polczra, 
— melly a’ magyar nemzet közdolgaiban semmi más élő 
vagy holt nyelvet nem illethet — teljes mértékbeni emelé
sének eszközlésével magunk-, hazánk- ’s tetteinket egy
kor bírálandó utódainknak is szorosan és elannyira tar
tozunk , hogy abbeli kivánatink teljesítésének szorgalma
zásával soha föl nem hagyhatva minden további bár nem 
reménylett akadálytétel és megtagadások csak meglan- 
kaszthatlan buzgóságunk tiszta hevét öregbitendik; de 
csüggedhetlen édes reményt táplálván legjobb fejdelmün- 
ket határtalanul tisztelő keblünkben az iránt is , hogy Fel
séged a’ honi nyelvök és nemzetiségök gyarapítása ügyé
ben szent trónjához alattvalói hódolattal és fiúi tisztelő bi- 
zodalommal járuló hiv magyarjai abbeli mind méltányos, 
mind igazságos kivánatikat kegyelmesen nemcsak teljesi- 
tendi, hanem osztván egyszersmind azon nemzeti kivána- 
tokat a’ honi nyelv tárgyában alkotott és alkotandó törvé
nyek rendeletinek mindenek általi teljesittetésükhöz is olly 
fejedelmi meleg részvéttel járulni kegyeskedendik, melly- 
nek fényes példája látása midőn egyrészről ösztönül szol
gálva varázs-erővel hatand az egészre, másrészről meg 
az utókort is örök hálára kötelezendi le; jelen lenni hisz- 
szük mind idejét mind szükségét annak, hogy honi nyel-
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vünkre nézve a’ nemzeti kivánatok részletei előterjeszté
s t  önként mellőzve , egy olly törvény alkottassák, melly- 
ben mondassák ki ’s általányos szabályul állapíttassák meg, 
Hogy valamint törvényhozási, országidat, úgy egyél hí- 
vataloskodási nyelv ezentúl egyedül és kizárólag a’ ma
gyar leend; ’s minden e’ törv. kihirdetése után más nyel
ven készítendő hivatalos irat és oklevél érvénytelen — ’s 
csak olly esetekben, és azoknak szabad más nyelvvel él
ni , mellyekben és a’kikre nézve kivételt vagy különös ren
delkezést tesz e’ törvény.

Ezekben foglalván tehát öszsze mind nézetünket, 
mind kivánatinkat: miután a’nemzet a’ közös hon más aj
kú polgárainak magányos életök ’s nyelvök viszonyába el- 
nyomólag eddig sem hatott ’s ezentúl is hatni nem kíván ; 
azt pedig aggasztó megilletődéssel vette, hogy a’ honi 
nyelv és nemzetiség virágoztatására irányzott igazságos és 
méltányos törekvései némellyek által mégis elmagyaráz- 
tatának, az e’ részben keletkezett minden alaptalan gya- 
nusitási mozgalom óhajtott megszüntetése eszközlése te
kintetéből is (Pozsegs, Yerőcze, Szerém vármegyék’s a’ 
magyar tengermellék iránt különösen tettnémelly rende
leteken kívül) azt és annyit kívánunk Horvátországra néz
ve törvénynyel kimondatni, hogy a’ magyar nyelvnek ki
zárólag rendelt általányos alkalmazása Horvátországra 
csak annyiban terjesztetik k i, mennyiben Horvátország ’s 
annak törvényhatóságai ’s iíélőszékei a’ törvényhozással, 
kormánynyal, — a’ magyarországi törvényhatóságokkal 
’s főtörvény- és egyéb itélőszékekkel érintkezésbe jönnek 
’s e’ szerint Horvátországban a’ kormánynyal, Magyar- 
ország egyes törvényhatóságival, főtörvény és egyéb itélő- 
székeivel folytatandó hivatalos levelezések nyelve — a’ 
csatolványokat ide nem értve — egyedül magyar leend ; 
minden köz és magányos ügyre nézve azonban, mennyi
ben ezek csak Horvátország keblében és horvátországi t.- 
hatóságok előtt folytattatnak , úgyszintén a’ törvényható
ságok és itélőszékek tanácskozásira nézve is a’latin nyelv 
használhatása fenhagyatik. Továbbá a’ horvátországi hi
vatalbeliek a’ magyarországi hivatalbeliekkel mindazon 
tárgyban , mellyek a’ törvényhatóságok, mint törvényha
tóságok közt forognak, szinte magyar nyelven levelezni 
kötelesek ; ’s a’ horvátországi törvényhatóságok tisztvise
lője midőn tulajdon nevökben szorosan hivatalos körük
höz tartozó tárgyak iránt leveleznek a’magyarországi tör
vényhatóságok tisztviselőivel, a’ latin nyelvet használhat
ják, ellenben midőn a’ horvátországi törvényhatóságok 
megbizásából értekeznek a’ magyarországi törv.hatóságok 
tisztviselőivel, magyar nyelven levelezni szinte kötelesek, 
nemkülönben Horvátországi minden főhivatalnokai is, mi
dőn a’ magyarországi hivatalnokokkal, vagy törvényható
ságokkal leveleznek, a’ magyar nyelvet használni tartoz
nak ; — végre Horvátországban a’ közoktatási nyelv ne 
magyar nyelv legyen ugyan: a’ magyar nyelv mindazáltal 
Horvátország minden köziskoláiban rendesen taníttassák.

És ezek lévén azok, miket honi nyelvünknek az or
szág közdolgai minden ágaiban egyedüli alkalmazására ’s 
használására nézve élő törv. szavaival biztosíttatni szüksé
gesnek , de méltányosnak és igazságosnak is látunk, fel
ségedet hódo l ó  tisztelettel ’s fiúibizodalommalkérjük :

hogy az alázatosan ide rekesztve fölterjesztett törvényja
vaslatot királyi helybenhagyásával megerősíteni méltóz- 
tassék. — Kik ’stb.

ü zen ete  a ’ H K . én H itn ek  a’ mgos fóRRkhez az 
1836: 21dik t.czikk foganatosítása ‘s a’ részekhez ay végett i 
hogy követeket az országgyűlésre küldjenek, kibocsátandó kir. 

rendelet iránt.
A’ KK. és RR. a’ részek követei jelen nem létének 

köztanácskozásaikban naponkint érezett hiánya által, az 
1836 : 21d.t .ez. teljesítése elmulasztásának a’ hazára nem 
kevésbbé , mint magokra az említett részekre is káros kö
vetkezményeire folyvást emlékeztetvén , az ide csatolt fel- 
irási javaslatban bővebben körülirt okoknál fogyást ő fel
ségét mély tisztelettel mngkérni kívánják: hogy mindazo
kat, mikiránt az ország RRdei folyó év julius 12rőlkelt 
alázatos felírásukban esedeztek, minélelőbb teljesittetni, 
egyszersmind pedig a’ részeknek hozzájok intézendő kü
lönös k. kir. rendelete által, újabban is hathatósan meg
hagyni méltóztassék: hogy az országgyűlésre haladék nél
kül követeket küldjenek : ’s azért ő cs.kir. főhgségét tisz
telettel kérik, a’ mlgos főRRket pedig szives bizodalom
mal felszólítják, hogy ezen felíráshoz megegyezésükkel 
hozzájárulni méltóztassanak.

F elírá s! jav asla t ugyanazon tárgyban.

Az országgyűlés megnyitásával legelső teendőink közé 
tartozandónak véltük Felségedet folyó esz. jul. 2iről kelt 
alázatos felírásunkban mély tisztelettel megkérni: hogy 
az 1836 : 21 dik törvényezikket, melly által Kraszna, 
Közép-Szolnok , Zarándmegyék és Kővárvidéke a’hazá
hoz viszszacsatoltattak, minden részeiben hovahamarébb 
teljesen és tökéletesenfoganatosittatniméltóztassék;’s mi
dőn egyszersmind tapasztalok , hogy az említett megyék 
felségednek kegyelmes meghívására követeket az ország
gyűlésre nem küldöttek, a’törvény értelmében nyomban 
intézkedtünk, hogy ellenök a’ sz.korona ügyészének föl - 
peressége alatt a’ kir. Ítélő tábla által megbírálandó törvé
nyes kereset indíttassák.

Hoszszabb idő múlt azóta el ’s midőn mégis folyvást 
üresen látjuk körünkben azok helyeit, kiket a’ nemzet a’ 
hon kebeléhez viszszacsatoltatni olly régtől fogva óhajt, 
’s kiknek egy részét a’ legközelebb múlt országgyűlés alatt 
a’ törvényhozásban már részt is venni örömmel szemlélte, 
törvényink szentségének ’s hazánk épségének az előbbem- 
litett törv.czikk teljesítésének elmulasztásábul eredő sú
lyos sérelmére naponkint meg nem emlékeznünk nem le
het ’s e’ sérelmet annál fájdalmasabban érezzük: mert egy
részről az 1836: 2 ldik t.czikknek minden kétséget ki
záró világos rendelete mellett foganatosításának illyhosz- 
szu időre terjedett elmulasztása a’ viszszacsatolási mun
kálat gyakorlati nehézségei által nem igazolható , ’s a* tör
vény teljesitésébeni illyetén késedelemnek, főképen mi
dőn onnét ered , hol a’ törvények végrehajtása leginkább 
szorgalmazandó, a’ közjóra minden tekintetben káros ha
tást szülni kell; másrészről pedig tekintvearra : hogy épen 
ez érdemben hozott 1840: 18dik t.czikk az ország RR- 
deinekismételt felszólalásai mellett, egy század lefolyása 
alatt foganatosittatlan maradhatott; azon aggodalom töl
ti el kebleinket: hogy az annak folytában hozott 1836:
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2 Id. t.czikknek tökéletes teljesítése is hasonló akadályok- 
kai lévén kénytelen küzdeni, még szinte bizonytalan hosz- 
szu időre elhalasztathatik.

A’ legközelebb tartott erdélyi országgyűlésre a’ ré
szek is meghivatván, midőn oda ezen meghívásra Krasz- 
namegye közönsége követeket nem küldött, Felséged an
nak e’ végett kiadott különös k. kir. leirata által másod
szor is meghagyni méltóztatott: hogy az erdélyi ország
gyűlésen jelenjék meg, ’s e’ kegyelmes meghagyásnak kö
vetkeztében az említett megye követeit azon országgyű
lésre el is küldötte.

El nem titkolhatjuk ugyan, hogy valamint a’ részek
nek az erdélyi országgyűlésre meghivatása: úgy ezen k.k. 
leirat kiadatása is az 1836: 21.t.cz. sérelmével történt; 
reá mindazáltal azért vélünk nyilatkozhatni ez alkalom
mal , mert biztosan remélljük: hogy a’ mi Erdélyben tör- 
vényink sérelmével történt, azt tőlünk törvényink foga
natosításának érdekében megtagadni nem fogja,’s egy ál
táljában nem kételkedhetünk: hogy habár az illető tör
vényhatóságok a’ k. kir. meghívóleveleknek következésé
ben a’jelen országgyűlésen követeik által meg nem jelen
tek is , felségednek hozzájok intézendő újabb k. kir. ren
deleté által arról, mivel a’ törvény szentségének tartoz
nak , bővebben felvilágosittatván, annak kötelességök 
szerint annyival inkább tartozó tisztelettel fognak hódol
ni , mert egyrészben épen az időközben tartatott erdélyi 
országgyűlésre Felséged nevében történt meghivatásuk is 
okozhatta: hogy a’ két testvér haza közti állásuk ’s azok 
irányábani törvényes viszonyaikra nézve bizonytalanságba 
ejtetve, honunk iránt tartozó kötelességöknek teljesítésé
től magokat fölmentve lenni vélhették.

Hogy a’részeknek ezen törvényellenes állása egy
szer valahára megszüntessék, azt a’ meghozott törvény 
kellő végrehajtásának tekintete, kivánatunkat Felséged ál
tal ismételve megismert igazsága 's magoknak a’ részek
nek kétes és bizonytalan állásuk által folytonosan veszé
lyeztetett közjava ’s érdeke egyiránt kívánják; de tör
vényink iránti tiszteletlenségről vádolhatnék magunkat is: 
ha akkor , midőn a’ törvény foganatosítása elmulasztásá
nak következésében a’ részek jelen nemléte hijányát köz- 
tanácskozásinkban tapasztaljuk, ezen hijány megszünte
tésére meg nem tennők mindazt, mit elkövetni tehetsé
günkben áll: mindezért tehát, mind pedig, mivel külön
ben is a’ részek ellen a’ kir. Ítélő tábla előtt indíttatni ren
delt törvényes kereset, csak a’ meg nem jelenés törvényes 
büntetésének megítélésére lehetvén irányozva, azokat a’ 
megjelenés kötelességének teljesítésétől, mellyet a’ tör
vény világosan meghatárzott, semmi esetre fel nem ment
heti, újabban is kénytelenítve látjuk magunkat mély tisz
telettel kérni Felségedet,hogy mindazokat,mik iránt előbb- 
emlitett alázatos felírásunkban esedeztünk , minélelőbb 
teljesittetni, egyszersmind pedig az illető törvényhatósá
goknak hozzájok intézendő k. kir.rendelete által újabban 
is hathatósan meghagyni méltóztassék , hogy követeiket az 
országgyűlésre haladék nélkül küldjék ki. Kik egyéb
iránt ’stb. —

M ásod-üzenete a* R fi, és RRknefe as Pétién építendő 
országház tárgyában a* mgos főRRkhez.

A’ KK . és RRk a’ Pesten építendő országház-terv ,’g 
a’ költségvetés pontos kidolgozásának ellenálló azon aka
dályokat , mellyek szerint az illető tervek elkészitése és 
szükséges költségek előleges kiszámítása a’ térnek ’s he
lyeknek megkivántató nagyságuk tudása nélkül nem sü- 
kerü lt, a’ közlött viszon—üzenetből megértvén, ugyan
azokat haladék nélkül elhárítani ’s ezáltal is azon közkí
vánat teljesítését, hogy már a’ közelebb múlt két ország
gyűlésen czélba vett országház - építés megkezdessék; 
mindenkép előmozdítani óhajtván mind a* szükséges tel
kek kiszemelése , mind pedig a’ térnek ’s helyzetnek pon
tos felvétele eszközlésére a’KK. és RR. egy országos vá
lasztmány kiküldetését szükségesnek találják, azon szo
ros utasítással ellátandót, hogy az , kiküldetése czéljához 
képest Pestre menvén, magát a’ telek kijelölése’s meg
szerzése iránt a’ várossal értekezésbe tegye ’s a’ szüksé
ges terveket ’s költségvetést a’ térhez ’s helyhez alkalma- 
zottan műértők által elkészíttesse , ’s megbízatásában az 
e’ tárgybeli minden adat megszerzése ’s az egész előmun
kálatoknak a’ telek kijelölése után innen Pozsonyból leen
dő igazgatása mellett eljárva, tudósítását a’szükséges ada
tokkal együtt a’jelen országgyűlésnek lehető legrövidebb 
idő alatt bemutassa. Melly ebbeli javaslatnak ő cs. kir. fen
sége’s a’mgos főRRdek általi elfogadtatását a’KK. és RRk 
annál inkább reméllik, minthogy a’felhozott országos vá
lasztmány kiküldetését egyenesen a’ mgos főrendi viszon- 
üzenetben előadott akadályok t e s z i k  szükségessé , ’s a’ 
közlött egyrendű terv a’ költségvetés részletes kidolgozá
sának teljes hijánya,’s csupán öszszegben előadott költ
ségek mennyiségének kijelentett változhatása miattis, to
vábbi intézkedések alapjául nem vétethetik.

Ezeknél fogva a’ KK. és RRdek ő cs. kir. fenségét 
teljes tisztelettel, a’ mgos főRRket szives bizodalommal 
arra kérik, hogy a’ javaslóit országos választmány hala
dék nélküli kiküldetéséhez részükről is hozzájárulni mél- 
tóztassanak.
2dlk üzenete a ’m gos főR R lm ek a? nagyobb tárgyak 

előleges kidolgozására küldendő orsz.választmányok iránt.
O cs. kir. főhgsége és a’ mgos főRll, azt, hogy a’ 

jelen országgyűlésen is olly tárgyakra nézve, mellyek elő
leges kidolgozást kívánnak, a’hoszszas orsz.gyülésigya
korlat nyomán orsz.választmányok küldessenek ki, noha 
ezen javaslatnak czélszerüségérői meg vannak győződve, 
továbbá nem vitatják , hanem valamint a’ KK. és RRdek 
azt nyilványitották , hogy a’midőn czélszerűnek vélendik 
a’ készítendő javaslatokat orsz.választmányra bízni, kés
ni nem fognak a’ mgos főRRket ez iránt felszólítani: úgy 
a’ mgos főRRdek is kijelentik, hogy előforduló esetek
ben részükről azt lesznek teendők, mit állásuk ’s ebbeli 
joguknál fogva tenni szükségesnek és czélirányosnak tar- 
tandanak.

S z i n é s z e b
Szombaton, f. dec. 16kán a’nemzeti színpadra jött 

először „Még egy tisztujitás“ czimü, úgynevezett vigját 
Vachot Imrétől. Számos közönség volt jelen ’s mi örvend-
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Te tapasztaltuk valósulva régi sejtelmünket, minélfogvást 
a* nemzeti színház ügyének boldogulása nem mástól, mint 
szinköltőinktől függ. Mióta a’ nemzetéletből folyó ’s arra 
ismét viszsza is ható dolgozatok tünedeznek fe l; mióta 
a’ német szemtelen bohózatok ’s a’ franczia bohó drámák 
előadási jegyzéken ritkulnak j azóta nemzeti színházunk
nak, mintha földből bujt volna ki, helybeli közönsége 
van, ’s eljönnek oda P e s t  félmagyar polgár hölgyei is : 
látni mulatni. Ez a’ színpad egyik feladata, mellyet a’ szin- 
költő megoldani tartozik, még a’ szomorú játékban is , hogy 
ebben is Shakspeare fordítója szerint ,,vor Hochgemüth 
fliehe die Bekümmerniss“ , melly egyik czél mellé aztán 
bölcsen rejti a’ szinköltő azon másik szebbet, a’jóra ta
nítást. Sajnálni lehetne ’s kellene, ha illy tágas hatáskör 
mellett szinköltőinknek eszébe jutna egy harmadik mellé
kes , nemcsak nemtelen, de magát az egész s z í npadi  
irányt, mellyért a’ nemzet bőkezüleg áldozott, elfajulás
sal ’s mételylyel fenyegető czélt felkarolni; és a’ helyett 
hogy a’ nemzet- ’s népéletből szedve tárgyat, a’ nemzetre 
’s népre hatniügyekeznének, a’ helyett mondom, a’csa
ládok biztos rejtekeibe lopóznának, onnan , mint pelengér- 
re érdemes pletykások , nem jellemvonásokat, hanem há
zi titkocskákat oroznának, azokat vezetnék színpadra, 
hogy ez által családokra ’s egyes család-fejekre nyilván 
szégyenitőíeg hassanak : mert igy valamint a’ pletykáso- 
kát, kik aztán magokat azzal védelmezik,hogy igazat szól
tak, úgy az egész lealjasult színészetet legtanácsosabble- 
endne kiküszöbölni. Ki e’ kis leczkére nézve bűnösnek 
érzi magát, piruljon’ de hisz élni ’s viszszaélni azzal, mi 
hazai, párt- ’s magány-czélra: valóságos megfontolatlan- 
ság, még pedig nagy. — Lássuk egy úttal a’ darabot is. 
E’ színdarab még amaz istenben boldogult szép időkbül 
származott, mikor a’ megyékben nem volt másféle párt, 
mint egy alacsony csuszó-mászó servilis, és egy dicső, 
tiszta szép lelkű liberális; mikor még Y. I. ’s társai azt 
hitték , hogy minden , mitők hisznek, inditványoznak ’s 
pártolnak , az ollyan szent, helyes és korszerű, minő a’ 
szentség,helyesség ’s korszerűség maga. E’szerénytelen , 
hogy ne mondjam szemtelen , minden esetre hiú ’sférfiat- 
lan, de leginkább oktalan elv , mióta magok a’ vágtatva 
haladók tettleg érzik, hogy az ország ’s országiás nem ü- 
res talyiga, mellyel ide ’s amoda lehet vágtatni, hanem va
lósággal nagyon is megterhelt szekér , melly bár mikép 
rugdalózzatok , saját természeténél fogva csak lassan ha
ladhat , sok millió részből álló műszer, mellyen csak idő
vel rezg át egyegy eszme, mellyel csak vártatva assimi- 
lálódik egyegy gondolásforma, mellyen csak időzve ala
kul egy egy jófaju akarat; mióta e’ rugdalózó szabad csi
kók irányában egy kis független, fékező, nationalis an- 
tiliberalis, vulgo megfontoló, párfocska kerekedett: azóta 
mondom nem kevés hangos és néma renegátiók , mea cul- 
pák közt azon szerénytelen hiú elv illően és kellően hát
térbe vonult. Azonban volt! tehát ő a’ történeté ’s a’szín
padé , erre nézve nincs kifogásunk. E’ szerénytelen elv, 
hatja át az egész színművet, mellynek actiója az , hogy 
egy illyen, nóta bene, liberálisból felesége kedviért, ser- 
vilisBé , mégpedig majom-servilissé lett — majom, ki-

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T

kopván minden reményiből valami más lehetni, ismétli-' 
beralis lett! Mi látván e? s z e g é n y  csúszó mászó, hazug, 
csalárd , torzot, szintén örültünk hogy épen liberális lett 
belőle ’s nem jutott eszébe valamikép fontolókhoz szegőd
ni. Mi a’ jellemeket illeti, ezen felesége kedvéért servi- 
lissé , és felesége daczára liberálissá lett torzon kívül, 
van még a’ darabban egy feslett erkölcsű semmire való fia
tal özvegy, ki nyilván dicsekszik , hogy első férjét elol
vasztotta , ennek sírját meggunyolja, abban hogy velero- 
szul élt, dicsekvését és dicsőségét keresi, ki rokonit elá
rulja, megcsalja, egy gróffal kaczérkodik, ennek éji talál
kozást enged, mégpedig négyszem könt és sötét szobá
ban , tőle öt ezer forintot kiczirógat, kikézszorongat; ’s 
ezen nagybátyjának kölcsön szánt’s kezeibe deponált ide
gen pénzeket , nagybátyja ellen szeretőjének czéljaira el
költi , szemtelen witzeket declamál ’stb. e’ feslett erkölcsű 
igen rósz reményű fiatal özvegy lesz Birjánszabadelmü al
ispán ur szilárd szabadelmüségének jutalma. Sok szeren
csét ! az illy kétszinü álnok szemtelent el nem vette vol
na becsületes megfontoló. — E’ két fő személyen kívül van 
egy seregepisód,részint egy karczczal sem jellemzettek, 
miilyen Piroska, Vinnyei ákos, Ibasi ’stb. részint jellem
zettek, miilyen a’ félig nem bánom , félig tüzesen is bánom 
Czikola. A’ tisztujitás ujongásai ’s csábitásai nem túlzot
tak , mikép sokan vélik j ki illyeket átélt: az bátran mond
hatja, alios ego vidi ventos, nem képes azokat szinész-erő 
tulzani. Ezek tán nem hibák, sőt terv lehetnek. Botrány
nak kell lenni, hol a’ szabadelmüség dolgozik. így e’ da
rab sincs a’ nélkül: azt a’ német bohózatból lopott kiáltás 
és nem kiáltás witzet, szegény L. Róza lesütött szemmel 
szavalta $ mit is tehet mást a’ lyány, kinek szájába nem fon
toló ember ad szavakat: a’ szerző fáradását a’ karzatok 
tapsolták; de mikor azon jelenet jött, mellyben ama sze
rencsétlen torz, bukása után nejével találkozik: minden 
szájból mint egy varázsilag előtört egy szűnni nem akaró 
Á— mellyhez valami hijányzott, hogy a’ botrány érdemi
leg jutalmazott legyen. Es ez vígjáték? hol ebben a’ vig- 
hatásu actio? hol a’ viszony, jellem , esemény’s az ille- 
tődés önkénytelen következménye közt. Ez nem vígjáték; 
ez az, mit a’ német ugynevez: ,Local-posse mit Gesang.4 
Hej, hej, ezeknek a’ törvény-adó szilaj uraknak, de jó 
volna , ha volna , egy kis „megfontolás.“ Jab ltttlC Z y.

T á r c z a.
(Hölgyfalu) Seradat Indiában, melly egészen Go a 

közelében fekszik, kizárólag csak hölgyek lakják ,’s ezek 
csak india- szerte magasztalt szépségűk ’s bőrhártyájok 
rendkívüli fehérsége által fölötte kitűnők. Egész éltökre 
nem férjesülhetnek és csak lelkészeknek van joguk a’ fa
luban lakni. Nem is ajándékozhatják szívókét mindenféle 
embernek, csak ollyannak, ki szép ’s fehér. Mit csinálnak 
figyermekeikkel, az titok: lyányaik közül, úgy tetszik, 
csak a’ legszebbeket hagyják életben, mert ezen Amazon
falu lakónőji valóban mind csodaszépek. Eredete bizony
talan , hírlik, mikép egy ott hajdan létezett portugál ko
lostor származéka.
a t t n e r - K á r  o l y i  uri-utcza 453.
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K ib o n y o litv á n y o k .
Akármihez fogok ’s bár széttépem a’ mit egyszer 

föltevék, jóllehet egyéb,jelen körülményimhez képest sür- 
getősb volna: arra üt ki a’ dolog, hogy jelen országügyi 
kérdéseinket vegyem elő ’s bonyolítsam k i, ezeket, mely- 
lyek ollyaggasztólag zavarosak , aztán a’ tudományokra, 
további fejlődésünkre menjünk által. Altalányos eszközt 
mutattam a’ Világban kérdéseink elintézésére , mutattam 
cselekvési módot a’ Társalkodóban , de ez nem elég, az 
egyes kérdések e’ mellett fejtetlenül maradnak ’s a’ köze
lebb, egészre nézve alkalmazandó, szabály keblemben ma
radt. Vétkezném , ha ezekre kimenetelt ösmerve nem szó- 
lamlanám meg. Előbb az egyes kérdésekre nézve, aztán 
az egészet tekintve, közelebbi alapszabályról. Előadási 
modorom kiérlelten főleges és a’ nagy irómesterek szerint 
rövid és szellemileg változékos , népszerüleg világos lesz , 
hogy megtörténjék a’ nagy szellemű német elnök méltó 
kívánsága , a’ népszerűség, ki, midőn Hegel megküldte 
volna tana könyvét neki, azt felelte: mikor lesz már ollyan 
a’ ki mindezeket népszerüleg, közértelemre’s igy érvé
nyesen adja elő. Mert mind addig , mig csak mi urak tu
dunk a’ mit tudunk és a’sokaság értetlen , addig semmi 
egyetemest nem mozdítunk.

Szembetűnő előttem azon balvélemény, hogy akár
merre fordulok, azt vetik szememre : hogy a’ Világ embere 
lettem. Mit jelent ez? ha a’ Világ közli teljes engedetlen 
meggyőződésemet, ne Írjak hasábjaiba? Megsértettem ek
kor meggyőződésemet ? — ’s nem omlasztottam é le az ál
tal ismét egy embereket emberektől választó é r c z f a l a t ,  
mellyet az smberek nem látó bokrosodása tart fen ? ’S az 
által, hogy a’ Világban lős elveket közlöttem , nem mutat- 
é arra, hogy a’ legtávolabbnak tartott lélek is képes és be
veszi az alapelveket, ha azok alapelvek és világosan adat- 
vák elő , ’s hogy a’ legszélső közt mint én és a’ legszélső 
közt mint a’ Világ, igen lehetséges az egyesülés,ha meg
értetjük egymást, ’s igy lehetséges azon görögök-emli- 
tették és óhajtották öszhang az emberek közt és a’Hetényi 
egyezvényes philosophiája, mit ő annyiszor emleget de 
kevesen értenek kárukra. Mi által az igaz világra jöhet, 
és a’ béke és barátság fennmaradhat az emberek világában. 
Oda vezet az én közlésem a’Világba , előhaladásra és bé
kére a’ lelkek birodalmában. Azért én nemcsak a’ Világ
ba, de közöttünk a’ legkevésbre méltatott lapba is irni fo
gok, hogy egy nagy és végképi lépéssel tovább menjünk 
’s lássuk hogy lehet minden emberek közt az egyezvény 
és előhaladás.

Más az, hallom évek óta mondatni, hogy a’ Jelen
kornak nincsen színe. Hát ez mi ? Azért hogy a’ Jelenkor 
mindig a’ valónak látottat pártolja, akármelly felekezettől 
jött légyen az , ezért mondják színtelennek. Hát azt véd
je é mindig a’ Jelenkor, a’mit valamelly párt mond? Ha 
ezt teszi ’s a’ ki ezt, teszi nem a’ legdarabosb vérkegyet , 
vagy hogy latin magyaraim igazán megértsetek , nem a’ 
leg- és legerősebbnepotismust követi éel? Másban épen ti

nyomozzatok leginkább a’ nepotismust ’s e’ kérdéskor ti 
merültök el abba legjobban, ’s mindazt, a’ ki nem szinem-
beretek, teljesen elelrekesztitek magatoktul’s azt ki nem 
tesz illyet, hanem minden színűben a’ valót méltányolja, 
színtelennek, kerülendőnek mondjátok. Holott épen e’ 
valórendszer a’ keleti gyöngy, ’s mindaddig, mig ez gya
korlatba nem jövend , az igazság mint másodrendi szemügy 
a verpartolas áltálelmellozve bujdosó lesz e’ f ö l dön ’s 
ügyünk nem fejlendik ki.

Az pedig nevezetes dolog, hogy kevés ember követ 
dologrendet ’s azért téved és sehol nem lel czélt, mint a’ 
kieresztett sóhajtás. I őleg, ha a’ főrendi vitákat olvassuk, 
azon saloni, a’ lelek ihletétől a’ szellem széles égköré» 
bői bárhonnan kapott felekezeti vitályokat olvassuk’s ren
det nem tartónak kellemetlenül találjuk.Már az nagybaj, 
a’ mitFáy Andrása’ Pesti Hírlapban akart mondani, hogy 
embereink készület nélkül mennek a’ hongyülésre , hát 
mennyivel szaporodik a’ baj, ha a’ tudási készület híján fe
lül , a’ mi van is idea, rend nélkül adatik elő. Világos ez 
azon eljárásban, a’ bünhe s z t ő  k ö n y v  felvételé
nél, a’ hol látnivaló, hogy előbb, ha van bűnös, arról kell 
tanakodni hogy kell lakoltatni ’s igy a’ börtönrendszer az 
első, azutáu azt kell nézni, ki büntesse ’s igy bírói ható
ság elhatárzása a’ második. És mégis egyik helyen úgy 
annyira tévedeztek e’ kérdésnél e’ szemlátomásu ügypont
nál , mert rendet nem puhatolnak. Itt e’ kérdés vitázata 
körül a’főjogszék elleni emlékezetheti indulat, nem a’ kö
vetkezés vezető szempontja volt sinórmértékül. Pedig ki 
az igaz szempontot elhalasztja, terméketlenül kal andoz  
ollyan , ’s nagyot árt főleg egy törvényhozó, kinek eljá
rásától az ország üdve függ.

Van a’ mi nyugtalanítja napjainkat szünes-szünetlen, 
bár hová fordulunk, mindenütt arról hallunk, ’s mint a’ ró
mai egy időben, nem tudott másról beszélni, mint a’ hanyat
ló köztársaságról, az uj-yorki a’thea viszályáról, a’fran- 
czia a’ forradalomrul, úgy mosta’ magyar akár hol áll 
szóba, nem igen beszél másról hanem a’ nemzetiségről.’S 
erre szükségünk van, mert mind addig a’ nemzetek jelen 
hév csődé közt erősek nem leszünk, migaz egy ’s az a’ 
hazai nyelv közértelmüsége öszsze nem köt bennünket.

Szükséges a’ nemzetiség, de mi szeretetlenül me
gyünk neki a’ horvátoknak , németeknek ’s tótoknak. Az 
előtt hanyagul üllepedtünk nyelvünkkel, most pedig tüzes 
vágtatva kínáljuk azt. Egyik sem jó, a’ hanyag-vitel pan- 
gat, a’ tüzes viszszapattant. Én magam is néha ugyan tü
zes vagyok ebben , de mindjárt, mintha az őrmentő száll
na meg, elsimulok , ölelem a’ németet, kedvenczében,iro
dalmában elömlöm , eszméimet magasztosítom, megkedvel
tetem vele , a’ szeretet viszonyában előadom neki az or
szág nyelve , nyelvem igényét ’s bár föl-fölger jed, szere
tetem , igazam, magasztos eszméim felsőbbsége fogva tart
va ’s bár a’ magyarokkal szemközt tűvel hegygyei áll, ve
lem a’ legkézszoritóbb , bensőbb szövetségben áll, engem 
megmeglepve tanulja a’ nyelvet, magyar könyveket ér
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dekféléket hordozgat, a’ Szózatot emeli ’s magyar szín
házba jár az idegen. így legközelebb megnyertem én egy 
német lényegteljes űatal embert, először szeretet, érdek
részvét, azután jogvaló és végül magyar felsőbbség által, 
így tegyünk a’ népekkel’s valamint ezt, úgy magukéivá 
tettük a’ népeket. Másra ne vessünk, mert azokat nem 
szabályozhatjuk, magunkat pedigbirjuk irányzani. Eszem
be jut annak az okos Széchenyinek szava: hogy mást ne 
szorgoljunk annyira, mert azzal nem tehetünk, hanem ma
gunkat szegélyezzük, mertminmagunk urai vagyunk.Azért 
nem is szólok : hogy kellene az ellenfélnek irántunk visel
tetnie. Magunkon szükség javitnunk , úgy helyzetünk is 
javulni fog. De hogy vagyunk mi barátim, a’ helyett, hogy 
szeretnénk, megriasztjuk a’ más népit, részvét nélkül va
gyunk kedvencz-tárgyai iránt, nem tudják világosan jo
gunkat, nincs bennünk magasztos érdekméltóság, a’ ma
gyar nem tudja , mit szeressen benne az idegen? Nemde 
hirlapokbul méregetjük tudásunkat, és sok előtt legmagasb 
és utolérhetetlen fórum a’ szakaszos és a’ kor-fölmereget- 
te és kor-elborította Pesti Hirlap ’s azt is csak futva ol
vasva; jártasb magyaraink pedig néhány politikai ó za
matos könyvet olvasnak, a’ humanitás fenebb honu elvei
ben hontalanok, viseleteikben darabosak, kényelmetle
nek , minden szellemi kényelem nélkül, mi a’ miveit né
metekben olly honoztató, olly kéjes,’s keserves szívvel ily- 
lyet kívántat magyarainktól is, kikben ez hijányzik és 
szívfájdalomra kerülendővé teszi mimagunknál földieinket, 
mert még a’ legmiveltebbje is olly teli van botrányos és 
kallótlan szómenetelekkel, hogy fut tőle a’ magyar, ma- 
gyartul a’ magyar; illyena’ magyar , hogy ne futna tőle az 
idegen ?! Ez, a’ mit szóltam,lelkem mélyébőlfolyt ’s ki volt 
szükség mondanom, mert ha nem valljuk meg’s igy nem ja
vítjuk hibáinkat, mi és nemzetiségünk, kelletlen magunk 
pedig elsülyedendő nemzetmaradvány leszünk. Édes ma
gyarom , mig szeretők, részvevők, tudás-felsőbbséggel 
bírók nem leszünk, nem vonzunk. Legyünk , bár erőnkbe 
kerüljön, nemzeti létünkért kegyelők, részvéttel bánók 
és tudománynyal de kellővel bírók. Hlyet mond Széchenyi 
is , és nincs máskép, csak hogy féltékeny szenvedélylyel 
adja elő , melly nem erő-hatós.

Hát alkotványunk átalakulásamennyi törődést okoz 
nekünk? Első észrevételi és soha ki nem nyomozott tarka 
gondolatokkal sietünk a’ megyére, azokat szenvedély és 
tömogzavar közt elmondjuk, erőszakoljuk ’s ha mindjárt 
nem enged, elkeseredünk, a’ nemesség közé besuttonoz- 
ni akarjuk az üdvöt, holott azt téve megfosztjuk ön maga 
leghÍ7obb ellenőrségétül, a’ nemesség pórláza,önjavát nem 
ösmerni akarása ellen sajgunk, pedig hogy ne zendüljön 
fel a’ tuezakolás ellen ’s honnét ösmerje önjavát, mikor 
nem tanulja és senki sem tanítja rá. Szükség előbb, a’ mint 
egyszer mondtam már a’Világban, szükség előbb magunk
nak eligazodnunk, mert hiszem, mi ügyviselők sem va
gyunk tisztában, mert hiszem egy pár elvnek , gondola
toknak ide oda helyzett zálogházi forgatása, még nem el
igazodás , hanem az az eligazodás, ha tisztán számon tu
dunk mindent adni mint az építész, tegyük ezt’s ha ezt tet
tük: juttassuk ezt el a’ végső nemesség közé is , hadd lás
son , időhaladva győződjék meg, helyesen végezzen ’s elő

vigyen. De ezt mellőzzük, mert czifrálkodni, délezeget 
játszani akarunk inkább a’ megyén, mint fáradsággal hasz
nálni, mert ha világos számot kellene a’ nemesség előtt 
letenni, akkor látszanék csak, hogy semmi bizonyost nem 
tudunk, kivált népszerüleg nem tudunk , melly legbizo
nyosabb tanúsága tudásunknak ,ha azt azon korlátolt nép
nyelven is elő birjuk adni, ’s a’ mit tudunk ! dagályos, sen
kinek számot adni nem tartozó, nem tudó, nem szándé
kolt nyelven tudunk, minek az a’ vége hogy mi keveset 
tudván , a’ nemesség mégkevesbet, a’ paraszt ólombul ön
tött alakrémeket álmodván, honunka’ nemesség által elő 
nem megy, zavarog, dugul, vészben leng. Nekünk ügyvi
vőknek tisztába kell jönnünk , azt terjesztenünk , különben 
zavartorlottan elvész a’ hon. Ez mellőzhetlen, a’ czifrálko- 
dást, a’ dagályt, vagy a’ tiszta, vagy megszoruló jóakara
tot el nem fogadjuk többé, ösmerjük igen jól, el nem fo
gadjuk, letakarjuk ’s világos rendszert kérünk. Nem elég 
a’ hajós biztatása, mikor már a’ malomnak megyünk ’s e- 
gyik evezőnk e 11 ö r i k a’ malmon. Világos és szélyesztett 
terv kell.

Az adó eszméje, felruházni általa nagyszerüleg a’ 
hont, ’s fölsegélni a’ m é l  y e n  sül yedt ,  sülyedni nagy 
vagyonuk mellett nem kénytelenülteket, sükeretlen ma
rad. Mert nyilvábban mondva mint a’ Világban: az adó 
eszméje, maga az adó , ellenkezik az ember súlytalanul él- 
vezős természetével, maga pediga’ „Két garas“ tervezet- 
je igen szövevényes , az országos kivitel utólérhetetlenül 
bajjal járó , sok kézén átmenő, hogy mire a’ zsebre jő ,ne 
tagadjuk, elhallik ’s olly lassan jő valami napvilágra mint 
a’ nemzet-intézetek szoktak, hogy nem érdemes nemzet
be fogni és nemzettel mozdítani valamit,megfésülni a’ chi- 
nai erdőt, hogy néhány selyemhernyót kapjunk belőle. — 
Mennyi billiónyit elköltőnek igy az angolok, mig csak egy 
tunnel készült. A’ többi költségre ment e l , ’s a’ mi nagy 
van Angliában,azt Széchenyi szerint is az egyesületek esz
közölték. A’ mi pediga’ kölcsönvevő birtokosokat és ipar- 
űzőket illeti a’ „Két garas“ tőkéjébül, ha az eddigit el
költő a’ birtokos ’s elsülyedt, a’ „Két garas“ kölcsönét is 
elkölti ’s még inkább elsorvad. Józan életre kell tanítani 
az embereket, nem pénzt adni a’ bős kezébe. Az iparüző 
pedig ha állít és virágoztatis gyárokat ’s eláraszt czikkei- 
vel, az élvnek induló értetlenül kapzsi ember eláztatja ma
gát az élvekkel. így járt minden nemzet ’s még sem lát
ják át mindeddig a’ nemzetek: hogy nem duslakodásban 
áll a’ maradandóság, hanem józan élvben, erős testben, ep, 
belátó lélekben.

A’ megyék gondolatja sem tartós. Ez különös, a* 
miben az ember fölnevekedett, azzal él és hal. Kossuth 
gondolni sem tud egyébről, minta’ megyéről, ha őt For
mosa szigetére szállitnák ót ’s nem találna ott megyéket, 
zavarba jönne és nembirna hatni, mert ott nem találna me
gyéket. Ó a’ megyéket véli révhelynek. Javasolja, hogy 
a’ nemesi zavarnegéd népi képviselet behozatása által vér- 
hüdtessék, mérsékeltessék, de a’ pórt megvető nemesnem 
veszi be képviselet sánczai közé a’ nemtelent, azután a’ 
követek országgyűlési igazolását javasolja, holott az iga
zolványt készítő esküttszék és igazolást vizsgáló ország
gyűlés pártiak lehetnek. A’ lélek hitványlétében fekszik
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a’ mély seny v , ezen kell igazítanunk. M i, kik épen leg
jobban panaszkodunk a’megyebaj ellen,voltunk a’gerjesz
tők, legyünk mi szerények, és nem lesz zavar. Igazod
junk és igazítsunk ’s nem lesz gát. De ha igazodnék is a’ 
megyehatóság, elég alap é ez az, emberi nemet felvirágoz
tatni, a’ hont; mert mostanában senkinek eszihe nem jut 
egynéhány embert nézni, hanem az egész hont, az ember
családot akarja használni a’ közös földkincs fölemelésére , 
hogy igy mindennek és minden legyen. Ha minden embe
rünket akarjuk használni boldogságára, akkor szélesb 
alapot kell választanunk mint a’ megyéket. Az öszszesma- 
gyar lakosságot, mert egy töredéke az embereknek nem 
tud és nem is akarhat valamennyit boldogítani. De hogy az 
öszszes lakónép tehessen, azt arra tanítani ’s pedig lég- 
kínt engedő gyermek k o r á b a n  szükséges. És most, azt 
mondják: rajta van Simon paripáján,neki a’köznevelés rög
eszméje. Nekem nem rögeszmém , adj helyette jobbat, szé
lesb alapot, felhagyok vele. De ölet nem adhatok egy uj 
szélesért. ’S nemcsak a’ köztanitás kell, hanem a’ közadat 
is, azaz összes tudás. És mostan ellenezve megjegyzik : ,,a’ 
parasztnak mindent fejébe adni.“ Csakhogy azt kérdem: ki
csoda köteles értetlen parasztul maradni? mindennek 
mint embernek, joga van egyenlően boldoglétre ’s azt más
kép nem teheti, mintha az öszszes eszközöket, a’ tudo
mányokat ösmeri. Itt ismét, hogy fér annyi az ember fe
jébe , szólnak a’ szak bőrűjéhez rokonultak, mint az szól, 
a’ ki faluban a’ kis híd keskenye helyett beszélni hall a’ fő
városi hajóhidról, melly annyi hajón nyugszik. Az az ösz- 
tudatoni elfogulás épen ollyan, mint a’ hidföiötti, amaz nem 
tudja a’ sok tudományt együtt képzelni, imez a’ sok ha
jót. Azután rövidéiben lehetne ám a’tudományokat, mint 
jelenleg vannak középkori botosaikkal, adni, könnyebb 
volna őket öszszefogni, teszem a’ számtanban mind azon 
hoszszas elemi próbatételeket félre kellene tenni és csak 
az italica practikát használni. Mind ezeket itt végtére meg 
kellett mondani,mert bajt titkolni annyi: mint finnyás helyt 
fölleplezni átallt kelevényben meghalni, mint egyik bará
tomnak nagyatyja abban halt meg, hogy a’ régi szeplőte
len , vallásos szeméremből, még nejének sem akarta be
mutatni fájdalma helyét. Itt be nem mutatva szenviinket , 
nem akarunk enyészetnek indulni ?! hanem úgy e bátran 
bemutatjuk és fogadjuk azt, ha még olly meglepő volna is, 
mint a’ tengeren nyugvó ős Yelencze, vagy ferdén álló pi
sai torony, jól tudván azt, hogy még sok van, mit nem tu
dunk ’s ok után , mint i t t , a’ világ tömkelegébe is be lehet 
menni, hogy az ok egyes egyedüli vezetőnk a’ föld ho
mályában , de ez kivezet, ’s ha lenn az Á—n kezded , okon 
felmehetsz egész az istenig. Az é l e t  mutatja, hogy az ok 
nem csal.

Köznevelés és köztudás szükséges, ez a’ legszélesb 
földialap, ez mindenkit és mindent számba vesz, azért 
mindent megold. Hol vagyunk ettől ? néhány úri ember 
egy szakbelit, egykét ágbelit, vagy tanmorzsalékot tud , 
a’ nagy ember-sokaság pedig nagy keveset, a’ köznevelés 
és köztudás ellenében áll most a’ résznevelés és résztudás 
’s az ebbeni világtalan izgatás ’s zűrzavargás. Szűnjünk meg 
egy marok búzával egy nagy pusztát bevetni akarni; szűn
jünk meg a’ keveske tannal és néppel a’ hon boldogságát

eszközleni akarni, szűnjünk meg azonfölül izgatni ’s ol- 
datlan csomónak fejjel hajtani az embereket, hanem oszol
junk el bélében, tanítani széles országon honosinkat és 
ezt egyet, szellős kényszerítlen befolyással és a d j u n k  
buzdításunk által írott, olvasztott, életre való ösztönt ho
nunk növendekségének kezébe ’s ne féljünk, ba igy min
denkivel és mindennel megyünk neki a’ világ rejtélyének. 
Tudom ugyan, hogy javaslatomra rá fog nehezedni a’világ 
eszméletének közönyös lomja, de én az alatt is fölkelek’s 
rá teszem javaslatomra éltemet, rá, mert csak ez teszi fi
gyelmessé az embereket.

Most azonban eleg s z ó l a n o m a z  egyes kibonyo- 
íitványokrul,’s az egészt illetőről, az egészt még közelebb
ről illetőről máskor szólok röviden. Máskor, mert jól mon
dó Reinhard dresdai világ-szellem jellemzetté lelkész-szó
nok : én fokszerint vezettem hallgatóimat; igy kell tenni, 
hogy el ne borítsuk közönségünket. Simon István.

ül íanitlialja (aimlhatja sikeresen a* 
statistikát ?

A’ s t a t i s t i k a :  előadása valamelly polgárzat«» 
laperejinek , mellyek egy bizonyos időben ott jelen vau» 
nak, és a’ törvényeknek , mellyek szerint azon alaperők
nek külön nemei magok közt ’s a’ különnemű erők egy
másra hatnak tekintettel a’ polgári társaság czéljára. A’ 
statistikának e’ fogalmából világos , hogy annak, kista- 
tistikával foglalkozik, hacsak a’tudományok tanulásánál 
megtartandó természetes rendet, miszerint a’ következők
nek alapul szolgáló isméreíeket kell előbb bírnunk , hogy 
haszonnal tovább haladhassunk, megzavarni nem akarja, 
tudni kell, mik a’ polgárzatalapereji, mellyek a’ törvé
nyek , miszerint azok rendeztethetnek és működésökben 
elősegittethetnek , vagy akadólyoztathstnak , és mi a’pol
gári egyesület czélja.

Ezt tudni pedig a’ statistikában szükséges azért, mert 
a’ polgárzat alkatrészeit tevő erők különnemű törvények 
szerint működnek, miket mindnyájokat vizsgálni ’s elő
adni nem tartozik a’ statisíikához. Például: a’ statistika- 
hoz tartozik a’ növény-országról szólni, de nem arról, 
mikép kelljen a’ növényeket: búzát, szőlőt, dohányt ’stb. 
leghasznosabban termeszteni, művelni, mert ez a’gazda
ságtan tárgya ’ hanem mikép folynak be a’különfaju nö
vények a’polgárok jó vagy rósz létire? elegsegesek e a- 
zok, vagy sem a’ polgárzat szükségéi fodözesire ? milly 
viszonyban vannak azok, egymáshoz tekintve az emberek 
szükségeit, a’ föld termé kenyseget, a’ politikai intézete
ket, mint ezek hasznos vagy káros befolyással lehetnek 
a’ növényekre ? Szólani a’ hegyekről a’ statistikahoz va
ló , de nem azon törvényekről, mik szerint magyaráz
hatni a1 hegyeknek eredetét, azok külső ’s belső alakjok 
változását, és mostani helyezetöket, mi a’ természettan 
tárgya: hanem a’ mint azok a’ polgarzat czelja létesíté
sére eszközül szolgálhatnak, mint felületökön fát, az em
bernek különféleképen szükségest, termesztők, belrészei- 
vel szinte többnemü szükséginket, kényelminket póto
lok, de mint eszközök is az ellenség rohanásait tartoz
tatni ’s igy a’ közbátorságot fentartani. Az érczekrőlmás 
tekintetben van szó a’ banyaszattanban , masban pedig a
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gtatistikában ’stb. Már pedig mi a’ polgári társaság czél 
ja ,  mik annak alkotó vagyis alaperei: a’ természeti jog
ban , különösen a’ természeti nyilványos jogban adatik elő , 
azon természeti törvények pedig, mellyek szerint a’ pol- 
gárzatot alakitó erők munkálhatnak és azoknak munkál- 
niok kell, a’ politika tárgya , hol t.i. előadatik, mikép 
kelljen a’ polgárzatnak szerkesztve lenni, alkotványát, 
jogkiszolgáltatást, a’ sérelmek gátlását, nevelést, az a- 
nyagi és szellemi erők elosztását ’s egymásra hatását, föld
művelést, iparűzést, kereskedést’s ezeknek eszközeit, 
a’ pénzkezelést mind a’ magányosak , mind pedig a’ köz
szükségekre nézve ’stb. tekintvén , hogy e’ külön termé
szetű erők működésökben egymást ne akadályozzák , ha
nem kölcsönösen segítsék , ’s igya’ polgári egyesület czél- 
ját létesítsék. Ezekből világos , hogy csak az foglalkoz- 
hatik statistikával hasznosan, kinek a’ természeti jogról 
és politikáról tökéletes és rendszeres ismérete van, akár 
legyen az tanitó, akár tanuló. Hogyan is fogja tanulhat
ni jó sikerrel a’ statistikátaz , ki még nem tudja, mi a’ pol
gári egyesület ’s ennek czélja ? mik annak alaprészei, erő- 
ji ? hogyan működjenek annak alkotórészei, hogy a’ czél, 
mellyet elérni kell, megközelítessék? Csak az haladhat 
a’ statistika-tanulásban haszonnal, kinek az említettek
ről fogalma van , hacsak a’ statistikába nem akarjuk át
hozni azon fogalmak fejtegetését, mik a* természeti jog
hoz és politikához tartozók p. o. mi az alkotvány, mi az 
alaptörvény, mellyek a’ trón öröklés nemei, mi különö
sen a’ képviseleti ’s országrendi alkotvány, mi az eskütt- 
szék ’s ennek rendeltetése, természete , mi a’ kereskedési 
mérleg és mitől függ az, mi a’ hitel, és mik ennek feltéte
lei ? mi a’bank, ennek szerkezete , kezelési módja, mi az 
egyenes és közvetett adó , hogy kell azt beszedni, kiad
ni ? ’stb. ’stb. De ha ezeknek előadását a’ statistikában 
akarjuk pótolni, akkor nemcsak hogy az igen terjedtté 
válik, hanem mi nagy hiba, fogalomzavart okozunk ’s a’ 
tanuló nem tudandja, mi való a’ statistikához, mi a’ ter
mészeti joghoz , vagy politikához. Ha a’ statistikát csak 
az tanulhatja jó sikerrel, ki a’ természeti jogból és politi
kából meríthető előfogalmakkal már bir, kétkedni sem 
lehet, hogy csak az tanithatja haszonnal a’ statistikát, ki 
a’ természeti joghoz és politikához tartozó isméretekkel 
tökéletesen bir. Statistikával foglalkozni természeti jog ’s 
politika ismérete nélkül annyi: mint természettan , külö
nösen csillagvizsgálatra adni magát mathesis tudása nél
kül , vagy pathologiát tanulni anatómia ’s physiologia is
mérete nélkül J vagy világosabban mondva: házat építeni 
alap nélkül. A’ statistikávali foglalkozásban az említett is
méretek tudománya nélkül úgy mint a’ házépítésben alap 
nélkül, nem lesz köszönet. — A’mondottak szerint kö
vetkezik, hogy a’ statistikát nemcsak hamarább nem kell 
a’ tanulóknak előadni , mint most szokás , hanem azt még 
későbbre kell halasztani, mikor t. i. az ifjak már a’ ter
mészeti jogot ’s politikát tanulták, tehát például az egye
temnél a’ 3dik jogászi évben; az akadémiákban éslyceu- 
mokban a’2dik jogászi évben és nem előbb. Ha pedig csak 
az taníthat statistikát haszonnal, ki a’ természeti jogon és

politikán felül azt tanulta ’s belőle a’tanithatásra szüksé
ges vizsgálatot kiállotta,napvilágnál világosabb. N.N.

T á r c z a.
N y i l a t k o z a t .

Több ré8zrül szólittatván föl aziránt: vájjon 
az Athenaeum megszűntével hajlandók lennénk é kriti
káknak is helyet adni Társalkodónkban? ezen több ol- 
dalruli kérdezősködésre válaszul kinyilatkoztatjuk: hogy 
mint azelőtt,úgy ezentúl is kellő modorban készült érdekes 
tartalmú okszerű kritikákat ’s velős értekezéseket, az egy 
theologia polemicát és speculativát kivéve, prograrnmunk- 
nál fogva minden tudomány és művészeti ágbul nemcsak 
elfogadunk , hanem mivel Társalkodónk mint encyclopae- 
diai folyóirat programújában az Athenaeumé is benfoglal- 
tatik, más ennek közleményeit alkotott tárgyaknak is tár- 
vák Társalkodónk lapjai mindenkor. A’ szerk.

(A’porosz királyról) a’ boroszlai hírlapban követ
kezőt olvashatni: Midőn őfelsége Potsdamban kocsira 
szándékozott ülni, tolakodott felé meglehetős robajjal egy 
férfi. A’ király, kire kedvetlenül hatott e’ jelenet, mon- 
d á : hátra, hátra! A’ férfi azonban, mellén csillogó 
érdemrend-keresztjére m u t a t v a ,  egy kérelem-levelet 
nyújtott ’s viszonzá: hajdan mindig azt rivalgák nekünk: 
előre ! előre ! A’ király ezen lélekéberség által kedvesen 
meglepetve magához bocsátá az esedezőt, kegyelmesen 
váltott vele néhány szót ’s megígérte hogy kérelmére fi
gyelemmel leend.

(Kedélyes javaslat). Pennsylvaniában egy hitelező, 
adósát, kifizetni nem tudott, bebörtönözteté. Néhány hét 
múlva tudósítja ez amazt, hogy látogatná meg őtet, mert 
valamit akar javasolni. A’ hitelező elment ’s adósa mon
dó: Jól meggondolván a’ dolgot nekem ép olly kellemetlen 
itt ülni, mint önnek hetenkint tartásomra egy dollárt ’s 
25pcentet fizetni. Isten tudja, mennyit fog még önré
szemre fizetni. Ugyanazért egy szerény javaslattal vagyok 
bátor előállani, mellyez: bocsáttasson ki ön, fizessen he
tenkint egy dollárt, a’ 25 pcentet pedig tőketörlesztésül 
tartsa meg!

*** Mohammed nemcsak vallásbeli tanokat szállított le 
az égből’s rakott le a’Koránba, hanem politikai maximá
kat, polgári és fenyitő törvényeket ’s tudományos theo- 
riákat is. Ellenben az evangyeliom nem beszél egyébről, 
mint az embereknek istennel és egymássali általányos vi
szonyairól. Ezenkívül semmit nem tanít és semmit hinni 
nem parancsol. Ez maga, ezer más ok közt, elég annak 
megmutatására, hogy e’két vallásból az első, a’ világo- 
sultság ’s demokratia koraiban nem uralkodhatnék so
káig, ellenben a’ másodiknak rendeltetése: illy századok
ban is úgy uralkodni, mint a’többiekben.

*** Megfogjuk látni, hogy mindazon szenvedélyek 
közt, mellyeket az egyenlőség szül, vagy elősegít, egy 
van, mellyet különösen fölelevenít ’s mellyet egyszers
mind minden ember szivébe beolt, és ez a’ jóllét szere
tető. A’jóllét kedvelése képezi mintegy kitűnő ’seltöröl- 
hetlen vonását a’demokrata korszakoknak.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a

V* TARA * *
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