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Az  o l á h o k .
ii.

Ha az emberiség történetének lapjnit fölütjük,’s végig  
futjuk azonsuk, kis vagy nagyszerű véres harczot, mellyek 
a’ népekkel elfeledtették rendeltetésük czélját és szélbonták 
azon kötelékeket, mellyeknekaz egész emberiséget öszhang- 
zásban kellene tartani, melly harczok sok millió életébe, sok 
nemzet szabadsága elvesztésébe kerültek ; ha azon sok ’s cse
kélységből eredő vakbuzgóság szította vallásháborúnak, mely- 
lyeket érthetlen dogmák fölölti meg nem egyezés idézett elő , 
szívszomoritó véres nyomait nézzük ; ha tekintetet vetünk a’ 
sok különféle törzsű népre, mint üldözte vagy üldözi, gyű
lölte vagy gyűlöli egyik a’másikat; tftikénytelen fölsohaj- 
tunk ’s kérdezendjük , honnan mindezek ? és ha a’ józan ész 
vozérlő fényénél az okot kívánjuk kipuhatolni , tapasztaland- 
juk: hogy a’ sok barcz, üldözések ’stb. előidézése véres 
drámájában az elő- ’s balitéletek játszottak főszerepet; inig 
más egyéb szenvedély ’s indulatoknak is nem a’ legkö
zönségesebb szerep jutott. Nem czélora általányosan az 
elő- ’s balitéletek fejtegetésébe bocsátkozni, mivel ez né- 
mikép gyönge tehetségemet meghaladná, különben is tu
dom , nem épen legkedvesebb dolgot tennék, miután az ol
vasó közönség nagyobbára ismeretes a’ legjelesb franczia, 
angol, német, ’s magyar Írók müveivel, raellyekben egy 
szakadatlan harcz foly az elő- ’s balitéletek ellen ; ’s fö- 
kép, miután honi nyelvünkön is birunk az elő- ’s balitéletek- 
röl egy rendszeres, megbecsülhetlen munkát, melly szerző
je lángelméjének legvilágosabb tanúja, mellyet azonban 
sajonnal sőt fájdalommal nélkülöznünk kell! . . .  Én az 
elő- ’s balitéleteknek azon tömegét fogom itt egyedül v í- 
n i, melly az oláh népre nehezedik, teszem azt most, mi
dőn a’ népnevelés többé elhalaszthatlan szent ügye e ’ jelen 
országgyűlés főteendőinek legnevezetesbjei között első 
fokon áll; és teszem részszerint azért is ,  hogy megmu
tassam, inilly szomoritó ’s szívrázó állapota van egy nép
nek , melly minden nevelés nélkül van; rendszerint pedig 
azért, mivel eddig, valahányszor az oláhokrul bármelly fo
lyóiratban vagy hírlapban értekezés vagy csekély közle
mény jelent meg, többnyire röstségükrőli’s babonaságukról, 
mély tudatlanságukról rovattak meg. Már ha mindazok, 
kik az oláhokról valamit közleni méltónak tartották, tiszta 
lelkiismeretböl ’s józan ész pontjából kiindulva, hibáit e’ 
nemzetnek azért tárták ki ’s a’ behegedt sebeket azért 
fakasztották volna föl, hogy e’ népet, hosszú ’s elnyoma
tása következtében eredt évezredes álmából fölriasztván 
nagyobb mozgalomra serkentsék , ha illy tiszta érzés do
bogtatta’s illy szent érzelem he vitette volna mindazok keblét, 
’s ha a’ népnevelést maguk is tehetsegükhöz képest elő
mozdítani, vagy inkább előidézni szorgoskodtak volna: ak
kor az illyen tudósítók csak lehető legnagyobb hálára számít
hatnának. De fájdalom! uémelly fekete lelküek csak gúny
tárgyúi hozták föl e ’ nép hal szokásait’s hiányait ’s a’ t. sőt 
némellyek elég gondolatlanok és vakmerők voltak semmi 
biztos alapokon nem nyugvó mendemondáikat még az ira- 
lora tág mezejére ’s könyvekbe is áttenni ’s velők a’ kö
zönséget ámítani; minek következése lett, hogy sok, ki e’ 
nemzetet nem eléggé ismeri, való adatok gyanánt vette a’ 
sok tyradát ’s azoknak hitelt adtak. De hogy az olvasó 
közönség annyival inkább meggyőződjék az oláhokat jellem
ző közlemények balságáról ’s alaptalanságáról, egy nagy 
tekintélyű írónak, Schwartner Márton néhai pesti közállo- 
mánytani oktató, különben ugyan sok tekintetben igen jeles 
müvéből idézek egy kevesecskét. A ’ derék oktató az olá
hokról igy ir általában a’ többi között. Méltó az oláhra 
figyelmezni kunyhójában vagy szilvásában, vagy kukori-

cza kertjében, miként gyönyörködik ő ott kinyujtósva a’ 
földön azon még meleg ételben , mellyet kukuricza liszt
ből épen most sütött a ’ felesége tepsében , avagy kezé
ben tartva pálinkáját, egy tökhéjban, miként osztozik ö 
Caesar és Trajan tetteiben , melly keveset aggódik ó a’j ö -  
vendőröl, es az egesz haznépre és rendtartásra való 
gond egyedül a’ dologban elfáradhat ’s magukat ön mes
terségük ,altal különféle módón föl ékesítő oláhnőkre van 
hagyva. Es ime kegyes olvasó, csak itt mennyi a’ botlás, 
és pedig ezt, mind általányosan az egész magyar és erdély- 
honi oláhokról mondja az emlitett oktató, ki a’ Bánságba tett 
egy kirándulást. Tehát szerinte valamennyi oláh lakik Ma
g y a r - ’s Erdélyországban (mert igy kell érteni, miután ál
talányosan szól) az szilvásában, kukuricza kertjében máiét 
eszik (?) ’s pálinkáját tökhejból (és  legtöbb helyt üveg
ből ?) issza és semmit nem dolgozva lopja az isten adta 
drága napot?! Hizony bizony nem ártott volna derék ok
tatónak , a’ bibar- szatmár- Szabolcs ’s a’t. megyei oláho
kat is megismerni. De ő több szarvashibát követett, mi
dőn az oláhok jellemét adni akarta, mellyeket egy névtelen 
illy czimü műben; ,,Észrevételek t. Schwartner Márton ur 
Magyarország statistikájában az oláhokról tett jegyzékre“  
megczáfnlt és megigazított. És ha olly jeles elméjű’s éles 
itéletü férfiú is illy tetemes hibákat követett e l , mi csoda 
aztán, ha más gyönge agyú ’s beteges itélőtehetséggel biró 
irócska borzasztón hibázott ? De különben is az oláh nem
zetnek hű jellcmrajzát adni , legnehezebb föladat. M ajd  
minden falu lakosinak más más szokásaik vannak, menyek
hez ők legbővebben ragaszkodást,, 's melyeknek ütaiiu l-  
hatására húzamosb idő s bő tapasztalás kívántatik, pedig 
ezeket, jellemrajzot készíteni akarónak kitanulni’s tudni ok
vetlenül szükséges , mert ezek a’ tökéletes jellemrajz al
katrészei.

De lássuk már most az oláhság hiányait, mellyefees 
annyiszor említettek némelly tudósító u rak ,  míg valóságot 
okok kipuhatolásával magukat nem igen sokat fárasztották; 
ezek között első; Az olabság tudatlan ; mi fájdalom! való, 
erről a’ Pesti Hírlap 168 számú vezérczikb, Írója mondja 
„hogy az oláhoknak a’ hosszú nyomatás ideje alatt el kel
le törpülniök, hogy ama jeles tulajdonságoknak, mellyeket 
bennük kivált, ott hol egy kissé jobb helyzettel bírnak, még 
most is tapasztalhatni, jobbára el kelle tompulniok ; hogy 
az oláh köznép minden magasb erkölcsi és szellemi ki- 
fejletség nélkül , azon örömökért, mellyeket életében föl 
nem talál , ama-j.ó!létért mellyet nekie a ’ polgári társaság 
nem nyújt, vallásában, és egy eleven, de müveletlenségé- 
nél fogva csak torzképeket alkotni tüdő nép a’ phantasia ba
bonás játékában kérésé pótlást, ’s hogy illy körülmények 
közt elbutulásnak ’s elme szegénységnek kelle következ
ni; ngy hisszük könnyen átlátható; és ez oka, hogy az o-  
láhok iránti előítéletek olly áíalányosak, ámbár meg kellene 
gondolnunk, hogy azon helyzeteket, mellyek azon előíté
leteket előidézék , maga a’ nemesség teremtette.“  De an
nak , hogy az oláhok mindekkorig sem birtak a’ tudatlanság 
tömkelegéből kieviczkelni— helyes okát kívánván adni, 
szükség visszatérnem egészen 1514 évre, midőn a’ föld
művelő néposztály mind a’ két hazában örökös szolgaságra 
kárhoztattatok melly alatt M . Teréziáig nyögött. Azonban 
egy nemzet szolgasága sem volt olly nyomasztó, mint az 
oláhoké; vérfagylaló tényeket hallottam elbeszélni múlt idő
ből, de én nem akarom a’ behegedt sebeket föltépni, fá -  
tyolt vonok a’ múltakra ’s alunni hagyom a’ történteket, 
különben is uj ’s kedvesebb életet él már a’ földmivelő 
néposztály is. Annyit azonban szükségesnek vélek megem
líteni, hogy az oláhok egész l697ig görög n. egy. vallá
sunk leven , a’ magyar ’s erdélyhoni alkotvány sánczaiból
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vallásilag is ki volíak rekcsztve, ’s ugyan azért pacaik is 
ah- (uiltak egyebet oláh olvasásnál es századik tan írni. 
Hát miért nem tanult? mondaná valaki. Igen am, tanult 
volna szegény, de nem lehetett; mert a’ papok leginkább 
nemtelenekből'lettek, ezekről pedig meg kell jegyeznünk: 
hogy ha a’ nemtelen, iskolába kezdett járni es földes ura 
abban nem egyezett mcg, viszszahitta ’s tette vele mit ke
nve tartotta, meri hisz tulajdona volt. Hát még szegény
nek mennyi gúnyt kellett elnyelnie, mennyi csúfságot szen
vednie. Csoda-e így azután, ha az, ki pap akart lenni, meg
elégedett egy kis olvasni tudással, annyival is inkább, mert 
ez a’ papság elnyerésére elegendő volt. De hiszen mond
hatná valaki: „az oláhok közt sok nemes család volt, ezek 
pedig járhattak volna iskolába, mert őket senki sem aka
dályozta ’s azután papok lehettek volna,4* Hja! de ezeknek 
a’ többi nemesekkel szünteleoi harezokban kellel! részt ven
niük , azonkívül akkor tájban, az oláh papságnak nem leg
kényelmesebb állapota volt , és igy mi ösztöne sem volta’ 
nemesnek pappá lenni. Az oláh papságnak igen szomorú 
sorsa volt egész lG97ig, midőn a’ jezsuiták javaslatára I I—ik 
Teophil akkori erdélyi oláh püspök, papjai- ’s a’ nép legna
gyobb részivel a’ rom, kath. anyaszentegyházzal egyesült, 
melly egyesülésnek azon üdvös sükere és eredvénye lön, 
hogy az egyesült oláhok a’ rom. katolikusokkal ugyan
azon polgári és vallási jogokat élvezhették, az oláh pap
ságra készülők pedig alkalmat cs szabadságot nyertek ma
gok kiművelésére és tanulásra. Azonban annak okát, mi
szerint a’ nép mind a’ mellett, hogy tanult lelkészeket ka
pott , még is előbbi tudatlanságából csak igen keveset ha
gyott el, ’s keveset vagy tán épen mit sem pallérozédott, 
annak okát itt előadni kívánván vessünk, ha bár csak egy 
fűtő pillanatot is a’ magyar és erdélyországi oláh papság 
mostani sorsára, de minthogy sok olvasónak ehhez sem 
ideje, sem ked,rv elősorolok itt egynéhány stntistikai adaiot a’ 
fognrasi, munkácsi,nváraú' 0"r. egy. megyék schematismusai- 
bólmcllyek kezemnél vannak: A ’ fo*ara í megyében van 
1345 parochia, fizetéssel ellátva csak 26; á munkácsiban 
86 oláh par. fizetve csak 4; a’ nváradiban 170, rendsze
res fizetésű csak 49. Tehát a’ három egy. hitű ^.áspöki 
megyében 124 helységben kap a ’ pap fizetést, mig 15^7 
faluban nem. De e’ fizetés sem legnagyobb, mert a’ nvá- 
radi g. egy. megyében, hol legtöbb fizetése van a’ papnak 
(mintegy 300 f. p.) alig elegendő háza föntartására, azon 
fölül számos házi családját tartani, gyermekeit fölnevelni 
kell. A’fogarasi megyebeli 26 pap fizetése évenkint 250— 
50Ü vfra rúg. A’ munkácsi megyei 4 oláh pap fizetése 
500—700 vfra megy. Ezen 124 falusi pap sorsa tűrhető 
még, de hát 1597 egy. és az egész g. n. egy. papság 
(melly szegény annyi jótékonyságot sem élvez mennyit az 
említett) miből él? hogyan tengeti életét? Dolgozik ura
im ! mint az utolsó zsellér, reggel jókor megfogja az eke
szarvat, s csak késő este fáradtan, lankadtan tér haza 
öveihez, alig tudván istenének a’ vasárnapot is sok dolgai 
miatt illőn szentelni; ’s ha arczának illy sanyarú ’s véres 
verítékévé! keresi a’ szegény oláh pap kenyerét, ki fog 
azután csodálkozni azon , hogy a’ nép fölvilágositlatását 
nem eszközölhetlek, ’s mindaddig, mig állapotjok nem nyc— 
rend javítást, nem is eszközölhetendik. Ezen helyen csak 
a' falusi papokról szóltam , mint a’ nép lelkészeiről ; azon 
kevesekről, kik a püspöki udvarokban vannak vagy va
lami tanítói hivatallal foglalkoznak, mint olyanokról, kik
nek a ’ néppel közvetett érintkezésük nincs , hallgattam.— 
De az oláhok tudatlanságának egyik fo oka az is, mikép 
zsinat után a’ görögök tartván attól , hogy majd az oláhok 
látván a’ nyugati népekkel atyaflságukat, tölök elpártolnak : 
Mark efezusi püspök és Theokrisztns bolgár arra vették 
az oláh-, és inoldvaországi vajdákat, hogy az egyházból 
kitiltsák az oláh nyelvet ’s helyébe a’ szlávot vegyékbe 
úgy  f i a t é n , hogy a’ római betűk helyett, mellyekkel ad
dig az oláhok éltek, cyrilli betűk használtassanak: mit az 
oláü-’smoldvaországi vajdák annyival könnyebben eszközöl

hettek, minthogy azon tájban az egyházi könyveket Oláh- 
vagy Morvaországból kénytelenitiettek megszerezni a’ma- 
gyar és erdélyorsz. oláhok. És ennyit az oláhok tudatlan
ságáról.

Második hiánya az oláhságnak a’ babonaság, ’s en
nek oka mélyen rejlik a ’ nem nevelésben, Az oláh fiát nem 
neveli, mert nevelni nem tudja, mivel öt sem nevelte apja, 
apját nagyapja és igy tovább. — Olly helyt pedig, hol iskola 
van, a’ szüle azon boldogtalan hiedelmében, hogy ö papot 
fiából nem akar, minthogy mind azzá a’ nélkül sem lehet, el
mulasztja gyermekét iskolába küldeni, hol azonban nem epen 
a’ legtöbbet tanúlna, mivel itt Iegfölebb olvasásra, Írásra 
’s egy kis számvetésre taniítatik, pedig a’ babonaságot 
csak a’ természettan irthatja k i , ebből pedig maga a’ ta
nító sem sokat tud. Ila tehát az oláh pór a’ természeti tü
nemények okait felfogni ’s megfejteni nem tudja, kényte
len babonasághoz folyamodni. Eleget ügyekezriek ugyan 
leginkább az egyesült hitű oláh papok a’meglett em bere
ket capacitálni, hasztalan, ők a ’ mellett maradnak, mit tud
nak; e’szerint tehát a’ gyermekkorban kellene ’s lehetne 
a’ babonaságot kiirtani és ezt pedig népszerű természettan 
által lehetne legüd vösebben eszközölni, de hol van ez?

Harmadik hibája az oláhság egy részének restsége, de en
nek is oka a’ nem nevelés. Az oláh pór azt nem hiszi, hogy a’ 
földet máskép is lehetne megszántani, inegtcrmékenyiteni, 
megmunkálni mint ő apjától látta vagy tapasztalta. Az oláh
nak nincs csak oily közérdekű jó gazdasági könyve is mint a’ 
„Mezei naptár** mellyet legalább azok, kik olvasni tudnak, 
olvashatnának, és hogy illy könyv nincs, oka a’ sok tájszó- 
járás (dialektus.-) Az újabb oláh iralom ugyan igen szépen 
kezd virágozni Oláh- és Morvaországokban, de sugarai jóté
konyságukat nem lövellik a’magyar és erdélyi oláhokra, mint
hogy ezek azokat igen bajosan értik.

Vannak még más alacsony vádak, mellyekkel az olá
hok illettetnek, de mellyekkel vesződni nem tartom érde
mesnek, raellyeket mint czáfolatot sem érdemlőket, megvetek.

’S czikkemet ekként bevégezvén,önkénytelen fölsohajtok 
„Népnevelés Népnevelés! mikor jövend el a ’ te országod?

W ldd Alajos.
\

. E iÖ C U S ia .

Sött >■ rekkenö zivaíaridő sulyosult Roma palotáira; az és 
iszonyteii* vala ; csend, hasonló ahoz, melly nyílt tengeren 
ádáz vihar eiőpostája, uralkodók messze vidéken, aggasztva 
minden lélekzö keblet. A’ világváros utczái puszták lőnek, 
mert éjfél közeleoik; a’ sötétben csak késő éji kóborok 
csapatai futának a’ távolabb téreken át lakaik felé, mielőtt 
záport kezdenének ontani a’ felhők. Nero arany háza. e’ 
roppant palota, mellyet csodá’t ’s bámult a’ romai világ, késő 
dőzsölés lángmedenczéit mufatabelsejében. A’veres függö
nyök átcsillogtak az éji sötétbe ’s a’ porticus feltárt bejá
rásaiból újra meg újra ismételt szakai zengének ki egy 
éneknek, melly Bacchus és Mars tiszteletére énekelteték. A« 
énekesek szavát tulhangzá koronként ben a’ palotában a’ 
tivornyázók vad ujjongó kara.— Claudius diadalkapuján át 
azon utón, melly azon tájra vezete, hol a’ legdúsabb csa
ládok mezei jószágai valának, hosszú fejér ruhába burkolt 
nő ment. O sietett, de midőn mögötte volt a’ kapu ’s látá, 
hogy öt senki fel nem tartóztatá vagy meg nem szélitá, 
mérséklé lépteit ’s egy ház előtt, melly vinczellérének lát
szott, megállapodék. Itt bekiálta a’ nyílt ajtón ’s a’ bejárás
nál nem sokára egy koros férfi mutaíkozék, ki tisztelet- 
teljes üdvözlettel fogadá a’ hölgyet., Készen van e’ a’ fák
lyás fiú V  kérdé a’ beburkolt---- „Régóta várja már pa-
rancsidat“ lön a’ válasz; „de jól gondold meg, úrnő, mit 
teszesz. A ’ sibylla háza mesze vön; a’ zivatar mindjárt kitör 
’s az országúton nem lesz maradásod.“  — , Hegyeken át 
a’ közelebb úton raenendek szó lta ’ u ó .— „Azt ne tedd, 
úrnő! ha pandalok- és szorosokban ér utó a’ zivatar , egész
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szigorúsággal osíorozand ! “ — , Pan vcdend’ viszonzá a’ 
hölgy. •— ,, Itt a’ fiú; most szaporán előre!“

A ’nö ment ’sjcsillogó meze sokáig tündöklők még a’ fekete 
éjég ’s homályos föld ellenében. A ’ vinczellér utána nézett 
’s imára kulcsolá kezeit. Mig a’ fáklya világított, szemeit 
el nem forditá ’s csak a’ kis, homályos, veres csillag egy 
facsoport mögötti eltűntével tere kunyhójába. — , hiú, tu
dod a’ sibylla mezei lakát kérdé a’ hölgy vezetőjétől. Ez 
megfordulván merészen válaszolt: .,Tudom. Egyszer vezet
tem már oda idegeneket, kik gazdagon raegjutalmázának. 
Mióta hegyek közt lakik az előkelő bűnő, néhány pénzdarab 
utat lelt egyikünk zsebébe. Áldják őt meg az istenek ! ‘ —  
Erre a’ hifigy mitsem válaszolt. Erős éji szél támada ’s a’ 
némber erősebben burkoló magát fátyolába. A ’ pár gyorsan 
haladt. Egy balomra jutának, egy pandaion áthaladónak ’s 
némi fáradsággal egy szirtösvényre felkúszának. A ’ fák
lyafény széllel küzde ’s a’ láng nyelvei az éjjel játszónak. 
Ä ’ hölgy fehér fátyolai ’s a’ felettük függött bokrok futé- 
kony piros szint kaptak, melly szintoly hamar tűnt el, mint 
keletkezők. Eső mégsem esett, ámbár a’ villámok lángba bo
rítók a’ láthatárt ’s tompa mennykócsapások végig hangoz- 
taták az éjen tovagörgő accordjaikat. .Szaporábban!4 kiáltott 
a’ hölgy, ,szaporábban ! Ama’ fekete tömeg nem a’ palota ?’ 
— „Nem nemes hölgy, az Aphrodita temploma, mellyet el
hagytak a’ papok, mert összeomlással fenyegető. Nagyatyára 
tud még beszélni azon korhol, midőn a’ templom egyike volt 
a’ leglátogatottab- \s legszebbeknek e’ tájon. Midőn nagy
anyámmal összekelt, itt tevék le az esküt. Most csak bag
lyok ’s denevérek tanyáznak benne Az istennő képét egy 
járdalat, melly múlt őszszel jőve ide, ünnepélyesen Romába 
vivő. Azóta, mondják, kisért a’ puszta templomban’s éjfél
kor itt kisem jár, félvén, hogy háborítaná az agg Hcoate 
vad tiszteletét,'4— ,Több tiszteletiéi beszélj ez istennőről, 
komolyan szólt a’ hölgy. Épen illyen éjjel, minő a mos
tani, kezében az uralom!1 — „Tudom“ viszonzá a flú; 
de hiszen én nem is káromlám ót. Nézze ön, nemes hölgy! 
mi sötét, mi rémületesnek látszik a’ templombjárás. A’ 
szétrombolt kapu felnyiltan áll ’s omladék és kövek he
vernek a’ lépcsőkön.“ — .Siessünk innen !l kiáltott a’ nő 
’s azon raellékösvényre fordulónak, melly a’ puszta temp
lomtól lefelé a’ völgynek konyarodék. Itt tüzet, melly a’ 
mélységben látszék éjcni, pillantanak meg. Helyét változ
tató ’s majd itt, majd amott ege , most szénrakásként ham
vadni látszék . majd sugárokat szórt ’s csilloga, ismét egy 
pontba húzódok össze és zöld fényben tündöklők. — ,,A’ 
bűnének vendégei vannak mormogott a’ ílú , járdalatokat 
tartanak.“ — ,Csalatkozol4 viszonzá a’ hölgy, o maga van, 
ama tűz köd ’s villám visszfénye -  okozza ámulás. Sies
sünk! Ezen út rövidebbnek látszik. — „Igen, nemes hölgy, 
de meredekereszkedóji miatt veszélyes.4‘ —-Mindegy, men
jünk azon ; már késő van ’s a’ meghatározott órát elmu
latnom nem szabad.4 — Erre a’ vezető mitsem válaszolt; bal
jában a’ fáklyát, melly kialvással fenyegetőzők , tartó, 
jobbjával támogató lementében kisérónójéf. Végre épen azon 
pillanatban , midőn legerősb menykócsapások hullának, 
megérkeztek a’ sibylla palotája elé. A’ hölgy megfordult 
’s hátravetve fátyolát ’s kalauzának fekete fürtökkel körül- 
hullámzott holthalvány arezot mutatva, parancsolólag szólott: 
,Most hagy el ’s a’ völgy kezdeténél várj rám/

Egyedül levőn a’ hölgy, reszketve ment a’ márvány
lépcsőkön fel ’s az előcsarnokba lépett, mellyet huldiszedé- 
nyek , mikből lángok lobogónak, világitotak meg. Megfogó 
a’ kapukarikát ’s háromszor ütött az érczleraezre. Azután 
összeborzadt ’s ájultként egy oszlophoz támaszkodék.Belül 
egy hang kérdé, ki kíván bebocsáttatni. A’ hölgy válaszolt: 
,Lucilia , Attus özvegye !4 E ’szavakra a1 kapu, mintegy lát— 
hatlan kezektől feltaszintatva, megnyílt, ’s a’ sötét előte
remben egy fejér alak mozdulatlan ’s mereven óriásilag álla. 
Lueilia az alak lábaihoz rohant kiáltva: , Itt vagyok, ha
talmas Locusta! segítséget kérni jövök. Vedd ez ajándé
kot , mit neked ajánlok !* —. Ekkor egy arany edényt bon-

ta ki fátyoléból ’s a’ tornácz egyik fülkéjében egy kis asz
talra (eve azt. — A’ bünó folyvást mozdulatlan álla, me
reven vonalmai alatt mi élet sem látszék rejleni, a ’ fejér 
tunicán összekulcsolt kezei nem látszanak tudni, miként 
kell nyájas köszöntéssel üdvözölni a ’ vendéget. ,Mit kí
vánsz , Lueilia, Attus özvegye ? kérdé végtére a ’ sibylla, 
egy ünnepélyes lépéssel előbbre menyén. „Magunk vagyunk 
eV“ viszonzá az özvegy, borzalommal nézvén magát körül, 
’s a ’ homályos helyet átkémlem hasztalan törekedvén----k ö 
vess4, szólt a’ sibylla ’s egy függönyt félretolva egy mér
sékelt terjedelmű rotunda mutatkozék, mellyet boltozatáról 
függött lámpa világita meg. Itt közel egymás mellett két 
nyugágy álla; egyiken a ’ biinő, másikon vendége vön helyet.

Néhány pereznyi mely hallgatás után Lueilia szó la : 
Midőn Romában utolsó Ízben láttalak , hatalmas Locusta, 
méltónak tartól, hogy e ’ hiú felezifrázo't udvar sok í'elczif- 
rázott ’s hiú némbere közt megkülönböztess. Nagy istenek, 
mi kéjt érze szivem, midőn közeledben lélekzhetém, midőn 
magam előtt látóm a’ hires nőt, ki előtt királyok meghajolnak 
’s ki nélkül magok az istenek sem lehetnek ! Akkor mondád, 
ha valaha szükségem lesz segélyedre, válaszszam egyikét 
azon éjeknek, midőn a’ hold egész árnyoldalát földnek for- 
ditandja. Hlyen éj a’ mai és szavadra emlékeztetlek : légy 
hatalmas segélyemül! —  A’ bűnó a’ nélkül, hogy felelne 
és szigorú tekintetét megszelídítené, fejét rázta. A’ hölgy 
folytató:, A’ félelmek, mcllyek körülted vannak, a’ tisztelettel
jes bátortalanság, mellyel irántad viseltetik a’ nép, meggátolok 
eddig ide jötlömet, mig nyomorom olly magas fokra hágott, 
hogy lelkemböi minden inás tekintet eltűnt. Házamból egye
dül, minden kíséret nélkül lopózám ki ’s csak egy szegény 
vinczellérfiú vezetett ide ; az idő ’s xíf zordonával daczol- 
tam. Oh keblemben más félelem nincs, mint mellyet enszi- 
veru csinál! Tudd meg Locusta, hogy a’ legmarezonább gyű
lölet kínait erezem, kínokat, mellyek siettetni fogják nap
jaim végét, ba nem sikerül mesterségedül megszüntetni 
rejtett okukat/ — ,,K“  gyűlölsz ?“ kérdé Locusta. — .Fia
mat1. — A ’ sil- lla hosszú kémpillanatot veíeit a’ szenve
dély fölingerdte némberre, azután halkan kérdő; „Miért 
gyölüh" ’ ö t?14 —• ,Mert már atyát gyűlölőm, kiáltaLueilia; 
jUK/t vonásai a’ gyűlöltei ’s most háromszorta gyűlölöm 
’t , birárnul vető föl magát, mert nem akarja megenged
n i , hogy kezemet Tullius Probusnak adjam!, — „Fiad-még 
gyermek“ kiálta Locusta. — .Gyermek?4 gyorsan ismétlő 
Attus özvegye, ,ne nevezd őt annak! Telkében a’ régi 
Roma valamennyi zord férfierényét hordja , a’ respublicaí 
Romaét .ama romlatlan , idegen művészetek által el nem 
erótlenült Romáét. 0  azon hősek származéka, kik háborgások
ban vadak ’s daczosak megingatok az uj világot, melly 
iraádólag borult le elüttök. Ne nevezd őt gyermeknek! 6  
18. éves, de inkább férfi , mit ama szakálas bajnokok, kik 
hadsergeinkben távol martokon babérokat küzdőnek ki magok
nak.4— ,,’S mi történjék vele?44 kérdő a’ sibylla.— Lassú 
hangon ’s félig fátyolába burkoltan felelt Lueilia: ,Add 
neki egyikét amaz arany csészéknek, mcllyek márványasz
talaidon állnak. Nedvesítsd meg fris ajkait itallal, melly el
altat ’s elnémít.4 — A’ sibylla pillanatnyi rémülettől nem 
menekülhetett „Hogyan ?4* kiálta, fiadat akarod megmérgez
ni ? Jól gondold meg, At us özvegye, hogy a’ fiú árnyával A -  
cteon partjain találkozandol egykoron, hogy panaszkodó fáj
dalomjajai előtt füled ott be nem dughatod I“ — ,Tullius Pro
bus akarja úgy4, viszonzá Lueilia. ,0  engem elhagy, sze
relmét tőlem megvonja, ha fiamat neki fel nem áldozom/ 
—  „Úgy küldd ót Németországba, hogy háborúban essék 
el.14 — ,Roma törvényei, válaszolt az özvegy, csak akkor 
biztosítják számomra az ifjú vagyonát, ha nagykorúságba 
lépte előtt Romában hal meg. E ’ miatt még egyszer kér
lek, add neki egyikét csészéidnek.4

A ’ sibylla fölkelvén, néhány nyugtalan lépést (ön a’ szo
bában ; azután vendége előtt megáilván szóla: ,Nem nekem 
való, hogy erkölcspapolót jáíszam; láttam hölgyeket átlépni 
házam küszöbén, kik tiednél mélyebb romlottságot rejtőnek
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kebleikben ’s a k k u k a t  teljesítem. Egy szent ej órai sem 
múlnak el sóba a’ nőikül, hogy megbotlott szép veíkcsno.t 
hozzám küldje a’ bűnös Roma. Mindegy, en Szerencset szer
zek habár homályos utakon. Küldd hozzam fiadat, barna 
hajfürtéit koszorúid fel még egyszer az ifjúság rozsaival, 
hauydot ünnepélyesen felcsicsomáskodnia's egy hónap mul- 
va°ez érában kopogjon e’ palota kapuján. En visszaküldöm 
of neked balállal szivében/ — „ ’S az enyimben uj elet
viruland fel“ kiált» Lucilia. „Mi jutalmat kívánsz ?“ ----
,Az egyptusi Osirisnek oltárt építek, szólt a’ sibylla. ,Az 
oltáron képem az istenével együtt vagyon. Ez építéshez 
aranyra van szükségem; Locusta temploma ne legyen alább- 
valé Roma templomainál, hanem múlja felül gazdagság ’s 
pompában. Add nekem mezei jószágid értékét. Ez gazdag
ságodhoz képest nein lesz reád nézve tetemes áldozat/— 
j,Legyen“ viszonzá Lucilia.

A’ nő távozék ’s mig kalauzát, ki egy odor bejárá
sánál várt r á ,  fölkereső, magában mornioga: „Telhetet
len! nem clcgled a’ kincseket, miket Nero teli marokkal 
ad? Barátidon illy zsarolásokat kell elkövetned. Nyomoré ! 
templomot akarsz építeni, templomot , mellyben istenként 
imádjanak! te és istenség! nyomon), gyáva méregkeverönő! 
Nem bérelt é ki Agrippina, hogy férjét, Claudiust, tedd 
cl láb alól? Uralkodnék Nero, ha te nem volnál? ’S tem
plomot akarsz magadnak építeni ? Istenek, ne tűrjétek azt!* 
E ’ gondolatokkal foglalkodva ért Attus özvegye Romába.

A’ hold változása pályakörét elvégző ’s egy hónap 
múlva ugyanazon éji órában a’ fiatal Atlus Locusta palo
tájához vezető utón ment. Legkisebb gyanú nélkül anyja 
hizományát hívé elvégezni a’ sibyllánál. Az éj csillagtalan 
volt, mint akkor, ’s az ifjú csak bajjal talált az utra.Aphro- 
dita elhagyott temploma táján egy lejtő mohára vető ma
gát kipihenésül. Elszenderült; rövid időt (ölthete így, mi
dőn egy világfény bezárt szemei felnyitására kényszerité 
őt. A’ templomot kivilágítottnak látá; szelid fény özönlők 
a’ diiledezett bejárásból ’s biborlag tündökölteté a’ fű- ’s 
bokrokkal benőtt lépcsőket. Az ifjú csodálkozva ugrék fel 
Js a’ romhoz küzelite. A’ szent hely belsejéből olly lágy 
accordú zene , mint hallgatag éjjel a’ szerelem susogása, 
hangzék. A ’ vándor a’ lépcsőkre ment ’s fine az oltáron a’ 
szépség és szerelem istennője egész istenségében, teljes, 
csábító szerelemkecsében álla. Arsnyhimzetü fátyolok hab- 
zák őt körül ’s lábaihoz illatos redőkben folyának le a’ 
virító rózsabokrokba. Az ifjú római magán kívül ’s ittasan 
borult az oltárlépcsókre ’s kérve emelő föl kezeit, azután 
pedig, mintegy megvakittatva a’ fénytől, szemére nyoma 
azokat. — Az istennő édes hangon szója : .Atlus, ez éj- 
jel egy csepp bor se nedvesítse ajkidat; böjtölj megjelené
sem ünnepélyéül, mig a’ hajnalcsillag földerül/ — „ Ig é -  
rém , istennő!“ viszonzá az ifjú. — ,Szakíts egy rózsát4 
szolt a’ szép tünemény, ,vedd magadhoz, az fogadásod
ra emlékeztet end/ — Attus leszakitá a’ rózsát ’s mély 
tisztelettel, de szemeit folyvást a’ kecses nőre függesztve, 
hagyá cl a’ templomot. A’ fény kialvék ’s előbbi homály 
környező újra a’ kedves csoda nézőhelyét. Meg levőn szi
lárdul győződve az ifjú, hogy istennő jelent meg neki, ’s 
c’ kegyért neki és szolgálatara ajánlkozván , hogy el ne 
mulaszsza az órát, sictvébbest folytat« útját. A’ sibylla 
palotájához nem sokára elére ’s léptei alig valának az elő
csarnok márvány-padozatán hallhatók, midőn az ajtó előtte 
feltárult.

Locusta ez úttal nem vala egyedül; ünnepélyesen föl— 
díszítve lakománál tündöklők s körűié nők és férfiak ülé- 
nck s felszolgáló fiúk arany edényekkel ide ’s oda futo- 
fiának. A’̂ csarnok napfényeskint volt kivilágítva ’s bár
sony takarók borfiák az oszlopok ’s padolatot. Midőn Attus 
megjelent, Locusta fölkele ’s kegyteli nyájassággal elibe 
ment. Az ifjú szépsége nem iátszék benyomás nélküi ma-
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radni büszke, hideg érzésére. Asztalhoz vezeté ’s maga 
mellé ültető őt. A’ lakoma örömeit játék ’s ének tökély!— 
tők. A ’ vendégek tréfálták ’s vígak valának, a’ billikomok 
keringének ’s a’ nők szépsége csábító kecsesei nagyobbult. 
Attus észre Jön »Italok vétetve ’s nagyra becsültetek, o 
volt figyelmök tárgya , de arczaik bármi mosolygók , sza
vaik bármi Csábítók valának, az ifjú szivére még sem ha
tottak. A ’ templomi kép hatalommal foglalá el érzését ’s 
gondolatait; álmodozásokba mcrüle és sóhajok emelkede
ttek kebléből, mialatt a’ mámor körűié mindig vadabbá lön. 
Rögtön egy, vállára telt kezet é rze ; a’ sibylla vala, ki a -  
rany billikomot nyujta ’s e ’ szavakat monda neki: ,Igyál, 
Attus! megveted asztalom étkeit ’s borait , reményiem, 
nem utasítod vissza a ’ billikomot, mellyet a’ házi nő nyújt 
neked. Vedd, Attus, ’s ürítsd ki e’ csészét azok egészsé
gére , kiket szerelsz, legyenek azok istenek avagy halan
dók/ E ’ szavak fölhevitéb az ifjút, szenvedélye erőt vön 
rajta, nem tudott mit tegyen ’s mohón raegradva a’ billikomoí 
kiálta: „Igazad van, Locusta, azok egészségére, kiket sze
retek, legyenek azok istenek avagy halandók !u Ajkihoz 
emelé a’ billikomot ’s a’ sötét nedv érintő már azokat, mi
dőn kezét megsebesültnek érező, mit a’ ruhájához tűzött 
rúzsa egy tövise oboza. Legott eszébe ötlék fogadalma, a’ 
billikomot letevő s rögtöni iszonytól meglepetve a’ piros 
nedvbe tekinte. A’ belyhet észrevétlenül a ’ kövezetre önté 
ki. Locusta, k i ,  látván őt, hogy iszik, elfordula, ve»é 
az üres billikomot’s a’ terem egyik magasb helyére teve azt.

Rövid idő múlva Atlus visszaindult, a’ sibyllátúl nyájas 
szavakkal elbúcsúzva. Egy szolga parancsot kapott az 
ifjút a’ kertvidék határáig elkísérni. — E ’ kalauz egy 
ősz volt, ki legélénkebb részvéttel szemléié a’ lépcsőkön 
lemenő ifjút. Az elválás helyére érvén az ősz megfog» 
ifjú társa kezét ’s reszketeg hangon szólal .0  Attus! olly 
ifjü, úgy virítva, istenek kedvencze, hagyod el e’ helyet 
’s mielőtt lehajtaná .sugárfejét a’ nap , arezodat fakó hal
ványság boritandja ’s Hadesnek leendnek szentelve kenőcs
től fénylő fürteid/ — „Mit mondasz ?“ kiálta Attus hévvel 
megfogva az ősz karját. Ez becsapá a’ nagy róstélykaput 
’s mögötte kiálta: .Romába többé nem érsz. Neked leg
gyorsabb , JeghatáJyosb mérget adtak. Valakiket csak az 
asztalnál látál, a ’ holnapi napot nem látandják! Oh vajha 
ne léptél volna a ’ rémség e ’ házába.“ — E ’ szavakkal az 
ősz eltűnt ’s az ifjú forró imában térdre borult, hálát adva 
mindenek fölött Aphroditánab , ki életét megmenté. Fölke- 
resé a’ «omladozott templomot; a’ kora pitymallat árnyai 
játszának a ’ romok körül ’s halvány ködbe burkolák azokat. 
A ’ templom puszta vala ’s bármi hangosan emelé föl Attus 
kiálló szózatát, csak némaság és siri magány uralkodott. 
Letérdelt az oltárnál, hol a’ kedves nő trónolt’s forró hom
lokát az elmáfiott kövekhez nyoma. ,i\Ieg akartak gyilkol
n i ! kiálta tompa fájdalommal, ,ifjúságom virága- ’s teljé
ben meggyilkolni! Mi kegyetlen ’s iszonyú dolog ! Az élet 
’s dicskoszoruk , mellyeket ifjú lelkem szomjaz, álnok 
csinynyal volnának tőlem elraboltatandók. Holttestem nem 
becsületes harezban, nem, veretlenül, homály ’s gyáva ti
tok leplébe burkoltan, némán volna vádolandó olly iszony
teli tett elkövefőjit! Kitaláltam— örök istenek, boesássa- 
tok meg , ha hamis váddal megsért benneteket megszomo- 
ritott lelkem! de nem titkolhatom , kitaláltam az átkos ke
zet, melly ezt számomra készítő. Én Romába nem me
gyek! Futok ’s boldogabb napokat keresek! Add rám ál
dásodat, istennő! iáttatlanullebegsz körűiéin ! add rám ál
dásodat!4 — Úgy Iátszék a’ térdelőnek, mint lia mozogna 
a’ rózsabokor ’s Iegédesb illatokat árasztana. A’ nap arany 
sugára megvilágiíá a’ bejárás oszlopait ’s az ifjú felbáto
rodva ’s megerősödve bagyá el a’ templomot.

(Folyt, köv.')

T r a tt n e r-K á r o ly  i uri-utcza A53.



D ráskócxy Sámuel göm örm egyei
első alispán búcsúbeszéde:

Tek. KK. és RR. ! Társaságban született ember nem 
önmagáé» Belénk oltotta ugyan a’ természet minden kétségen 
kívül az önszereíétet is , annálfogva szeretni önmagunkat 
legelső ’s legtermészetesb ösztön : de egyszersmind sze
retni az egész emberiséget, elengedhetlen kötelességünk.

Valamint czélszerűtlen volna azonban egyes tehetsé
günket, túlságos világpolgári hévvel, az egész emberi nem 
javában végnélkül feloszlatni : úgy sokkal czélszerübb ’s 
üdvösb parányi telietséginknek megfelelő hatáskört válasz
tani ’s azt a  ̂ lehetőségig, emberül, betölteni. — Termé
szetes!), okszerűbb ’s hasznosabb tehát a’ határtalan világ- 
polgárságnál , a’ határzoltabb ’s érdekinkhez közelebb fű
zött hazaíluság —  Patriotismus — szelleme. Szeretni külö
nösen a’ hont, mellyhez bennünket annyi szent érdek csa
tol ; »’ hont, mellyben szeretetünk ’s ohajtásink tárgyai 
feltaláltatnak; a’ földet, melly őseink hamvait takarja, ’s 
bennünket édes gyümölcseivel táplál ; a’ társaságot, raelly- 
nek kiegészítő részét szüléink, hitveseinek, gyermekeink, 
barátink teszik, minden jó polgárnak legfőbb kötelessége. 
Nem kell itt több bizonyítás: tekintsünk sziveinkbe, ott lel
jük a’ természettől vett hajlamot, melly 6zeretetünket előbb 
egy háznéphez, majd egy hazához fűzte.

Ezekből tehát önként foly, mikép a’ hazának tehetségünk 
szerinti szolgálatot tenni, nemcsak igényelhetjük, hanem 
egyenesen kötelességünkben áll. Így tehát közhivatalt o- 
hajtani szerényen, tolakodás nélkül, sőt polgártársaink és 
rokonlelkü slvbarátink által felhivatva, szükséges tulajdo
nokkal ellátva, egy a’ legnemesb ösztönök közül; mert a' pol
gári társaság igazgatása , akárraellyik fokozatán i§ , csak 
okossággal öezszekötött szives elszánás és erőteljes aka
rat működhetik legszerencsésb sikerrel köz jóllétre és 
boldogságra; mig a’ hideg közönyösség mellett, minden 
szép , jó és igaz , tespedésre hanyatlik.

Tek. KK. és RR! Ezen gondolat, ezen meggyőződés 
vezérletté lépteimet is első ifjúságom óta, midőn a ’ fölebb- 
érintett honfiság elvét legközelebbi körre, jelesül ezen sze
retett ns megyére szorítva, eskütti hivatalon kezdve, mint 
a l-  és főszolgabíró, majd országgyűlési követ, végre 8 
é r  óla mint első alispán leheték, a’ tek. KK. és RR. ke
gyessége ’s igen becses bizalmok által választva, e ’ díszes 
megyének szolgálni szerencsés. Hittem, erősen hittem, hogy 
polgári kötelességemet töltöm b e , ha az alkalmat használ
v a , a’ közállománynak , királyomnak ’s édes honomnak 
egymástól válhatailan javá t ,  díszét ’s boldogságát tehet
ségem szerint előmozdíthatom. Ámde jól tudora azt is, mi
kép föllépni ’s letűnni; ez a’ közdolgok emberének sorsa; 
mégpedig a’ kor természetéhez, szelleméhez képest ké
sőbb vagy hamarább. Voltak idők, mellyekben a’ mozdu
latlan kitartás , azon boldog inertia volt az erény; ’s mi
dőn a’ közdolgok férílai az egyformaságban gyönyörködő 
világot százados formák szerént igazgaták. De korunk a’ 
haladás, az általakulás kora, melly gyorsan újabb újabb 
formákat vesz magára. Ugyanazért természetes , hogy a’ 
hivatali kormányokra is , ma gyakrabban kívántainak újabb 
egyedek , mint ama régi időkben*

Ezen valódi meggyőződésem mellett, nem feledéül so
ha e l ,  hogy különösen az elnöki hivatal, fiatal erős vál- 
lakat kivan , hogy a’ haladó ifjú kor kivánatait, ifjú elme 
’s ifjú akarat jobban felfoghatja: ezért még eleve eltöké
lem magamban, hogy e’ díszes de terhes hivatalt, soká nem 
viselem, ezt jelesebb ’s erőteljesb férfiúnak engedendő. 
E z  elvemhez hü maradván , mi volt ez előtt másfél évvel 
többszöri nyilatkozatomig mennyiszer nyilványitám, hogy hi

vatalos pályámat bezárni kívánom, hivatkozom a’ tek. KK. 
és RR. legnagyobb részére. Tetszett azonban a’ tek. KK. 
és RRnek velem ismét parancsolni; jelen hivatalomra har
madszor elválasztattam, ’s ezen érdemem feletti kitünte
tést , hálás érzéssel fogadván , egyszersmind számtalan
szor kijelentettem, hogy kis időig igen, de több évig hi
vatalomat viselni nem fogom , nem viselhetem. Fél század 
repült el immár fölöttem , ’s ennek évsorai semmire sem 
emlékeztetnek annyira, minthogy éltem legszebb örömeit, 
legboldogabb napjait, ezen kedves megye gyöngéd szülei 
kebelén találhatám föl, ’s azok nagy részét a’ tek, KK. 
és RR. reám árasztott kegyességüknek köszönhetem. Eljött 
az idő ’s tán már múlta is ha tá rá t , mellyben az elömbe 
mért ’s általam bár szives törekvéssel, de gyarló lépések
kel megfutott pálya végén, buzgó hálámat rebegve, ’s a’ 
tek. KK. ’s  RR nagy beosii bizalmából nyert eddig vi
selt első alispáni bivatalomrul szilárd elhatárzoítsággal vég
kép leköszönve, a’ tek. K K .’s RR. velem mindenkor érez
tetett kegyességökért alázatos buzgó köszönetét teszek.

Mit tettem? mit tehettem? hogy találtam szellemi ’s 
anyagi tekintetben e’ megyét ezelőtt 7 és fél évével ? milly 
kétes ’s terhes körülmények között viselém alispáni hiva
talomat, magyarázzák jegyzőkönyveink; a ’ tek. KK. ésRR. 
pedig, valamint a’ közvélemény, ítéljenek fölötte. H a va
la m ijó ,  üdvös, korszerű, dicső történt, bizonyára nein az 
én érdemem, hanem a’ tek.KK. ésR R . sokszor örömmel ta
pasztalt egyetértésejerős akarata, ritka hazafiui buzgósága, 
fejedelmünk iránti hűsége ’s tántoríthatatlan igazságszere- 
tetük eredvenyei ’s kiáradásai voltak; csupán azon egy er
kölcsi vonást engedjék meg a’ tek. KK. és RR. magamnak 
igényleni, hogy e’ megye dis/.e,jó hírének terjesztése, fé
nye előmozdítása fő törekedésem vala; hogy minden kor
szerű , nem túlságos, minden igazságos eszmét örömmel 
tevék mindig magamévá ’s pártolék szívesen , ’s hogy e’ 
ns megyében a’ békét, szeretetet , egyetértést (erjeszteni, 
’s megerősíteni törekedve , soha nyilf homlokkal mondom 
soha — még elleneimmel is ,  valamelly kedvetlenséget nem 
éreztettem , soha, boszúálló nem voltam, szóval, bár ke
veset tehettem, bár sok tenni való maradt hátra, bár em
beri gyarlóságból én is hibázhattam ’s hibáztam : még is 
tiszta, nyugodt kebellel ’s pirulás nélkül nézek viszsza a’ 
lefolyt évek sorára, mert sok állapotát javítani segítettem, 
sok könyüs szemeit töröltem, és soha, mondom soha, tud
va akarattal,, igaztalanságot cl nem követtem.

Kedves tiszttársam! Kedves volt ’s mostani tiszttár
saim ! Sok kellemetes , de ollykor kedvetlen borús terhes 
napon ’s viszonyok között is .  foglalatoskodánk mi együtt, 
előttem mindig becses öszszeköttetésünk , szives barátság- 
tok , türelmetek szivem mélyében ökökre vésve maradnak; 
bocsássatok meg , ha néha hivatalos buzgóságból, netán 
gyöngédtelenségem által sérthettelek, kérlek bocsássatok 
m e g ; ’s mint seregetekből kilépett agg közpolgárt, hű ba
rátotokat, ezután is szeressetek. Sokat lehetne nékem még 
tek. KK. és RR. e’ helyen mondani, sokat, valóban so
ka t:  de nem ólek viszsza türelmükkel. Berekesztem tehát 
beszédemet ’s lelépek hivatalomrul, azon szent fogadással, 
hogy ezentúl is felmaradván polgári kötelességim egy ré
s z e ,  mint közpolgár, mint e’ megye tagja , édes honom, 
királyom, megyém java boldogsága előmozdítását, legfőbb 
kötelességemül taríandom. Átadom ezennel neksd kedves 
tiszt-társam, m in ta’ megye törvényes alispánjának, itt a’ 
tek. KK. és RR. előtt e’ megye hiteles pecsétjét, mellyet 
híven megőriztem , mellyel soha vissza nem éltem; átadok 
ezzel sok, valóban sok terhet is ; viselésükhöz erőt és sok 
türelmet szivemből kívánva; végezetre magamat ’skiskörbül 
álló házam népét, a ’ tek. KK. és RR. annyi évnek soránál-
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tál hálásán tapasztalt kegyeikbe, hathatós pártfogásokba , 
szeretctükbc ’s nagy beceü barátságokba a l á z a t o s a n  
ajánlom.

I  e c u  s (  a .
(V ége)

Több év múlt cl az imént elbeszélt események után. 
Az Afrikában harczolt győztes légiók Romába térlek visz- 
sza ’s a’ diadalmas vezérek közt, kiket babérokkal koszo- 
rúzottan fogadott szülővárosuk , Atius is vala. 0  férfivá 
érett meg; a’ tetteket, mellyek végrehajtásai az előtt álmo- 
dá most csakugyan végrchajtá. Roma legszebb női ’s le- 
ányi vntekedének a’ fiatal hősnek dicsérő dalokkal ’s győ
zelmi pálmákkal fogadásában. Attus azonban fogekonyta- 
lannak látszék a’ nyíltan kimondott hódolatok gyöngéd tit
kos értelme iránt. A’ szépség ’s becs hidegen hagyák lel
k é t , melly csak dicsért lángola. Luciliának, ki azalatt Tul
lius Probussal összckelt, de uj vétkes szenvedély követ
keztében ezt is Locusta segélyével megölé, holtnak veit 
fia megjelente olly iszony teli látvány volt, hogy lábaihoz 
borula, gyalázatos tettét megvaliá ’s tőle halálát kóré. At
tus megbocsátott a ’ természetien anyának , de számüzé őt 
Romából. Száműzetésében megvaliá vétségeit, mik lelkiis
meretét terhelők ’s miután átkot szórt a’ bunöre, őrültség
ben végezd napjait.

Az időben véget ért Xero kegyetlen uralkodása is. 
A’ rettegések, mellyek több évig lebilincselék a’ fővárost, 
mint éjárnyak, mikor hajnallik, eltűntek. Az előkelő nem
zetségek közt dühöngött méreggyilkosságok megszűntek ’s 
törvény és rend tért vissza. Az ádáz nép feldúlá a’ mé
regke verőnő palotáját, ki csak bajjal tudott elcsonni, hogy 
kevés hónap múlva, a’ tanács által tüzhalálra Ítéltetve, ba
kó kezeiből vegye el jutalmát. Kamráiban roppant kincset 
felhaluiiizva, egyszersmind több irományt leltek, mel
lyek részint az udvar ’s város általa titkon megöletett sze
mélyei jegyzékét, részint a’ méreggyilkosság véres év
könyveit, annak rendszerbe hozott használatát ’s a’ pokol 
éji italának készítése körüli szerek- és fogásokat foglalák 
magokban. Roma falai közt soha nem volt undokabb te- 
remtvény, mint Locusta, ki ismervén minden bűnt ’s 
gonoszságot, mindig kész volt segédkezeket nyújtani, hol 
élet ’s erény veszélyeztetése forga fen. Udvarnál, mint a’ 
Xero alatti, kellett olly hölgynek, mint Locusta, lenni, 
^s munkában hijányt soha nem látna. Mivel nem övéi, gyer
mekei vagy barátai kedvéért gyilkolt, mert idegen ’s egye
dül vala, csak kapzsiság, incrtéklellen dicsvágy ’s óhajtás, 
hogy istenileg tiszteltessék, voltak kútfejei gonoszságá
nak. Roma ujjongott, midőn e’ Hecata elliagyá végre a’ 
földet, mit racgszentségtelenitett,

A’ haza térő csatászoknab készített tisztelgő bizonyít
ványok ’s diadalpompák lassanként megszűntek 's a’ nyu- 
gottabb örömnek adának té r t , családaik kebelében fogadni 
a ’ sokáig nélkülözőiteket. A’ sebesülteket szerelem keze 
apolá , a’ fiatal bajnokok boldogító szövetségeket kötének 
}a a’ templomok csarnokai araénekektól hangzónak. Csak 
egyik ezen csatászok közül járt egyedül öröklött dús bir
toka kertéiben, nem ügyelve a’ virító myrthussövények-, 
repkénybokrok, zöld halmokra, mellyekct napsugárok ara-  
nyozának. E ’ magányos Attus vala. Lelkében folyvást, 
örökké ujdon ’s virítva égett ama kép, melly Aphrodite 
oltáráról egykor éjjel és sötétben mosolygott feléje, Kivol 
a’ deli alak? Maga az istennő volt é, vagy tán csak álom? 
Re álom megtöltheti é a ’ szivet annyi valódi szerencsével? 
Xcm, ez «rcz vagy égben vagy földön élt. De ha égben 
élne, miként juthatna hozzá a’ por szegény fija ? Xem vol
na é ekkor rendeltetése: reménytelen, fájdalomban örökké 
gyászolni ? Szegény Attus! remélid, hogy az istennő 
lesz; lymp téréiről megmutatja magát neked, mint
egykor Aeneást szerencsésité. Az égi csodák ideje elmúlt. 
Az istenek elfelcdének járni a’ földre vezető utón.

Igyen álmodozva és sorsán panaszkodva Attus a’ kö
zel országúiról segélykiáltást halla. Egy csapat lovasttúl- 
nyomó sokaság üldöze ’s harezra került a ’ dolog. Gyalog
hintóbán vitt két hölgy az úttól félre biztos helyre vitetek; 
de midőn oda is tódult a’ zenebona, tovafutának és segélyt 
kiáltva sietének a’ nyílt kertkapu felé. Ezt elérte az idősb 
n ő . de az ifjabb ájultan esett el a’ gyepen, melly egy 
szökőkút medenezéjét börnyezé. Attus összehív» szolgájit, 
a ’ hölgyekhez közelile ’s a’ fekvőt fölemelé; karjai közt 
tartá ó t,  de azon pillanatban, midőn fátyolát föllebbenté , 
örömrémülettel biálta fel , mert kebelén a’ templomrom ké
pe lélekzett. Szemeit csalódás nem fátyolozó; e ’ vonások 
világosan valónak szivébe vésvve. Felocsódván az elájulj 
pompás teremben látó magát, idősb kisérónóje fejénél ü l t , 
lábainál pedig visszatérő eleijeiére ügyelve Attus térdele. 
Szelíd pir özönlé el a’ szűz arezát. Ois ráismert Attusra, 
de a’ kölcsönös egymástétés egy szava sem csúszott ki a ’ 
kettő ajkain; az öröm, a’ szerelem elnémító őket. Az alatt 
a ’ vakmerő rablók, kik amaz utazókat megtámadák, meg- 
futamtatának. Attus megtudó, hogy Claudia, igy hivalék a’ 
fiatal hölgy , Syracusból jővén Romába, tetemes örökségét 
álvenni szándékozik, hogy egy imádója, kitől kezét meg
tagadó, boszúból utána lesködék , hogy ót ’s kisérónőjét 
elrabolja.

Három hónap malt; Claudia Romában élt ’s Attus arra 
fordító befolyását, hogy az ügyeket, mik ót oda vezérlék, 
siettesse. Gyakrabban látó ő t , de soha szót nem váltónak, 
melly ama rejtélyes első találkozásra vonatkozandott, Attus 
elhitetni törekvék magával, hogy a’ hasonlatosság esetle
ges és Claudia semrami összeköttetésben sem állt amaz éji 
képpel, ü e  szive nem hagyó magát rászedetni; voltak pil
lanatok mellyekben elmondó magának; ,Te Claudiát sze
reted ! O az, nem más, ki amaz éjjel örökre lebilincselt! 
— E ’ kinzó ’s önmagokkal ellenkező képek’s álmok szó
rakozott» ’s komorrá tevék őt; futott Claudia közeiétől, 
mert nem őt tartá a’ választottnak , azután ismét lábainál 
fekvék , mert azt biáltá magának , hogy csak ő lehet az.

Aphrodite ünnepe közelge , Claudia még csak e’ na
pot akaró bevárni, hogy azután vissza Syracusba induljon. 
Egész Roma hangzék az ünnepek vad ujjongásitól. ,Mel- 
lyik templomba fogsz meni, Claudia V tisztelettel 1 kérdé 
Attus.— ,,’SmelIyik oltárnak adsz elsőséget ?tf kéidéClau- 
dia "a mosoly lebege ajkai köröl. — ,En komoran viszon- 
zá Attus; ,azt tőlem ne kérdezd. Fogadalmat egyik mellett 
sem teendek e’ szép , fölékitett, arany oltárok közül. Én 
egy félig összeomlót templomot tudok; oda megyek, hogy 
az életadó istennőnek magányban szolgáljak/— Claudia mit 
sem viszonza ; ö parancsokat adott, elrendező szolgálójit 
’s kijeleié a’ templomot, mellybe menni akar. Attus bú
csút) vön tőle; a’ hölgy sokkal idegenebbnek látszék neki, 
mint bármikor. — Midőn az utczák ’s térek visszhangzó
nak a’ tánezolók ’s düzsáiók zajától, Attus a’ homályos 
ligetet hosszanta bcsompolygá ’s a’ leáldozó nap végfényé
nél az elhagyott templom romai közé lépett. Benyomult az 
elpusztult szent helyre ’s a ’ lépcsőkön leborula.Fejére mint 
lelkére éj borult. Ekkor rögtön szelíd zene zendült m eg , 
hasonló ahoz, mellyet amaz éjfélkor hallott. A’ hangok 
mindig közelebbedének ’s mindig édesdedebben suttogá- 
nak. Kéjtelve emelé föl fejét ’s ő — istenek! újra előtte 
állt az végi tünemény, maga a ’ szépséget sugárzó Aphro
dite ! O tisztelettel akart visszavonulni , de az oltárról e’ 
szavak hangzanak: ,Ne fuss tőlem, Attus! én vagyok 
Claudia, nem Venus, ki hílak!f — Áttus a’ leány karjai
ba dőlt ’s Aphrodite frigyül összetevé kezeiket. — ,Midőn 
veszély fenyegetett, akkoron, mondó Claudia Attusának, is
tenek engedek meg, hogy szabaditó nemtöddé legyek. — 
Locnsta azon tartományból való, mellyból én : ö magá
hoz húzott, tán hogy titkaiba beavasson. Undokságiról még 
mitsem sejtek; esetleg történt, hogy az előcsarnokban el
rejtőzve kihallgatám, midőn gonosz anyád a’ bünövel élted 
ellen tanácskozók. E ’ templom hírben álla , hogy itt éji
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tünemények láthatók; eJ néphitet óvásokra használóm. Én 
enveszélyemmel szabaditálak m eg; de a’ halál éretted ne
kem édes leendett; életed enyim is vala. Utóbb, midón 
Romát elhagyód , elvesztém nyomodat ’s magányban gyá- 
szolálak. Fogadalmat akarók már tenni , hogy a’ világtól 
örökre elidegenülök, midőn az istenek téged’s veled a’ sze
rencsét és életet újra feltalálnom megengedék. Ez az, A t- 
tus, mit neked mondanom kelle.

Liget fi/ Andor.

V álasz W argn »János u rn á k , term é
szettana tárgyában.

fvesd öszsze : Athen. 1 8 4 3 . 2 -ik  fe'le'v 1 .2 .3 .  6 .7 .  
füzeteit.')

Két ok indított arra , hogy Warga János természet- 
tanát bíráljam. Ilallám, hogy Kőrösön ez a’ physicusok 
kézikönyve , ’s mivel benne nem egy két, de igen számos 
felszínes , félszeg és hibás israéretet láttam, hazafiul kö
telességemnek érezérn az illyenek terjesztését, a’ mennyi
ben rajtam á l l , meggátolni. Másik , és igen sokkal fonto
sabb ok, miért a’ mondott bírálatot irám, annak látása volt, 
miként teszi magát haszonvehctetlenné sőt épen ártalmassá 
egy olly ritka munkásságu tagja irodalmunknak, mint W ar
ga János, azon sokféle, és éjien ezért rósz irány által , 
mellyben első feltünte óta működni láttam. N o n  m ú l t a ,  
s é d  m ú l t ú m ;  a’ tudományok jelenleg roppant körében 
csak e’ szabály adhat igaz irányt; azonban Warga János 
urnák a’ m u 1 t a - t  tetszett választani O most paedagogi- 
cával , majd philosophiával, majd mathesissel, majd physi- 
cával, majd nyelvtannal foglalkozik , mellyek közül egy is 
igényel egy embererőt; tehát ó mathematieus, philosophus, 
paedagogus, physicus és philologus erőködik lenni egy sze
mélyben. Még aztán ha egymásután dolgoznék e’ külön 
körökben ! nem ! majdnem egyszerre jelennek meg külön
féle munkálatai. Vagy ha legalább évekig készülne a ’ tudo
mány egy vagy más ágában ! nem ! ő s ie t , hirtelenkedik, 
egyik munkája úgy szólván, másikat zaklatja a ’ sajtókon. 
Nincs olly óriás, ki ennyi körben igy dolgozva, hibákra 
hibákat ne halmazzon; annyival kevesbbé lehetnek Warga 
János munkálatai helyesek , alaposak, mint a’ ki óriás 
nem. Tehát egy munkás főt akartam megnyerni szegény i -  
rodalmunknak ; ez volt legfőbb czélja bírálatomnak. T e r 
mészetes, az eszköznek a’ czélhoz kell mértnek lenni; 
ezért kellett néhol élesnek lennem , hogy fájdalmat ger- 
jeszszek , hogy e’ fájdalom érzete a’ sok felé kalandozás 
miatt veszni indult lelket , a’ tudományok egy, valamellyik 
ágába vonja, ’s igy a’ közjónak megtartsa. Óhajtom, hogy 
W arga János e’ szavakat, magába szállva, komolyan,min
den hiúságot levetkezve fontolja meg; a’ választás könnyű.

Mondhatatlanul jól esett, midőn Warga János bírála
tomra tett köszönő nyilatkozatátolvastam; mégpedig nem 
azért, mivel állításaim igazaknak ismértettek — mert an
nyi physicai ismeret, mennyi a’ bírálatban foglaltatik —  
végetlen meszsze van attól , hogy dicséretet érdemeljen , 
hanem azért, mivel azon nyilatkozatban egy elfogadott el
vei olvastam , t. i. ezt , , i n k á b b  k e v e s e t ,  l a s s a n  
é s e g y  m u n k á t  ir j , mi n t  s o k a t  s e b e s e n  és töb
b et e g y s z e r r e ,  ’s i r j  g o n d d a l  é s  f o n t o l v a . 41

Azonban a’ jobb lélek e’ diadala nem sokáig tarto tt; 
e ’ naiv nyilatkozat után nem sokára megjelenik tanítvá
nyai nevében egy ellenbirálat, mellyben a’ tudatlanság na
gyobb é vagy a’ szemtelenség, elhatározni nehéz; egyéb
iránt e’ kettő egymás anyja szokott lenni. Én e’ physicus 
uraknak, kiknek bölcseségét ha a’ protestáns hírlap va
lamellyik számából nem ismerném is, a’ mondott ellenbirá
lat soraiból elég világosan kivehetera, semmit nem felelek; 
elég legyen őket Pythagoras iskolájának azon nevezetes és 
valóban igen czélszerü törvényére figyelmeztetnem , melly 
szerint az 5 esztendőig tartó novitialus alatt egy tanúié
nak sem volt szabad a’ hallott vitatkozásokba szólni; kö

telességük pusztán a’ figyelmezés volt. Önöknek, öcséim, 
(ime saját czimeiken szólítom önöket, mit ezt az érdeklett 
protestáns hírlapban lehet olvasni) hallgatás a’ dolguk; 
azon parányi kis physicai tudományocska, mellyet önök 
Warga János kis compendiumából merítettek, a’ teljes phy- 
sieai készültséghez képest olly parányi valami, mellyet ha 
végetlen nagygyal sokszoroznak, sem lesz belőle több egy
nél , mellyel e ’ szerint csak Kiskőrösig sem mehetnek. —  
Azért csitt!

Warga János urnák tetszett ez ellenbirálat alá egy 
senatus academicus szájába illő nyilatkozatot Írni, melly
ben az ellenbirálat tartalmát helyesli, mi annál naivabb, 
furcsább alakot ölt magára, mivel W arga  ur e ’ helyeslés
ben őszintén kivallja, hogy az ellenbirálat tartalmát mind 
ö maga fejtegette ki tanítványainak , ’s ezek— saját sza
vai szerint — csak ügy szedték öszsze a’ tőle hallotta
kat. Mit helyesel tehát W arga ur?  saját gondolatait. Kü
lönösneme az öntetszésnek! Ha akaratom volna sem bánta
nám tehát a ’ körösi physicusokat, hisz ők e’ tárgyban 
csupán ártatlan bárányok.

E ’ szükségesnek vélt bevezetés után, menjünk az el
lenbirálat tartalmára.

I )  Szememre vettetik, hogy ,,a’birálat alatti könyv felöl 
elvzavarban vagyok ; a’mennyibcn azt most felső reáliskolák 
számára irt kézikönyvnek majd népkönyvnek tartom.“  H a e ’ 
zavar való,a’ zavar oka maga szerző.Mert a’czimlapon ugyan 
az áll,hogy kézikönyv felső reáliskolák számára;de ugyan an
nak hátsó lapján világosan ki van Írva, hogy e’ munka aztán 
egypár §t kivéve — melly társaival a’ népkönyvkiadó egye
sület előtt pályázott volt. Ezeket látva, nem lett volna é 
jogom népkönyvi igények szerint bírálni a’ munkát? De én 
csak azt mondtam , hogy szerző nyelve nem népszerű, sói 
nem világos. ’S mit felel erre W. ur? tán bizonyitni tö
rekszik az ellenkezőt ’s felhozott adatimat czáfolja? Nem, 
hanem azt fe le li , hogy ö kézikönvet irt felső reáliskolák 
számára. Hihetőleg W , ur oktatástanának — azon okta
tástannak, mellynek egy athenaeumi mutatványában S c h i l 
l e r  a’ c a r l s r u h e i  e g y e t e m  (J l) tanítványának mon
datik — egy czikkje az leszen, hogy a’ kézikönyv lehet 
homályos. Alább azt is feleli W . ur a’ homályossági vádra, 
hogy „ezt azért volt kénytelen fenni, mivel a’ munka nagy
sága 10 ivre volt határozva/4 Igaz , hogy néhol a ’ kere
sett rövidség okozott homályt; de felhozott példáimban több 
van ollyan , mellyben a ’ bőség ártott a’ világosságnak. — 
Végre „nem látja által szerző ur, miért jobb igy irni,4í 
,,a’ szobában tartott növények sárga színűek, mint igy, a’ 
szobában kelt növények stb.*c Ezen be nem látás oka nem le
het más , mint a ’ szabatlan beszédhez szokottság, mellynél 
Íróban nagyobb hiba alig lehet. Lássa szerző u r , a ’ szo
bában kelt növények lehetnek legszebb zöld szintiek , ha 
kün a’ szabadban tartatnak , valamint a ’ szabadban keltek 
is lehetnek sápadtak, ha későbben sötét szobában álla
nak. Érti é már?

Ennyit felel szerzó azon adatokra, mellyekkel homá
lyos előadását bebizonyítottam , ’s mivel ezen adatok na
gyobb részére semmit sem válaszol, azokban pedig a’ 
mikre válaszol, felelete semmit sem é r :  ezért állításom, 
hogy a’ szerző előadása csupa homály, gyengitteden all.

II) Hogy a’nyeJvtan-iró szerző urrosz magyar, a z ta” 
hamarjában szemembe ötlött adatokkal bizonyítóm. —  0  e* 
nyelvhibákra válaszában kimondja, hogy a’ m e l l y  szót 
egy 1 y —■ 1 Írja. Ez ellen , valamint bírálatomban , úgy 
most is kifogásom nincs, ellenben volt ’s van az ingatag
ság ellen , melly szerint az  említett szót most egy , majd 
két l y —1 nyomatva találtam. E ’ kettős l l y - t ,  valamint a’ 
többi nyelvhiba n a g y o b b  részét is, correcturai saját fi
gyelmetlenségére rója Épen a’ figyelmetlenség az, melly 
kézikönyvet adó szerzőkben szigorú megrovást érdemel,mert 
mint mondám ’s tudja minden , a’ tanulókra nagy a’ pél
da hatalma. L e h e t , hogy e ’ correctura alkalmakor tan 
módlag készített nyelvtanával, és egy philosophiai érteke-



eéssel és oktatástana dolgozásival bibclöddlt, a’ cor- 
recturai ivén szokott feluleteeségevel pillantott a t , nem 
ügyelve közönsége iránti azon tiszteletre , mellyel minden 
iró elraúlhatlanul tartozik.

IÍIJ Nevetnem kell , ba szerző könyve tartalma ellen 
tett kifogásaimra kelt válaszát olvasom. Mi ügyetlen eró-
ködés e z , _ bogy a’ catatért ő tarthassa m eg , — hogy
csak neki legyen igaza; az a’ nevetséges pedantság, 
hogy ő nem akár, neki nem lehet tanulni senkitől. Uram , 
a’ szenny, melly valami bírálat után a’ szerzőn kimúl atta- 
tik, nem lagadonrkellemetlen lehet: de bizony sokkal kel
lemetlenebb , ha a’ szerző e* szennyet magáról lemosni a- 
kai ván , ezzel egész testét bemázolja. Hogy ön épen ezt 
cselekedte; hogy tudatlanságát mentegetni akarván, ezt 
még világosabban kimutatta, sőt épen újakkal tetézte, azt 
íme bebizonyítom.

Megrovásaim közül többre van mondva , hogy ,.e’ hi
ba már előttünk (t. i. a’ tanítványok előtt) kijavíttatott.“ — 
Igen? miért nem tetszett tehát a’ szerzőnek ez észrevet 
hibákat valami hírlap utján közzé tenni ? Vagy csak kö
rösi physicusok használják e’ munkát ? Épen nem, árulják 
ezt midenfelé e’ hazában. Maga az a’ 12 §. utolján levő 
ealculusi képtelenség, mi a’ koszorús mathematicusnak 
(mert azt tudni keli, hogy egyszer W ., az akadémia előtt 
bizonyos mathematical kérdés fölött egyedül pályázván, egy 
kinyomásra sem érdemesiteit értekezéséért lOOaranyat nyert) 
e ’ tárgybani igen csekély jártasságát mutatja, a’közzé te
vést megérdemelte volna.

A ’ 13. §ban tett kifogásom ellen azt mondja szerző, 
hogy „ez piszmálkodás; mert egyenlő hoszszaságu, szé
lességű ’s vastagságú testek csakugyan egyenlő térfoga- 
tuak.“  Én pedig e’ feleletre azt mondom , hogy ez szem
telen tudatlanság: mert szertelen tudatlanság azt állítani a’ 
testek erősségét vizsgáló kísérletekről, hogy ezekben csak 
e g y e n l ő  t é r f o g a t ú  testeknek kellett vétetni. Ha ez 
így volna : akkor vehettek volna p.o. a’ vasbői olly négyszeg 
rudat, mellynek s/.éle, hoszsza egyegy hüvelyk, magas
sága pedig 12 hüvelyk; a’ rézből ollyant , mellynek széle 
egy hüvelyk, hoszsza 2 hüvelyk, magassága pedig 12 hü
velyk ; az ólombúi pedig olly rudat, mellynek széle 1 , 
hoszsza 3, magassága pedig 4 hüvelyk. — Kérdem öntül 
oktatás-tudós u r , nincs é e’ három testnek egyenlő tér
fogata ? Kérdem továbbá , annyi teherre szakadnak é el 
ezen rudak, mintha mindegyiknek széle, hoszsza egy 
hüvelyk, magassága 12 hüvelyk? Igenis,egyenlő térfoga
tunk azon rudak, mellyeknek magasságuk, szélességük, 
hoszszuk egyenlő, de lehetnek egyenlő térfogatuak ollyanok 
is ,  mellyeknek szeleik, hoszaik , magosságaik különböz
nek. 11a az ember illy tudatlanságában megjgazitiaiik: húz
za meg magát, s holmi tanya-szerű piszmálkodás szóval 
hagyjonföl Mi badar beszéd az, mi a’ 18 §tilJetőleg mondatik: 
„mivel a’ big testek kevesbbé ragadnak öszsze mint a 'sz i-  
lárdak azért mondtam, hogy a’ hig testek nem ragadnak 
öszsze. Tehát ez is magolt és szóbeli piszmálkodás.“  Abc- 
C8 gyermek nem beszélhet illy következetlenséggel.

A 21. §-ra mondottakban szokott felületességével ’s 
hirtelenkedésével jár el a’ szerző. Szerző szavai ezek: 
j,a 21. §-ban fölhozza bíráló, hogy az cselesük törvényeinek 
oka egy szóval sincs említve.“ Mondtam én azt? egyszó
val sem. Sót szavaim ezek : „az emelcsö tüneményeinek 
okát abban találja szerző, hogy egy tehertávol ’s két font
szorozva =  két tehertávol ’s egy font-szorozva.“ Alább 
ezt mondtam: „miért szorozva, ennek oka egy szóval sincs 
iU említve.“ Én tehát azt mondtam, hogy a’ szorozás oká
ról nincs szó is a’ könyvben. Azért szerző ezen szavait: 
j,látja bíráló,ez is piszmálkodás,mégpedig csak amúgy felüle
tesen nézleló pisziuálkodás“magára szerzőre (őrlőm viszsza, 
mintha iuellyek rá szorul szóra legteljesebb joggal illenek.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja

A’ mázsa elméletének előadását hibásnak mondtam ’s 
mondom most is , mert a’ megmérendő tárgynak a’ mázsá- 
ni helyéről szó sincs. Azt feleli ugyanerre a' szerző, hogy 
a’ tehertávol, fölebb, egynek határoztatott. Ez épen nem 
igaz; példa ugyan volt felhozva, de a’ teher távolának 1-gyé 
határozásáról, szó sem volt. Más volna, ha a’ mázsáról 
beszéltében megmondja , hogy a’ hoszszabb kar 10 akko
ra mint a’ rövidebb kar; de ö ezt nem teszi, hanem e’ he
lyett ezt mondja: „tegyük föl, hogy a’ hoszszabb kar met
szetek által 10 egyenlő részre van osztva.“  Ez tehát 
nem piszmálkodásra mutat az én részemről, mint ön mond
j a ,  hanem szabatlan , parlagi előadásra az önrészérő l,  
mit megrovás nélkül nem hagyhattam.

Mondtam, hogy a’ csavaron és éken olly könynyeden át
esik szsrző, miből nem sok okulást vehetni. Erre azt feleli, 
hogy ö ezeket a’ felsőbb természettanban szokta fejtegetni 
tanítványai előtt, ’s majd bizonyos öntetsző mo6olylyal okta
tástanának olvasására utasít. Ejha! . . .  Hisz lám, édes pro
fessor ur, utasítás nélkül is cselekszem ezt; mert elolvastam 
annak athenaeumi mutatványát is, és épen ebből tanultam meg, 
hogy Schiller a’ carlsruhei egyetemben tanult! . . .  No de az 
ember siet,’s illyenbor csakúgy futtában lehet a’könyvek tar
talmából innia, és igy nem csoda, ha a’ C a r  I s - s c h u l  e- t  
c a r l s r u h e i  egyetemnek olvassa.

A ’ 28. §ban előadott roppant tuda'lanságát olly a’ dolog
ra nem tartozó felelettel igyekszik elhárítani, mintha én azt 
kérdezvén h á n y  ó r a ?  ezt felelné rá szerző; a’ r o z s  
m é r e j e  k é t  f o r i n t .  Ön azt irá kézi könyvében: két e -  
gyenlö hoszszu, de különböző súlyú inga e g y m á s  m e l 
l e t t  ingattatván, a’ súlyosabb sebesebben mozgnnd. Én er
re bírálatomban azt iram: ez teljesen hamis állítás. Most ez 
ellenbirálatban mit felet ön? Azt,hogy Richer perczingója Ca- 
yennában késett;és Párizsban sietett. P uff] . . ♦ Uram! azt hogy 
egyenlő hoszszu ingák minden esetben egyenlő sebességgel 
mozognak, bár mekkorra legyen sulyok, az alsó reáliskolák 
növendékeinek is kell tudni; ’s hogy ezt physica professora 
nem bírja fölfogni, valódi szégyen. Vagy tán Cayennát és Pá
risi egymás tövében gondolja ön lenni? Nem hiszem, hogy illy 
rósz geograpbus legyen,különben már irt volna geographiátis. 

Mondtam továbbá ’s példával világositám, hogy szinte 
hamis tan a z , mit szerző ur könyvében láttam , hogy a' 
öövidebb inga könnyebben elhárítja a’ lég ellenállását. — 
Mit felel erre. E z t:  l á t t á m  é v a l a h a  f a l i  ó r á t ;  
t o l j a m  f ö l  a z  i n g a  l e n e s  éj  ét ,  m a j d  m e g l á t  om, 
h o g y  a z  s e b e s e b b e n  f o g  i n o g n i  m i n t  e l ó b b .  
Hallatlan bölcseség! Mar látom, Kőrösre kell mennem az 
ingák elméletét megtanulnom.— Ott ugyan, mint hallom, 
nagy por szokott lenni , — és sötéíebb mint másutt — 
s épeu ezért nem csoda, ba az ott gyártott kézikönyvek 

annyira homályosak, én pedig sem a’ port, sem a’ homályt 
nem szeretem ; nem szeretem azokat a’ szelek szárnyain 
rohano por-szemeket, mert könnyüségöknél ’s egymást ü -  
zésöknél fogva hamar azon képzelet kelhetne fejemben, 
hogy ezek a’ körösi bölcsnek— W. urat értem — egymást 
kergető iratai f mellyek a’ typographia ostromlására siet- 
nsk Kecskemétre — pedig ezek több kárt okozhatnak ifjak 
fejeben , mint a’ fövénylavinák a’ termékeny földeken . . .
De mégis elmegyek, hogy fali órát láthassak..............

De félre a’ tréfával. Ismétlem azt, mit bírálatomban mond
tam : alaptalan ’s érteden beszéd azt állitni , hogy a’ rö -  
videbb inga hoszszabbnál jobban elhárítja a ’ lég ellen
állását. Hoztam föl példát; tessék ezt n y o m o s á n  megol
vasni. Ha a’rövidebb inga sebesebb ingását tagadom: akkor il
lik azon fali óra felhozása; de azt nem tagadtam, csak az okot. 
Mi ellen harczolt bát önnek ezen tetemes vitze? árnyék ellen. 
Csak lassan kérem, ne hirtelenkedjék ön; jól megnézze azt 
mire felel.

(Folyt, köv.') 
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A ’ becsületről az Egyesült-Statusok
ban ’s demokrata társaságokban.*^

Úgy látszik, az emberek két igen különböző módszert 
követnek azon nyilványos ítéletnél,mellyet feleik cseleke
detei felől hozni szoktak: majd a’ méltányosság ’s méltány
talanság egész világon elterjedt egyszerű fogalmai szerint 
ítélik meg azokat, majd oily részletes fogalmak segítségé
vel határozzák el beesőket, mellyek csak egy országnak , 
vagy egy időszaknak sajátai. Gyakran megesik, hogy e’két- 
féle szabályok különböznek; néha ellent is mondanak egy
másnak ; de soha egészen össze nem olvadnak, sem egy
mást le nem rontják. A’ becsület legnagyobb hatalmának 
korában, inkább az akaraton , mintsem a’ hiten uralkodik , 
’s az emberek megákkor is, midőn magokat parancsainak 
vonakodás és zúgolódás nélkül alávetik, érzik némi ho
mályos de hatalmas ösztön á lta l, hogy létezik egy általa— 
nyasb, régibb és szentebb törvény,mellyet néha általhágnak,a 
nélkül, hogy ismerni megszűnnének. Vannak cselekedetek , 
mellyek becsületeseknek ’s becsteleneknek is Ítéltettek egy
szersmind- A’ bajvivás megtagadásánál gyakran előfordult 
ezen eset. Úgy hiszem , e3 jeleneteket másként is meg
fejthetni, nemcsak bizonyos egyedek ’s bizonyos népek sze
szélyéből, mint az eddig történt. Az emberi nemzetnek ál
landó ’s általányos szükségei vannak, és ezek olly erkölcsi 
törvényeket szültek, mellyek meg nem tartásával minden 
ember, minden helyen és időben , n kárhoz tatás és szé
gyen eszméjét természetesen összekötötte. — Az alóluk ki
búvást rósz cselekedetnek, a’ nekik hódolást jó cselekedet
nek nevezték. Alapultak továbbá a’ nagy emberi társaság 
kebelében szőkébb társulatok , mellyek népeknek hivatnak, 
és ez utóbbiaknak közepette még más kisebbek is ,  mel- 
lyeket osztályoknak vagy felekezeteknek nevezünk. E ’tár- 
sulatok mindegyike mintegy külön fajt képez az emberi 
nemzetben; ’s ámbár lényegesen az emberek tömegétől nem 
különbözik is ,  attól mégis egy kevéssé különválik, és olly 
szükségeket érez , mellyek csak magának sajátjai. E ’ kü
lönös szükségek módosítják immár némileg bizonyos tarto
mányokban az emberi cselekedetek felfogását és a’ becset, 
mellyet nekik (ulajdonitni kell.Az emberi nemzet általányos 
és állandó érdekében fekszik, hogy az emberek meg ne 
öljék egymást; de megtörténhetik, hogy valarnelly népnek, 
vagy osztálynak különös és pillanatnyi érdeke , b;zonyos 
esetben kimenti sőt dicséri is az emberölést. A’ becsület 
nem egyéb, mint valarnelly különös állapoton alapult azon 
különös szabály , melly szerint osztja valarnelly nép a’kár- 
hozaíást vagy dicséretet. Nincs olly meddő dolog az em
beri lélekre nézve, mint egy elvont eszme. Azért is sie
tek tényeket hozni elő.Egy példa fel fogja világositni gon
dolatomat. Kiválasztom a’ becsület legrendkivülibb nemét ,

*) Tocqueville ,,A’ demokratia Amerikában“ czitnii munkája két 
első kötetét Fábián Gábor fordításában egypár évvel ezelőtt 
kapta a’ t. közönség; most e’ remekmű 3d. ’s 4. kötetivei a- 
jándékozta meg magyar irodalmunkat a’ fáradliatlan fordító. 
Azon kedvességből Ítélve, mellyel olv. közönségünk az első 
két darabot fogadta, nem tartjuk czélszerütlennek a’ két u- 
tóbbiból a’ fölebbi czikket mutatványkép közleni. Tocquevil
le munkája mindig classicus mü marad, akár néppsychologi- 
cai, akar statustani szempontbul tekintjük ránk; épen most, 
midőn szőnyegen forgó socialis életviszonyunk ’s kérdésinkollv 
sok oldalú vizsgálatot igényelnek, fölötte érdekteljes. Ez al
kalommal szabadságot veszünk két sajtóvétségre figyelmeztet
ni a’ lelkes munka olvasójit, mik szorgos és ellenőrködő vi
gyázat daczára is benmaradtak; jelesül: III. k. 202 lap, fe
lőliül 9d. sorban ,,S p i r i t u a l i s mu s “ olv. ,maierialisiiius‘ 
helyett, és IV. k. 59d. lap , alólrul 13d. sorban „ n y ű g ö t1'* 
tétessék ,kelttu helyett.

mi csak a’ világon valaha létezett ’s mellyet legjobban is
merünk, t. i. a’ hűbéres társaság kebelében született aristo- 
cratai becsületet. Meg fogom azt magyaráznia’ mondottak
ból , ’s meg fogom belőle magyarázni a mondottakat. Nem 
dolgom itt vizsgálni, mikor és mint született a’ középko
ri aristokratia, miért szakasztottá magát olly igen el a’nem- 
zet többi részétől ’s mi által állapította és erősitette meg 
hatalmát. Fenállva lelem azt ’s azt akarom tudni : miért 
nézte Jegyen az nagy részét az emberi cselekedeteknek 
olly különös szempontból. Először is az ötlik fel előttem, 
hogy a* hűbéres világban , a’ cselekedetek nem mindig bel 
beesők szerint dicsérteitek, vagy roszaltattak: hanem né
ha megtörtént, hogy azokat egyedül azon ember iránti te
kintetből magasztalták , a’ ki szerzőjük vagy tárgyuk volt, 
mi is az emberi nemzet közönséges lelkiöeméretével ellen
kezik. És igy bizonyos cselekedetek közönyösek voltak egy 
polgárra nézve , mellyek egy nemest megbecstelenitetteb; 
más cselekedetek ismét a’ szerint változtatták természetű
ket,  a ’ mint az ,  ki miattok szenvedett, az aristokratiához 
tartozott vagy abból kizárva volt. Midőn e’ különböző vé
lemények létre jöitek,a’ nemesség külön testületet képezett 
a ’ nemzetben ’s rajt ama hozzáférhetlen magasságból, hová 
vonulva volt, uralkodott Hogy e’ külön helyzetét, melly- 
ben ereje feküdt, megtarthassa , nemcsak politikai kivált
ságokra volt szüksége , hanem saját használatára való e -  
rények és vétkek is kellettek neki. Hogy egy, vagy más 
erény , vagy vétek inkább a’ nemességet mintsem a’ pol
gárságot illesse; hogy e’ vagy ama cselekedet közönyös 
legyen, mikor tárgya egy paraszt, vagy kárhozatos legyen, 
midőn egy nemesről van szó — ezek gyakran önkénytől 
függőitek; hanem,  hogy valarnelly ember cselekedetivei, 
állapotához képest, becsületet vagy szégyent kössenek ösz- 
sze, ez magából az aristokrata társaság alkotásából folyt 
ki. Ezt valóban tapasztalni lehetett minden országban, melly- 
nek aristokratiája volt. Mig csak annak valami nyoma ma
rad , fel lehet találni e’ kitűnőségeket: elcsábitni egy fe
kete leányt majd semmit nem árt az amerikai ember hírének, 
de h a ‘feleségül veszi azt, meghecsteleniti magát. Bizonyos 
esetekben , a’ bübérkori becsület megkívánta boszúál- 
lást ’s gyalázatot mondotta’ megbontások elengedésére; 
másszor hatalmasan szivükre kötötte az embereknek az ön- 
meggyózést ’s parancsolta a’ magokrul megfeledkezést. — 
Nem tette törvénynyé az emberiséget, sem a’ szelídséget; 
de magasztalta a’ nagylelkűséget ; a’ bőkezűséget többre 
becsülte a" jótékonyságnál ; megengedte a’ gazdagságszer
zést játék vagy háború, de nein munka által; a’ nagy bű
nöket elébe tette az apró nyereségeknek. A’ kíváncsiság 
nem bos/.onfotta ét úgy , mint a’ fösvénység, az erőszak
ban gyakran gyönyörködött, mig ellenben a ’ ravaszság és 
árulás mindig utálatosaknak tetszettek előtte. E ’ furcsa fo
galmink nem egyedül az azokat kigondolok szeszélyéből 
származtak. Az olly osztály , mellynek magát a ’ többinek 
elébe ’s fölébe helyeztetni sikerült, és melly szüntelen 
azon van , hogy e’ felső rangon megmaradhasson , kényte
len különösen az olly erényeket becsülni, mellyek nagy
sággal és fénynyel bírnak, ’s mellyek a’ büszkeséggel és 
hatalom szereietével könnyen összeférnek. Az a’ lelkiösme— 
rét természeti rendét felforgatni nem fél, hogy ez erénye
ket minden egyebeknek clejökbe tegye. — Sőt el lehet hin
ni,  hogy kész némelly vakmerő és csillogó vétkeket is a’ 
csendes és szerény erényeken fölülemelni.Erre mintegy kény
szerítve van állapotánál fogva.A’ középkorbeli nemesek min
den erénynek elébe, soknak pedig helyébe tették a’ katonai vi
tézséget,Ez is egy olly különös vélemény volt, melly a’társas 
állapot különösségéből szükségképen származott. A’ hűbéres
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aristokralia háborúból és háborúra született, hatalmát fegy
verrel szerzetté ’s fegyverrel tartotta fen ; e szerint ra 
nézve semmi nem volt szükségesebb a’ katonai vitézségnél; 
>s természetes, hogy azt magasztalta mindenek fölött. Mind 
az tehát, mi azt kívülről kitüntette, ha mindjárt az okosság 
’s emberiség rovására történt is dicsértetett, sőt gyakran 
parancsoltatok is általa. Az emberek képzelődése csak a’ 
részletességen mulatott. Hogy valaki szörnyű raegsertesnek 
nézze, ha ”11)08101 orczáján egy ütést kapott, ’s köteles le
gyen párviadalban megölni a z t , ki öt illy gyengén megle- 
gyintefte, ez szabad kénytől függött; hanem hogy egy 
nemes békével ne tűrhessen semmi megbántást, és hogy 
becstelen legyen, ha magát párviadalon kívül megütni 
hagyja; ez magokbul a’ katonai aristokratia elvéből és szük
ségeiből folyt ki. És igy némi tekintetben igazán azt le
hetett mondani; hogy a’ becsületnek szeszélyes szokásai 
voltak; hanem a’ becsület szeszélyei mindig bizonyos szük
séges határok közé szorittattak. Azon különös szabály, mit 
apáink becsületnek hittak , előttem clannyira nem látszik 
önkényszerinti törvénynek lenni, hogy én a’ hűbéres társaság
nak egy két állandó ’s változatlan szükségeivel könnyen 
kapcsolatba tudnám hozni annak legkövetkezeilenebb ’s leg
furcsább rendszabásait. Ha a’ hübérkori becsületet a’ po
litika mezején keresném föl, szintolly kevés fáradságomba 
kerülne itt is megmagyarázni lépéseit. A’ középkor társas 
állapotja ’s polilikai intézetei ollyanok voltak, hogy azok 
mellett a’ nemzeti hatalom soha sem kormányozta egyene
sen a’ polgárokat. Sőt e’ hatalom , úgy szólván , nem is 
létezett az ő nézetek szerint; kiki csak egy személyt is
mert , kinek engedelmeskedni tartozott. Ez egy személy 
által az ember, a’ nélkül, hogy tudta volna, függött a’ 
többitől is. A ’ hűbéres társaságokban tehát az egész nyil- 
ványos rend még az uralkodó személye iránti hűség érze-  
ményén is sarkallott. Ez lerontatván , anarchia következett 
he legott. A’ politikai főnök iránti hűség továbbá olly é r -  
zemény volt, mellynek becsét az aristokratia minden tag
jai naponként érezték, mert kiki közülök egyszersmind íöl- 
desur vagy vazall is volt, és szintúgy parancsolhatott, 
mint engedelmeskedett. Megőrizni az embernek hűségét ura 
iránt, feláldozni magát értté szükség eseten , osztozni jó 
’s rósz szerencséjében , segitni ót bármiféle vállalatiban: 
im ezek voltak a’ hübérkori becsület első szabályai poli i— 
kai tárgyban. A' vazall hitszegeset a’ közvélemény rend
kívüli szigorral rótta meg. Ennek egy különös becstelenitő 
nc\ et alkottak s árulásnak, keresztelték. Ellenben kevés 
nyomaira találni a’ középkorban egy indulatnak, melly a’ 
hajdankori társaságok lelkét tette. Értem a’ hazafiságot. A’ 
hazafisagnak neve sem régi nyelvünkben. *  *)  A’ hűbéri in
tézetek elrejtettek a’ hazát szem elől; szeretetét kevesbbé 
szük.segcssc tettek. Elfeledteték a’ nemzetet, hogy egy 
ember iránt gerjesszenek hajlandóságot. Azért nem is lát
juk , hogy a ’ hűbéri becsület valaha szoros törvénynyé 
tette volna a’ honhozi hűn maradást. Nem, mintha a’ haza 
ezeretete nem létezett volna atyáink szivében; hanem az 
nalok csak gyenge ’s homályos ösztönbül állott melly azon 
m" teJ be" tisz,abb» ’s erősebbé, mint az osztályok 
eltörölve ’s a hatalom központosává lőnek. Eléggé kitetszik 
ez azon ellenkező Ítéletekből, mellycbet Europa népei tör- 
té .e tck  különféle körülményéiről hozni szoktak, a’ rólok 
ítélő ccmzedekek szerint. A ’ bourbonok korona-tábornokát, 
kortanainak szemeben a’ becstelenitette meg leginkább 

feW v«r.. »’ mi szemeinkben pe-
rút. M n «  l v i r "  f*** °.*’ h0g>’ b»"» ellen indítod hűhóiul I lt 19 gyaln/.atíal bélyegezzük ö t , valamint őseink 
csakhogy man okokbul. Gondolatom felvilágosítására 
bér. bee,„letet valósa,„,,ani k i , mcrt a- ^ b(!ri
kltunnbb és „mértebb vonásokkal bir , mint »■ többi ve-

hettem volna a’ példát máshonnan is ’s ugyanazon czélt 
értem volna el egy másik ösvényen. Ámbár a’ rómaiakat 
sokkal kevesbbé ismerjük, mintsem őseinket, azt mégis 
tudjuk , hogy nálok a’ dicsőség és becstelenség tekinteté
ben különös vélemények uralkodtak , mellyek nem egyedül 
a’ jónak és rosznak általányos fogalmaiból folytak. — 
Nálok e m b e r i  c s e l e k e d e t  különböző szempontból 
sok tekintetett, a’ szerint, a’ mint egy polgárról, vagy ide
genről , egy szabad emberről, vagy rabszolgáról volt a’ 
szó ; nálok dicsérettel illetek bizonyos vétkeket ’s elébe 
tettek bizonyos erényeket minden egyéb erényeknek. ,,Ez 
időben — igy szól Plutarch Coriolan életében— a’ bajnok
tett becsültetett ’s magasztaltok Romában minden egyéb e -  
rény fölött. Mit is bizonyít a z , hogy azt erénynek ne
vezték el, magától az erőnek nevétől, a’ nemnek általányos 
nevét ruházván egy különös fajra, úgy, hogy latinul erény- 
nycl annyi volt mondva, mint ,erősség/ Ki nem látja ebből 
egyenes szükségét ama különös társulatnak melly a’ világ 
meghódítás^ végett alkottatott. Minden nemzet szolgáltat 
efféle észrevételeket: mert a’ mint fölebb mondottam, va
lamikor az emberek külön társaságba állanak, legott kelet
kezik köz ttok valami becsület vagyis olly vélernény-ösz- 
veg, melly nekik szabályuk arra nézve,mit kelljen dicsér
ni, vagy kárhoztatni; és e’ külön szabályok mindig a ’ tár
sulat különös szokasiból ’s különös érdekéből veszik for
rásukat. Lehet ezt bizonyos mértékben alkalmazni a’ de
mokrata társaságokra szintúgy , valamint többiekre. Lássuk 
annak példáját az amerikaiaknál-*) Találni még az ameri
kaiak véleményei köztt elszórva ncmelly töredékes fogal
makat Európának hajdani aristokrata becsülete felől. E ’ha- 
gyományos vélemények csekély számuak; kevés gyökerök és 
kevés hatalmuk van. Csak ollyan formák, mint az a ’ val
lás , mellynek még egy ideig meghagyják templomait, de 
mellyet többé senki sem hisz. Ez idegen becsület félig 
elörlött fogalmainak közepette, előtűnnek némelly uj véle
mények , mellyek alkotják már ma azt, mit amerikai be
csületnek nevezhetnénk. Megmutatom, mint tolatnak az 
amerikaiak szüntelen az ipar és kereskedés felé., Erede
tük , társasági állapotjok , politikai intézeteik, ’s maga a’ 
hely i s ,  hol laknak, ellenállbatlanúl ezekfelé vonsszák ó- 
ket. Ok tehát,  legalább jelenleg, majdnem kizárólag ipar- 
üzo ’s kereskedő társaságot formálnak , kebelében egy uj 
és roppant országnak, mellyet kifürkészni legfőbb tár
gyuk. Ez ama jellemző vonás, melly korunkban legsajátságo
sabban megkülönbözteti az amerikai népet minden más 
néptől.

(  Vége kov.)

Tálasz W arga «láttos u rn ák , term e- 
széttárni tárgyában.

(vesd öszsze : Alken. 1 8 4 3 . 2 -ik  félév 1. 2. 3. 6. 7. 
füzeiéit.')

(Vége.)

A ’ 29. §t illetőleg tudva van , hogy a’ föld tengely 
körüli sebessége, mind azon pontra nézve, mellyek a’ gön- 
czölöktül különböző távolságban állnak, különböző. Az is 
tudva van, hogy ba csak általában a’ föld ezen tengely' 
körüli sebessége emlittetib: azon mindig az egyenlítő egy 
pontjáé értetik. A ’ 860 raf. féláfraérőhez tartozó kör 5400 
mf. Tessék most ez adat után a’ C = S /T  képlet szerint, mi
után T 24 órát jelent, a’ sebességet kiszámitni. Meg foeja 
látni W. . . . u r ,  hogy e ’ sebesség nem 900 lábra üt, mit 
— mint hibát — ön természettanában inegrovék. 1500 lábra 
üt a z .  ’s hogy e’ sebesség valólag mégiscsak 1431 láb : 
reméllem, okát kitalálandja.

*) Magát e’ szót: haza, csak a’ 16dik századtól 
fel a’ franczia íróknál. fogva találjuk *) Itt azon amerikaiakat értem, kik olly tartományokban laknak

hol rabszolgaság nincs. Csupán ezek mutatják tökéletes ké
pet a’ demokrata társasának.
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A’ 32 §t illetőleg, az illető helyeken meg kellett volna 
mondani, hogy az 56 bécsi, a’ 60 pedig párizsi fontot jelöl.

A’ 35 §t illetőleg azt mondtam bírálatomban, hogy a’ 
csolnak könnyen hajthatását nem a’ csolnak sulyvesztesége, 
hanem a’ sima ut okozza. Ön ellenben azt állítja ellenbi- 
rálatában — egy keveset már haladva — hogy a’ sima út 
is  ugyan, de a’ sulyveszteség is okozza azt. Kérem, ele
mezzük föl e’ tárgyat: ha tetszik, tanuljon ön. Azt re -  
méllem tudja , hogy a’ víznek súlya nincs, mert péld. egy 
csepp viz a’ víztömegben súlyából annyit v é sz i t , mennyit 
»’helyéből kiszorított víztömeg nyom,tehát »’fölhozott példában 
a ’ mennyit nyom egy csepp viz.Vannak emberek, kiknek festők 
épen annyit nyom, mint »’mennyit nyom ezek teste által he
lyéből kiszorított víztömeg.Es igy az illy embereknek nincs 
sulyok a’ vízben. Most kérdem: egy csolnak nyom é többet, 
vagy annyi viz , mennyit az helyéből kiszorif. Nemde a’ 
víz többet nyom ? Reméllem , azt is tudandja ön , hogy a ’ 
csolnak csak addig merül a’ vízbe, meddig annyi víz nyo- 
matik ki helyéből, mennyinek a’ csolnakkal egyenlő súlya 
van. Elvesztette é hát minden súlyát a ’ csolnak? Igen is. 
A ’ mennyi erővel a’ csolnak lefelé, annyival nyomatik fölfe
lé. Épen ez eset van p. o. valami utón álló terhes szekér
nél. A ’ mennyi erővel nyomatik e’ szekér lefelé, épen any- 
nyi erővel nyomatik az út által fölfelé ; és igy az ered- 
vény = 0 ,  szintúgy mint a’ vizen levő csolnaknál.Mi okoz
za tehát, hogy egy csolnak, ha p. o. olly nehéz mintegy 
szekér , sokkal könnyebben húzatik mint ez? A ’ sulyvesz
teség? Hisz egyik úgy mint a’másik elvesztette egész sú
lyát. És igy nem a ’ sulyveszteség e’ könnyebben mozdít
h a s s  oka, hanem, mint mondtam, a’ sima ut.Most kérdem: 
kit illet a ’ fogalomzavar ? . . . . Jegyezze meg a ’ nyájas 
olvasó ,* hogy a ’ lógalomzavarés piszmálkodás szavak a’ 
körösi gyár sajátai,melJyek minden értelem nélkül olt hasz
náltatnak a ’ s z e r z ő  és c o m p a g n i e  által, hova épen 
nem illenek. A’ legközelebbi helyen használt fogalom zavar 
tudatlanságot jelent.

A'37.§t illetőleg azt mondja szerző, hogy én bírálatomban 
épen azt mondtam, mit ó.könyvében, tehát az egész lapot 
zavargó piszmálkodásnak kereszteli. Itt hát a’ neveléstan 
professora, a ’ piszmálkodás szerény szava mellé epilhetont 
is ad, hogyannál czifrábban essék ki. ü e  uram, ha mind
járt káromkodik is , tudatlanságát csak gyenge fejű raálék 
előtt fogja ön eltitkolhatni. En azt kérdem öntül bírálatom
ban : hogyan tudja az ember testének térfogatát az által 
nagyobbitani, ha fejét hátra-, orrát, száját föltartja, kar
jait kiterjeszti, nviit tenyérrel a’ vízre nyom (mert ezt mondja 
ön physicájában.) Mit felelön rá? Semmit. Alább azt Írja 
ön ugyanazon §ban : ,,egy vas golyó leszáll a’ vizbe, de 
lapittassék el a’ golyó, úgy mint lehet ’s tetessék lap
já ra  a’ vizbe, felül fog az úszni.'4 Ezzel egyezóleg azt ir
ta ön , hogy „ha egyes fagerendák magukban leülnek is a* 
vízben, ha talp formára öszszeköttetnek, nem fognak le
ü ln i/4 Én ezt bírálatomban tévedésnek nevezéin, lehetetlen
nek tartván , hogy ön itt a’ való okot ne tudja. De most 
már látom, hogy ön e’ legelemibb tárgyból sem tud semmit. 
N em , uram, az ellap tott golyó szintúgy leül, mint leül a’ 
ta lp ; hanemha igen könnyű testte l , raillyen a’ levegő, 
köttetnek öszsze. . . . .  A z é r t . hogy i t t , szerző még a’ 
legegyszerűbb tárgyat sem érti, mégis zavargó piszmálko
dás szóval illeti a’ bírálót , valóban konok szemtelenség.

A’ 40 §ra nem Írtam commentárt, mert annak üressé
gét minden józan ember egyszerre átláthatja. Ön ez üres
ségét nem látván á t ,  commentárt kívánt. lm itt van. Azt 
írja ö n , hogy ,,a’ légmérő leszállásakor azért van esős 
idő , mert a ’ légben rugalmatlan vizpárák álltak elő, rael- 
lyek eső-alakban hulltanak alá.‘* Hát e’ rugalmatlan viz- 
páráknak, vagy inkább cseppeknek , nincs sulyok ? Söí i— 
g e n , ’s még több mint pára korukban. És igy ezeknek 
súlya a’ levegőivel egyesülten nyomulván a’ légsulymérő 
nyitott végére, a’ higanyoszlopnak magasabban kellene 
állni; más szóval: erős időben a’ légsulymérőnek emelked

nie kellene. Miért nincs ez mégis igy a ’ tapasztalatban, 
annak okát természettanár ur nem tudja.

Az 56 §bani állítására azt mondom szerzőnek, hogy 
ez sajátságos néze t ; most miután ez idétlen szülöttét még 
bírálatomban kifejtett okok után is védelmezi, kimondom , 
hogy ez merő kábaság. Azt mondja, hogy „tavaszszal és 
oszszcl este felé melegebbet érzünk mint délben.Í4 Ezt én 
teljesen tagadtam. Tessék önnek valamennyi hévmérői nap
lót sorban nézni. Kümtz meteorológiájában, Dowe reper
tóriumában ’s Poggendorf annalisaiban eleget talál— ; vagy 
próbáljon ön tavaszon cs őszön hévmérói naplót vezetni, 
vagy ha vezetett volna valaha, nézze meg az eredvényt: 
talál é csak egyetlenegy esetet, mellyben V  hévmérö nap
lemenet tájban magasabban álljon mint délben ’s mi okot 
mond erre azuj Colombo? azt, hogy este függélyesen süt ránk 
a’ nap. PuíT! E ’ szerint a’ koszorús mathematicus ur azt 
sem tudja , mi a’ függélyes vonal. Bírálatomban kérdezem, 
miért nincs napkelet tájban is melegebb mint délben, hisz 
ekkor szinfolly irányban jönek a ’ napsugárok mint estefe
lé ? Biz uram, kár illy kcszületecskével physicairásba kapni 
’s még kárabb oktatástannal a’ q u o m o d o - v a l  foglalatos
kodni annak,  ki még a’ qu i d- ből  is alig tud valamit.

Szerző ezen szavaira : , ,a’ vegyfolyamaf, vagyis »’szer
kezeti állapotváltozás meleget fejt ki'4— azt mondtam bírá
latomban , hogy e’ keltő nem mindegy. Igen, mert a"* szer
kezeti állapot a’ testek szilárd, csepcgös és légnemű alka
tát közös névvel jegyezi. Mondtam , hogy a’ kénsavany- 
nak vizzel vegyülése vegyfolyamat; és mégis megmarad 
mindkettő csepegő« szerkezete; mondtam, hogy a’ viz jég
gé fagy ,  tehát szilárddá válik,’s ez még sem vegyfolya- 
raat. ’S vájjon mit felel erre szerző? azt, hogy ha kénsa- 
vany és vizvegyül t nem szerkezeti állapot-változás, tes
sék a ’ bírálónak kénsavanyos vizet víz helyett meginni.44 
Hiszem , hogy szerző minden káröröm nélkül illyesmit ö -  
römest hallana rólam: azonban, aggodalmára legyen mond
va , ezt nem teszem, mert még ha isten élte t,  ezen túl is 
fogom a’ magyar literatura hyoscyamusait ( Diószegi bolon- 
ditó-csalmatoknak nevezi) irtogatni. Azt azonban mondha
tom , hogy ha ón szerző helyébe állnék , inkább kénsava
nyos vizet innám, mint az illy rósz physicából rám áradó te
temes szégyene kiálljam.

Az 57 §t illetőleg azt mondtam, hogy a’ hónak szer
ző saját meleget tulajdonit. Erre az ellenbirálatban azt kér
di szerző , hol mondja ezt? Felelet; szóban levő termé
szettana 75d. lapján, fölülről a’ 14d. sorban, a’ hol ez áll: 
,,a’ hó melege mennyire ótalmazza a’ növényéletet a’ tél
hidegétől, mindenki ismeri...............Megfagyott emberek
hóba takartatván, fóimelegültek.“ Ki nem mond hát igazat?

A’ 58 §ra kimutatott ugyancsak cornutus hibára sem 
felel szerző. Kár volt. Erre szintúgy Írhatta volna minta* 
többire , hogy ez fogalomzavar és piszmálkodás.

Már az 59 §t illetőleg ugyancsak sokat felel, melly 
sokban egyébiránt semmi sincs. Ön azt Írja; „ a 1 vízből fo
gyás által lég szorittatik ki, raellynek helyei üresen marad
ván , a’ jég  könnyebbé lesz. Erre mondám, hogy ez telje
sen hamis állítás: mert ha kiszorittatik is a’ lég a’ viz li
kacsaiból , a’ likacsok üresen nem maradnak , hanem ré
szint vizzel , részint léggel újra megtelnek. E ’ szavaimra 
ön az ellenbirálatban ismét azt feleli , a’ mit könyvében 
irt — tehát nem bánom , — maradjon a’ maga hitében, 
de legyen meggyőződve , hogy Kőrösön kívül alig talál 
emberre, ki ezt elhigvje.

A ’ 60  §ban ön e’ szavaira, hogy a’ jégben meleg van 
megkötve, megmondtam , hogy ez nem igaz; a’ 0°u víz
ben van a ’ meleg megkötve. Mit felel ön rá f  a z t , hogy 
ez túlzó piszmálkodás.

A ’'7 6  §t illetőleg mondottakra szerző megint okta
tástanával áll elő. Hiszen mondtam már, bogy alig várjuk 
e ’ roppant bánya megjelentét, azonnal neki indulunk a’ 
tiszta aranykeresésnek , csakhogy aztán sárt ne találjunk 
arany helyett.
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106 §ra nézve kimondtam ítéletemet, hogy ha a 
szerzőnek csak kalendário.-ni ismérete van is a’ napok bősz
é r ő l  , nem írja azt , hogy a’ leghoszszabb nap nyárelő 
22kén mintegy 19 óra ; »’ legrövidebb nape pedig telelő 
22én rainteay 6 óra. Tudva van, hogy amaz mintegy 16, 
ez pedig mintegy 8 óra. — ’S mit felel erre szerző ur. 
Gúnyos kalendariomi böleseeegnek nevezi e’ megrovást, s 
azzal igyekszik alóla kibúni, hogy ó a' szürkületet is aj 
nap hoszszáboz számitotta.Ezzcl csakugyan kibónék szerző 
a ’ hurokból, ha világosan ott nem volna, hogy a’ nap mint
egy 18 óráig süli földünket. E ’ kifejezést azonban , hogy 
s ü t i ,  ellenbirálatában viszszahiízza, ’s e’ szót kívánja 
helyébe tétetni, világosítja. E ’ viszszahuzást elfogadom, de 
nevetnem kell a’ kibúvó hely keresésén szorongó szerzőn , 
mert a’ hurok , niellyct maga számára kötött volt, kettős ; 
az egyiken igenis kibútt, de a’ másikat meg szőkébbre 
szorította. Ugyanis a’ mondott §ban ez is ott van , télelö 
hó 22én mintegy 6 óráig süti a’ nap földünket. Úgy van 
e ez valósággal? Xem; 8 óra hoszszatt vnn látkörünkfö
lött a’ nap , ’s ba még az elébbi keresett mentség szerint 
a' szürkületet is hozzá adjuk, mintegy 10 óráig. Szerző 
szerint 6 óráig világosítván meg a’nap (télelö 22) földün
k e t ,  ’s ebből két ó r a — szinte szerző szerint a ’ szürkület
re számíttatván, X a g y kő r ös ö n dec. 22. d é l e l ő t t  10 
ó r a k o r  k e l l  k e l n i  a’ n a p n a k ,  ’s d é l u t á n  2 ó-  
r a k o r  l e n y u g o d n i a .  . . . 0  felületesség felületessé
ge , rövid látás rövid látása ! !

Bírálatomban az olvasóra bíztam a’ corollariumot.Most 
ez újabb tapasztalás után az előadottakból teljes joggal húz
hatom azt ki , melly abból áll , hogy az illy felületes, is- 
máret- szegény, hebehurgya, tanithatailan ember, legalább 
Írónak nem való. Milly clbizottság, öntetszés az egész 
ellenbirálaton! Igaz, hogy a’ félmivelt embernél elhizot- 
tabb lény nincs. Aztán lehet é nagyobb bűn íróban ’s ta
nítóban a’ hebehurgvaságnál? ’S szerző e’ bebehurgyaságot 
egész naiv őszinteséggel maga prédikálja magáról. Hoz
zám intézett köszönetében, mint szegény bűnös, megvall
va, hogy sietve irta a’ munkát, sietve adta sajtó alá; majd 
utóbb H e l y e s l é s é b e n  nyiltan vallja, hogy elhamar*- 
kodva irta köszönetét, mert csak felszínesen nézhető vé
gig bírálatom első felét : végre — ezt én teszem hozzá — 
elhamarkodva irta a’ helyeslést. ’S miért kellett mindezeket 
elhamarkodnia? Félt, hogy az idő meghal? Még az csak 
némileg menthető, ha pályairatával — hogy a’ határidőről 
el ne késsék — sietett ; de kérdem , a’ tudomására jutott 
ezomoru eredvény után miért kellett sietnie a’ nyoraatás- 
sal ? Miért nem fordított az elhamarkodott rósz munka meg- 
igazitására néhány hónapot? Mi ösztönözte önt a’ köszönet 
rögtön írására. Uram! non sic itur ad astra. ’S szerény ki
csinységében még azt hiszi, hogy szemeimben az ő több
féle munkálatai fekete gerendák, tehát, hogy én ö neki 
irigye vagyok: megbocsásson ön ; azon, ki illy pbysicátir, 
nincs mit irigyleni. \ m

T a r c  z a.
S z í n é s z e t .  Csütörtökön január 4én nemzeti színpa

dunkra lépett „ G e r ó ‘; szomorujáték négy felvonásban, elő
játékkal.

A’ nemzeti dramanak nincs addig jövendője , mig az 
analitica fájós késével, és mig a’ philosophia definitióival 
és distinctióival a’ drámái tanulmányokba be nem bújik;’s 
mig tisztán és egyszerűn valóban jó példányról vagy talán 
épen maganak az életnek felfeltünó játékiról az alakot és 
anyagot levonván elhatározza és sortirozza. E’ definitiók és 
difttinctiok közé tartozand nak aztán például ezek: mi a’ kí
nos, kínlódó, mi a’ keserves, vagy szomorújáték: ’s mi 
egyik és másik közt a’ különbség; mert hogy minden já
ték mcllyben a’ főszerepek keseregnek ’s kínlódnak szo- 
moníjáték legyen , azt legalább én nem hiszem. ’S midőn 
ezt nem hiszem, igen fájua lelkemnek, főleg ha sziniró

volnék, ha valaki kérdezne: ez is kínlódó, vagy keserves 
já té k ,  miért kínlódó, miért keserves; és miért nem 
szomorú,— én pedig megmondani nem tudnám. Én tudatlan 
és avatatlan én, egészen kontár, csak a’ természetet isme
rő és tisztelő azt volnék hajlandó igy eleve is hinni; mi
szerint a’ sok negatió közül, mik rendszerint a’ keresett 
positivet kiadják, egyik volna e z :  szomorújáték, vagy is 
a ’ mi ezzel azonos, szomorú cselekvény az ,  mellyet de- 
clamálni, azaz lelármázni nem lehet. — Fordítsa le va
laki de görögből és classice jól E lec trá t , és aztán adja 
Lendvaynénak; ó (üstnt fogja ez állításom valóságát é -  
rezni, ’s fogadom hogy egy zokogással interpungált’s csak 
egész tagokban lejtő monotont fogunk hallani, miket gyé
ren szakas/tanak félbe a’ felkiáltások. — És gondoljátok 
Lendvav mást teend? ha ót hasonló próbára teenditek. — 
Vagy talán más tesz ő ott, hol csak egy morzsácskája fel
tűnik a’ szomorú cselekvénynck ? Én aggódom, hogy Véle
ményemmel nevetséges leszek; de én Lendvay szivét ’s 
tapintatét a’ szomorú cselekvényrc nézve olly tekintélynek 
tartom , minélfogvást szomorjáték végén csak nem teljes 
bátorsággal mondom: Lendvay egész darab alatt lelármá
zott : ergo nincs benne szomorú cselekvény. Mert ha van 
forrása cselekvénynek, úgy az nem lehet más, mint az em
beri szív ’s esz. A ’ szív búrjai nem lármások , az ész 
húrjai még kevésbbé. Legkevésbbé lármások pedig a’ szív 
húrjai akkor, mikor rajtok mély érzemény hangjai rezge- 
rek: miknek feladata: szomorú érzelmeket gerjeszteni.

És ez sorsa Gerőnek.—
Hát Geróben nincs szomorú cselekvény? hiszen Geró 

olly szomorú’s annyit cselekszik hogy! és ezen kérdés ve
zet bennünket a’ diflnitiók és distinctiók sorában a' másik 
osztályra: melly osztályban tehát ezek volnának: vájjon mi 
a’ cselekvés, mi a’ cselekedet és cselekvény, mi különbség 
van egyik ’«másik között. Különbségnek kell lenni, mert 
hogy minden szomorú cselekedet vagy cselekedés szo
morú cselekvény legyen , azt én legalább nem hiszem , ’s 
midón ezt nem hiszem , igen fájna lelkemnek, főleg ba 
sziniró volnék, ha valaki kérdezne: ez ’s ez szomorú par
tié a’ színpadon cselekedés e ?  vagy cselekvény? miért 
nem cselekvény, én pedig meg nem tudnám mondani.

Magában a’ darab szöveteben vannak igen tragicai rao- 
mentek , mikből különkülön tíznél több szoraorucselekvény 
kitelnék. Illyen tragicai moment, mikor Szeréna megtudja, 
hogy kedvese király; mikor Szeréna tudja hogy ked
vese mátkás; mikor kedvese kitépetik karjaiból innen más
sal menyekzóre lépendő; mikor Katalin megtudja, hogy mér
get ivott ’s meghal, — mikor Szeréna atyjától is megát
kozva férje hazából kifizetik. — E ’ momentek bár mel- 
lyike érdekes esemény, Js a’ végső. Szeréna jellemével, 
meg is tette hatását, ha a ’ szolga nem hazudott, kitől hí
rét hallottuk. Kár hogy ez érdekes hírmondás épen szol
gára volt hizva; talán ba okosabb jellem jött volna jelente
n i , hallottunk volna egy kis actio deseriptát , msilyet a’ 
régiek nunciumnak neveztek , s mellyre akár Sophoclesa 
Dejanirájában , akár Euripides Hecubájábsn isteni példá
nyokat olvashatott a’ szerző. — Melly actió deseriptát mi 
legalásb annál fájdalmasabban nélkülöztük , mivel a’ többi 
tragicai moment, mint esemény, tehát mint csleekvényszüló, 
csaknem nyom nélkül pattant le »’ jellemek szivéről.

A’ darab legnagyobb részén tiszta szép csengő adictiók 
nyelve; mire nézve hiszszük, hogy a> szerző"fáradását, 
a ’ közönségnek ez előadásban tanúsított kegye folyton ju -  
talmazandja. A szerző sokszori kihivatásban részesült ; 
mi annál szebb , ba nem claqueurök által.

( X a g y  r e m é n y ű  i f j ú s á g . )  A’ Dorfzeitung kará
cson} ra ezt hirdető : a’ 10—16 éves ifjak számára kik 
ejelenkint kártya és sör mellett dohányoznak . igen czél- 
s*reű pipáimat ajánlom , édes fa szopókával. Kaphatni ná
lam nyírfa-vtszszóket is igen jo minőségben és legnagyobb 
mennyiségben.
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F elelet gr. .Széchenyi Istvánnak a’ 
5,I ié t  garas“ ügyében.

Ismerek egy  úri embert, ki gyűlési s/.ónoklatiban el
vül tüze ki magának , ellenfelét gorombaságokkal leül
tetni ; mert jól tudja, hogy ennek következtében , jöven
dőben nem igen lesz minden embernek kedve ellene föl
szólaln i, ’s a’ kik felszólaltak i s ,  nagy részint készek 
lesznek inkább elvonulni a’ csatatérről, mintsem hogy 
vaktában sárral engedjék magokat dobáltatni. Már, hogy 
mennyire vallja magáénak gr. Széchenyi ezen e lv e t , azt 
én nem tudom; miután azonban a’ Jelenkor lOlik számá
ban, a’ Társalkodó 77ik számában közlőit czikkemre tett 
feleletében „álnokságrul“ , „szemtelenségrül“ , „hypo- 
crisisrül“ , „otromba csapda-készitésrül“ , „malitiárul“  vá
dol, okoskodásaimat pedig egyedül a’ „pimaszokra“  hatók
nak nevez i , melly szavat inkább valamelly neveletlen ür-  
kancztól, mint gr. Széchenyitől várhattam volna, — úgy 
hiszem, jogosítva vagyok azt állítani, hogy a’ jelen eset
ben , csakugyan ezen tacticához nyúlt az érdemes gróf 
ur. Azonban sem baj ! Nem tagadom ugyan, hogy az első 
perezben, midőn a’ Jel. lOlik számát olvastam, arczám- 
ba tolult minden vérem, ’s indulatosan mormogám magam
ban: „De hiszen ezen emberrel tiszteségesen vitatkozni 
lehetlen !“ Midőn aztán egy barátom azzal igyekezett vi
gasztalni, hogy miután a’ g ró f ,  korábbi éveiben, annyi 
s z ó h o z  kötött annak megfelelő t e t t e t ,  ujdon feltalált 
s z a v á v a l ,  a’ h a n  d a b a n d á  va l  is azt kellett tennie.Én 
azonban elmellőzém ezen tiszteletlen okoskodást, ’s egy 
rövidke perez után teljesen lecsöndesedve, nyugodtan, 
sőt vidámon , ismételgetém magamnak : „Az volna ám 
egyszer a’ szabadság, ham ég  csak gorombáskodni sem 
volna szabad!“ — Komolyan szólván azonban , ezen fe
leletem megérthetése kulcsául, előzetesen is azt nyilatkoz
tatom ki , hogy a’ gróf ur érintett észrevételeim alapja 
iránt teljesen csalatkozott. Én egyáltaljában nem vagyok 
a’ fizetés elől elvonulni kívánó földbirtokosak ügyvéde. 
Én honom gyalázatának tartom, hogy nálunk nem vészén 
mindenki részt a’ közterhekben; és e’ tekintetben még a’ 
gyakorlati életben örökké felhozni szokott legnagyobb ok, 
az adó-kivetési kulcsnak tökéletlensége, sem olly roppant 
nagy dolog előttem, melly a’ „nem adózunk“ jelszót tisz
tára moshatná. Kívánom ugyan, az igazság érdekében, 
hogy valóban tökéletlen adókivetési kulcsunk kellően el
rendezhessék, de azt tartom, hogy azért, mivel adóki
vetési kulcsunk rósz, egyáltalában nem áll jogunkban 
magunkat a’ közterhek súlya alól kivonni. Egyébirán t, 
közbevetőleg legyen megérintve , azt gondolom, hogy j e 
len helyzetünkben, már csak azért is , hogy azon herék
nek , kik szüntelenül az adókivetési kulcs roszaságával 
védik magokat, még csak ürügyök se lehessen ezentúl, 
szükséges , hogy ezen liijány minél hamarabb kipótol— 
tassék.

De ugyan miért tértem el én , igénytelen Morion , a ’ 
múltkor, a’ hírlapi czikkekben nálunk bevett szokástól?

*) E’ közlemény, m. Széchenyi István gr. urnák múlt évi dec. 
21kén megjelent XXIII-dik sz. „Két garas“ czikkére vonatko
zó válasz, isméretlen utón olly vékony ’s iszákos papirosra 
’s halvány tintával Írva jutott kezünkhöz,hogy azt kiszedetés 
végett előbb lemásoltatni kellvén, csak most. közölhetjük ’s 
nem mulaszthatjukel a’ Morion név alatt rejlő irót egyszers
mind tisztelettel megkérni: méltóztassék más alkalommal ne- 
taláni küldeményit át nem szivárgó ’s fekete tintával Írni vagy 
íratni ’s igy másoltatási költség és fáradságtól bennünket 
mentesíteni. A’ s ze r k .

Miért kellett nekem , a’ franczia és az angol lapok igen 
dicséretes példáját szem előtt tartva, minden szóczafrangok 
és mellékes dolgok kikerülésével, egyenesen a’ dologhoz 
szólanom? — Vagy^ nézzük az ügyet közelebbről. Gróf 
Széchényi, miután jól összeteremtettézett, és össze meg— 
összetiport, azt mondja érintett czikkének végén rólam , 
hogy ha jól v an értesülve azok által, kik tán személyemetaz 
álnév alatt kitalálták, én nem akarok ellene, kit különö
sen tisztelek , kikelni, ’s hogy szándokom nem rósz. Én 
nem tudom, ha vájjon azon ember, ki ezen bizonyítást té
vé , csakugyan az én személyemet véli- é az álnév alatt 
le n n i , annyit azonban, az igazság és egyenesség nevé
ben mondhatok, hogy idézett állításában, reám nézve tö
kéletesen igaza van. De mit tartozik az ezen vitához ha 
vájjon én tisztelem é Széchenyit? Van- é annak a’ . Két 
garas“ indítványhoz legkisebb köze? És ime ezen ok
ból nem követéin én azon, nálunk közönséges, de haszon
talan szokást,  melly szerint, czikkem elején, el kellett 
volna a’ gróf ur minden érdemeit sorolnom ; meg kellett 
volna említenem , minő csekély ember vagyok én hozzá 
mérve; ’s esküdnöm kellett volna, hogy „de azért aka
ratom, szándokom és meggyőződésem nekem is szent és 
tiszta.“ Es így tovább keresztül kellett volna mennem, a’ 
nyegleség (charlataneria) minden fokozatin. Én azonban, 
mind e’ helyett,  semmit sem mondva a’ gróf és a’ Morion 
személyéről, egyenesen a’ dolgot vettem elő; de ezt 
egyáltalában nem azért tevém, mitha a’ gróf iránt tiszte
lettel nem viseltetném : hanem csupán azért 1) mivel azt 
véltem, a’ mindenki által eléggé ismert grófnak legkisebb 
szüksége sincs, hogy egy olly valami,isméretlen mennyi
ség4 által dicsértessék, mint Morion; 2) mivel mind a’ 
mellett, hogy a’ gróf iránt „nagy44 tisztelettel viseltetem, 
enthusiasta nem vagyok ; 3) mivel nem véltem a’ dolog
hoz tartozónak annak nyílványitását, mennyire tisztelem a ’ 
grófot; 4) mivel én , általában véve, ezen tisztelef-nyil- 
ványitásokat, gróf Széchenyi irányában, tökéletesen fölös
leg dolognak tartom, mivel feltéve, hogy valaki becsüle
tes hazad, és csak csekély belátással bir is, akarja, nem 
akarja, önkénytelenül is tiszteletet kell a’ nemes grófiránt 
éreznie; ’s ha tagadja is ezt, a’ minthogy, újabb időkben, 
itt ott láthatni néhány illyest, csupán szája tagadja ezt, de 
keblében bizonyosan tisztelet honol. Egyébiránt ha u -  
gyancsak legtávulabbról is szabad a’ grófnak tanácsot ad
nom , ez abból ál l ,  hogy annak Ingyen legkevesebbet, 
a’ ki legtöbbet hordja száján a’ hízelgéseket.

így  állván a’ dolog, én ugyan azt hiszem, hogy a’ 
g róf méltánytalan sértést követett el ellenem; de mivel azt 
csak a’ szegény isméretlen Morionnal tévé, ne féljen, ezért 
a’ közvélemény nem fog ellene fölkelni. A’ mi engemet 
illet, én ugyan a’ sértést nem torlom viszsza, de el sem 
is engedem, hanem megvárom, hogy azt a’ gróf nyíltan 
vissza vonja. Egyébiránt én attól nem tartok — és azért 
veszem az egészet illy nyugodtan — hogy ha Széchenyi
nek úgy te tszik , a ’ szemtelenséget, álnokságot, hypo- 
e r is is t , malifiát, otromba csapda-készitést reám fogni, 
ennek következtében én valóban atréle, ezen czimeket 
megérdemlő, ember volnék; mert én természetesen csak a ’ 
jók tetszését óhajtóm ugyan , de a’ jók tetszését is nem 
annyira bírni, mint inkább megérdemelni tűztem ki magam
nak. Nekem tehát, a’ sajtószabadság éhekében, teljesen

*) A’ „hat krajezárt4* nem azért mondtam magyarosabbnak, mint
ha csupán a’ garas eredne On'n  ̂ a. S^óf hibásan állítja , né
metből) idegen szóból, ’s a krajezár pedig nem, hanem, 
mivel a’ magyar nem garasra, a) de krajezárra szokott a’ 
forinton által számitani. M.

a) Bizony szokott az mindkettőre edes Morion ! Szerk.

J
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mindegy, akárminek czímez is gr. Széchényi Istvánomért 
meg vagyok győződve , hogy sujtót és kárhoztatod tőle 
nem érdemlettem; és mivel még is ezzel tetézett, en e’ 
dologgal nem sokat törődöm , mivel az én belátásom sze
rint általában véve mindenütt, de különösen a’ sajtó me
zején, csak okok hijányában, vagy legfölebb okok mel- 
löztével mondatnak gorombaságok. — Azt azonban két
ségtelennek tartom, hogy a’ gróf ur csak ugyan kelleténél 
többet engedett meg magának a’ kifejezésekben.

És végtére drága gróf u r ! ha én, Morion, történetesen 
fiatal ember volnék, ki azonban mind e’ mellett nem he
behurgyán , hanem nyugodtan,’s néma’ tárgytól oltérően, 
indulatosan , hanem komolyan, ’s egyedül a’ dologhoz 
szólva,’s mint a’ gróf ur maga is kegyes volt megjegyez
ni, „m ézze l’s bizonyos udvarisággal“ vettem fel a’ Tár
salkodó 77ik számában a’ tárgyat; holott a’ gróf, nekem 
adott feleletében , mind a’ mellett, hogy ön már meglett 
férfiú , mint maga is mondja , „kevés udvarisággal“  , 's 
mint valamelly ifjú, ,,a’ régi iskolából“  szenvedélyesen 
és türelmetlenül ránczigálta meg személyemet, nem mond
hatná é el rólunk gr. Széchenyi István, hogy „felcserél
tettek a’ szerepek“ ? Morion.

(Folyt, kö'v.J

A ’ becsületről az Egjesijlí-Síatusok- 
bau ’s demokrata társaságokban.

, (Vége.)

Az amerikaiak nem kevésbbé önkényszerinti osztályo
zást tesznek a’ vétkek között is. Vannak a’ közönséges 
okosság és az emberi nemzet általányos lelkiösmérete ál
tal kárhoztatott bizonyos hajlandóságok, mellyek az ame
rikai társaság különös és ideigleni szükségeivel össze
férnek; azokat ez csak gyengén roszalja, sőt néha dicséri 
is; például hozom fel jelesen a’ gazdagság nagyszeretetét 
’s azzal együtt járó mellékes hajlamokat. Az amerikainak, 
hogy ama roppant, lakatlan földet, mellyet bir, felszánt
hassa, termékenynyé tehesse ’s általakithassa, egy hatal
mas szenvedély mindennapi segítségére van szüksége; e’ 
szenvedély nem lehet más , mint a’ gazdagság szeretete ; 
a’ gazdagság iránti szenvedély tehát Amerikában nem gya
lázatos, es csak a’ nyilványos rend által számára kijelelt 
határokat át ne lépje, még becsültetik is. Az amerikai ne
mes es tiszteletre méltó nagyravágyásnak híja a z t , mit 
apuink a középkorban szolgai kíváncsiságnak neveztek: 
úgy szintén ő vak és szilaj dühnek mondja azon hóditó buz
galmat ’s hadakozó szeszélyt, mellyek ez utóbbiakat min
dennap uj harczokba keverték volt.Az Egyesült-Statusok
ban a’ szerencsék könnyen alászállnak és fölemelkednek. 
Az országhatártalan ’s teljes kimerithetlen segédforrások
kal. A’ nép egy növésben levő lénynek minden szüksé
geivel és vágyaival b ir ,  ’s mindig több javakkal van kö
rülvéve mintsem a’ mennyit megszerezhet. Egy illy népnél 
nem néhány cgyednek csak hamar helyrehozható bukásától 
kell felni, hanem az egésznek munkatlanságától ’s elpu— 
hálásától. Sebes clohaladásanak , erejének ’s nagyságá- 
naklegfőbb oka az iparbeli vállalatok körűi kimutatott vak
merőségben fekszik. 0  rá nézve az ipar ollyan, mint egy 
nagy sorsjáték, mellyhen egy két ember mindennap veszt, 
de a’ status szüntelen nyer; egy illy népnek tehát jó szem
mel kell nézni, sót becsülni az iparbeli merészséget. Im
már minden merész vállalat koczkáztatja szerencséjét an
nak, ki magat rászánja ’s mind azokét is, kik benne bi- 
zo dal mókát helyeztetik. Az amerikaiak, k ik a ’ kereske- 
desbeli v a k m e r ő s é g b ő l  né mi  e r é n y t  c s i n á l n a k ,  
semmi esetben sem illethetnék szégyennel a’ vak
merőket. Innét van az.hogy az Egyesült-Statusokban olly 
k u r io s  engedékenységgel viseltetnek a’megbukott keres
kedők iránt: az iHyenek becsülete semmit nem szenved ef

féle eset által. E ’ részben az amerikaiak különböznek nem
csak bz európai népektől, hanem minden korunkbeli ke
reskedő nemzetektől i s ; valamint helyzetük- és szüksé
geiknél fogva sem hasonlitnak egyikhez is. Amerikában , 
a’ világ egyéb részeiben isméretlen szigorúsággal fenyit- 
nek minden ollyas vétket, mellyek a’ tiszta erkölcsöket 
megvesztegetni ’s a’ házassági kötést megrontani szokták. 
E z ,  első tekintetre, különösen ellenkezni látszik azon tü- 
relmességgel, mellyet ott egyéb pontokban mutatnak. Az 
ember megütközik , midőn ugyanazon egy népnél olly tág 
és egyszersmind olly szigorú erkölcstant talál. E ’ dolgok 
nem épen olly megegyeztethetlenek, mint gondolnék. A’ 
közvélemény az Egyesült-Statusokban csak gyengénkor- 
látozza a’ gazdagság szeretetét, inelly a’ nemzet iparbeli 
nagyságára szolgál; de különösen kárhoztatja a’rósz erköl
csüket, mint a’ mellyek az emberi lelkeket a’ jóllét kere
sésétől elfogják , ’s a’ család belső rendé t , mi az ügyek 
sikerére olly szükséges , megzavarják. Az amerikaiak te
hát,  hogy ön feleiktől becsültessenek, kénytelenek szabá
lyos szokások alá vetni magokat. Ez értelemben azt mond
hatni , hogy ők a’ becsületet a’ tiszta életben helyeztetik. 
Az amerikai becsület egy pontban megegyezik az euró
pai régi becsülettel. Az a’ bátorságot az erények közt el
ső helyre teszi ’s belőle az emberre nézve legnagyobb 
erkölcsi szükséget formál; hanem a’bátorságot nem ugyan
azon szempontból tekinti. Az Egyesült-Statusokban a’hadi 
bátorság kevésre becsültetik; mit ott leginkább ismernek ’s 
legtöbbre becsülnek, az azon bátorság, melly az oczeán dü
höngéseivel szembeszáll,csakhogy hamarább révbe érhessen, 
melly a’puszta ínségeit ’s a’ minden Ínségnél kegyetlenebb 
magányosságot panasz nélkül elviseli; azon bátorság, melly 
a’ keservesen gyűjtött szerencsének rögtöni felfordulása 
iránt csaknem érzéketlen , ’s melly legott uj erőt ad új
nak szerzésére. Az illy bátorság szükséges főképen az 
amerikai társaság fentartására, ’s az illyen becsültetik és 
dicsértetik főképen általa. Azt mutatni az embernek, hogy 
ezzel nem bir , annyi volna , mint magát megbecstelenit- 
ni. Találtam még egy vonásra: ez egészen kézzel fog
hatóvá teendi az e’ fejezetbeli eszmét. Egy olly demokrata 
társaságban, minő az Egyesült-Statusoké, hol a’ sze
rencsék csekélyek ’s roszúl biztosittatvák, minden ember 
munkálkodik ’s munka által érhetni el mindent. Ez a’ be
csület pontján egy fordítást tett és a’ henyeség ellen in
tézte azt. Találtam néha Amerikában gazdag fiatal em
berekre, kik természetüknél fogva minden fáradságos i -  
gyekezetnek ellenségei voltak ’s kik mégis kénytelenittet- 
tek valami életmódot választani. Természetük, szerencsé
jük megengedte, hogy henyélők legyenek; .a’ közvélemény 
hatalmasan tiltotta ezt nekik ’s ennek engedelmeskedniük 
kellett. Ellenben gyakran láttam európai nemzeteknél, hol 
még az aristokratia küzd az ót elragadó ár ellen, láttam 
mondom embereket, kiket szükségeik és vágyaik szünte
len ösztökéltek mind e’ mellett hivalkodásban maradni, csak 
hogy feleiknél becsületüket el ne veszítsék ’smagokatin- 
kább az unalomnak és szorultságnak áldozni, mintsem a ’ 
munkának. Ki nem vesz e’ két ellenkező köteleztetésben 
két különböző szabályt észre, mellyeknek még is mind 
egyike, mind másika, a’ becsületből veszi eredetét? Az, 
mit apáink föntebb értelemben becsületnek neveztek , iga
zán szólván, nem volt egyéb, mint annak egyik alakja. 
Nemi nevet adtak annak, a’ mi csak faj volt. A’ becsület 
tehát feltaláítatik demokrata századokban is ,  valamint ari-  
stokrata időkben. De nem nehéz megmutatni, hogy ama
zokban más ábrázatot tüntet elő.Ott rendszabásai nemcsak 
különbözők, de kevésbbé számosak is ’s meglátjukhogy törv. 
lágyabban tartatnak meg.Egy felekezetmindig sajátságosabb 
helyzetben van, mintsem egy nép. Nincs kivéfelese’bb do
log a’ világon egy olly kis társaságnál, melly mindig u -  
gyana7*on családokbul van szerkesztve , mint például a’ 
középkorbeli aristokratia ’s mellyuek czé lja : kizárólag ’s
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örökösen maga kebelében találni ’s tartani meg a’ tudo
mányt, gazdagságot és hatalmat. Immár minél kivételesebb 
helyzete valamelly társaságnak , minél számosabbak külön 
szükségei, annál inkább szaporodnak e’ szükségeknek 
megfelelő fogalmai becsülete felöl. És igy a’ becsület 
szabályai mindig kevesebbek lesznek olly népnél, melly 
felekezetekre oszolva nincs, mintsem a’ másiknál. Ha olly 
nemzetek találnak támadni, mellyeknél még osztályokat is 
nehéz lelni, ezeknél a’ becsület csekély számú szabályok
ra lesz szorítva ’s e’ szabályok mindig kevesbbé fognak 
eltávozni az emberiség által közönségesen bevett erköl
csi törvényektől. E ’ szerint a’ becsület szabályai nem lesz
nek olly különösek ’s olly számosak demokrata nemzetnél, 
mint aristokratiában.De homályosabbak is lesznek; mi szük
ségkép következik a’ fönt mondottakból. A’ becsület je l
lemző vonásai kevesebb szárnuak ’s kevesbbé különösek 
lév én , gyakran nehéz azokat megkülönböztetni. Vannak 
még más okok is. A’ középkorbeli aristokrata népeknél a’ 
nemzedékek híjában váltották fel egym ást; nálok minden 
család ollyan volt mint egy halhatatlan és örökké mozdu
latlan ember; nálok az eszmék nem igen szenvedtek na
gyobb változást, mint az állapotok. Ott tehát minden em
bernek mindig ugyanazon tárgyak voltak szemei előtt ’s 
azokat ugyanazon szempontból nézte; szeme behatottlas- 
sanként a’ legkisebb részletekbe ’s fogalmának végtére 
világosnak és tisztának kellett lenni. Ennélfogva a’ hü- 
bérkori embereknek nemcsak igen rendkívüliek voltak vé
leményeik a’ becsületről, hanem e’ vélemények mindegyi
ke tiszta és szabatos alakbanis állott lelkűk előtt. A’do
log sohasem lehetne igy olly országban, mint Amerika, 
hol minden polgár mozog ; hol a’ t á r s a s  á g  magát 
mindennap módosítván, változtatja véleményeit szükségei
vel "együtt. Egy illy országban a’ becsület szabályát csak 
felülegesen látják; az embernek ritkán van ideje azt tar
tósan szemügy alá venni. Még ha a’ társaság mozdulat
lan is , akkor is nehéz lenne itt a’ becsület szónak adan
dó értelmet- megállapítani.A’ középkorban minden osztály
nak saját becsülete lévén, azon egy vélemény soha sem 
volt egyszerre nagy számú emberektől elfogadva ; mi is 
lehetővé tette, hogy annak egy megállapított és szabatos 
alak adassék ; annál inkább, mivel mind azok, kik azt el
fogadták, tökéletesen azonos ’s igen kivételes helyzettel 
b írván, természetből hajlandók voltak egyetérteni egy olly 
törvény szabályai felett, melly egyedül azö számukra ho
zatott. E ’ szerint a’ becsület egy tökéletes és részletes 
törvénykönyvvé lön , mellyben minden előre kiszámítva , 
előre elrendelve v o l t , és a’ melly az emberi cselekede
teknek egy meghatárzott ’s mindig látható szabálvlyal szol
gált. Olly demokrata nemzetnél , mint az amerikai nép , 
hol a’ rangok összeolvadtak, és hol egész társaság csak 
egyetlen tömeget képez, mellynek minden elemei roko
nok, a’ nélkül, hogy teljesen egyenlők volnának, soha 
előre szorosan egyetérteni nem lehetne a’ felett, mit enged, 
vagy tilt meg a’ becsület. Vannak ugyan e’ nép kebelében 
bizonyos nemzeti szükségek , mellyek a’ becsület tárgyá
ban közös véleményeket szülnek; de az efféle vélemények 
sem szoktak azonegy időben , — azonegy módon ’s e -  
gyenlö erővel tűnni fel minden p o l g á r  lelke előtt; a’ 
becsület törvénye megvan, de gyakran nincsenek magya- 
rázóji. A’ zavar még nagyobb olly demokrata országban , 
mint a’ miénk, hol azon különböző osztályok , mellyek a’ 
régi társaságot alkották, egymással, a’ nélkül, hogy üsz- 
szeolvadtak volna, elkeveredvén, becsületükrüli különbö
ző \s gyakran ellenkező fogalmaikat naponként átviszik 
egymás kebelébe; hol minden ember szeszélye szer in t , — 
atyai véleményeinek egy részét elhagyja , másikat meg
tartja; úgy hogy ennyi önkényszerinti szabály között, so
ha valami közönséges szabály meg nem alíymlhnt. Illyen- 
kor majd lehetetlen előre megmondani, — miféle csele
kedetek tisztességesek , vagy becstelenek. Ezek szomorú

idők , de nem sokáig tartanak. Demokrata nemzeteknél, a’ 
becsület, roszul lévén meghatározva, szükségképen ke
vesbbé hatalmas ; mert nehéz bizonysággal ’s biztosság
gal alkalmazni olly törvényt, melly tökéletlenül van is
merve. A’ közvélemény, melly természetes ’s fejedelmi 
magyarázója a ’ becsület törvényének, nem látván tisztán , 
melly oldalra kelljen a’ roszalást, vagy javalást helyez
n i , Ítéletét csak habozva mondja ki. Gyakran megesikraj- 
t a , hogy magának ellent mond ; gyakran mozdulatlan ma
rad és szabadon hagy mindent. A’ becsület aránylagos 
gyengesége , demokratiákban , több más oktul is szárma
zik. Aristokrata országokban, azonegyféle becsület mindig 
csak kevés számú embertől van bevéve, általok gyakran 
megszorittatik ’s feleik többi része elől állandóan elzára- 
tik. Ezek lelkében tehát a’ becsület könnyen összeolvad 
mind annak eszméjével, mi őket megkülönbözteti.Az elüt
tök úgy tűnik fel, mint arczuknak egy megkünböztető vo
nása ; különféle szabályait a’ személyes érdek egész he
vével alkalmazzák , és ha szabad úgy szólanom , neki 
mintegy szenvedélyesen engedelmeskednek. Tisztán kivi
láglik ennek igazsága , ha a’ középkor országos törvény- 
könyvében az itélőszéki párviadalokról szóló czikket ol
vassuk. Látjuk ebben , hogy a’ nemesek veszekedéseik
nél lánczsát és kardot tartoztak használni, mig a’ parasz
tok egymás közt bottal végezték a’ dolgot ,,mivel — ezt 
teszi hozzá a’ törvénykönyv— a’ parasztoknak becsületük 
nincs.“  Ez nem azt tette , mint ma némellyek képzelik, 
hogy ezen emberek becstelenek voltak; hanem csak azt 
jelentette, hogy cselekedeteik nem ugyanazon szabályok 
szerint Ítéltettek meg, mint az aristokratiáéi. A’ mi első 
tekintetre meglep , a z , hogy midőn a’ becsület illy teljes 
hatalommal uralkodik, rendeletéi általában igen különösek; 
úgy hogy az emberek annnál inkább látszanak neki enge
delmeskedni ; minél inkább eltávozik az okosságtól; mi
ből néha azon következtetés hozatott, hogy a’ becsület 
épen kicsapongásánál fogva bir erővel. E ’ két dolog va
lóban egy eredetű ; de egyik a’ másikból nem foly. A’ 
becsület annál különködőbb , minél sajátságosb ’s minél 
kevesebb embertől érzett szükségeket fejez ki; és mivel 
efféle szükségeket fejez k i,  azért hatalmas. És igy a'be- 
csület nem azért hatalmas , mert különködő, hanem azon- 
egy okból különködő ’s hatalmas is. Még egy más ész
revételem van. Aristokrata népeknél minden rang külön
bözik, de minden rang állandó; kiki a’ maga körében olly 
helyet foglal e l , mellyből ki nem léphet és hol olly em
berek között é l , kik körülte ugyanazon módon le vannak 
kötözve. E ’ nemzeteknél hát senki sem reményiheti, vagy 
tarthat, tőle, hogy meg nem látják; nincs olly alant hely- 
lieztetett ember, kinek a’ maga színpada meg nem volna, 
és a’ kinek , homályossága miatt, ki kellene a’ kárhozta- 
tást vagy dicséretetet kerülnie. Ellenben demokrata sta
tusokban, hol minden polgárok azonegy csoportban vannak 
elvegyülve és ott szüntelen ide ’s tova mozognak, a’köz- 
véleinénynek semmi hatalma nincs ; tárgya minden pilla
natban eltűnik ’s elillan előle. Itt hát a’ becsület mindig 
kevesbbé parancsoló ’s kevesbbé zaklató leszen : mert a’ 
becsület csak a’ közönség szemei előtt működik, különböz
vén e’ részben az egyszerű erénytől, melly önmagából él 
’s öntanuságával megelégszik. Ha az olvasó jól felfogta 
mind a z t ,  mit mondottam, át kellett látnia, hogy az ál
lapotok egyformátlansága ’s a’ között, mit mi becsületnek 
neveztünk, szoros és szükséges viszony létezik, m i, ha 
nem csalatkozom, még eddig világosan ki nem volt mu
tatva. Kell hát még egy végső próbát tennem , hogy azt 
jól tisztára hozzam. Egy nép külön helyzetet vesz magá
nak az emberi nemzetben. Nem tekintvén bizonyos alta- 
lányos szükségeket, mellyek az emberi nemmel közösek, 
vannak neki külön érdekei ’s külön szükségei. Keblében 
azonnal a’ javaslás és roszalas tárgyában bizonyos véle
mények támadnak, mellyek neki sajátjai ’s mellyeket
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polgnrlérsai becsületnek neveznek. E’ nemzet kebleken tá
mad egy felekezet, melly ntagat szinten minden más «**- 
tálvzattól elválasztván, Mlön szükségeket vessen föl, s 
ezek liasonléúl külunus véleményeket szülnek. E féléké
vel becsülete, melly »' nemzet kfllünösb fogalmainak es 

felekezet még különös!) fogalmainak csodalatos össze
tétele. annyira "el fog távozni, mennyire csak képzelhe
tő , az emberek egyszerű ’s általányos véleményeitől. Itt 
vagyunk a’ végpontnál; most menjünk vissza. A’ rangok 
elkeverednek,a’ kiváltságok eltöröltetvék. Az emberek, kik
ből a’ nemzet ál l , hasonlókká ’s egyenlőkké válván, ér
dekeik és szükségeik összeolvadnak ’s elenyészni látjuk 
egymás után mind azon külön fogalmakat, mellyeket 
mindegyik felekezet becsületnek nevezett volt; a’ becsület 
már most csak magának a’ nemzetnek saját szükségeiből 
foly ki; az neki egyediségét képviseli a’ népek közt.— 
Ha végre szabad volna föltenni , hogy minden faj üsz- 
szeolvad , — ’s a’ világ minden népei azon pontra jut
nak, hogy ugyanazon érdekekkel, ugyanazon szükségek
kel bírnak és többé egymástól semmi jellemző vonás ál
tól nem különböznek ; akkor senki az emberi cselekede
teknek alkuszerinti becset többé nem tulajdonitna, azo
kat kiki azonegy szempontból nézné ; az emberiség álta
lányos szükségei, mellyeket a’ lelkiisméret mindenkinek 
fölfedez, fognának a’ közönséges szabály lenni. Akkor e’ 
világon nem találnánk mást, minta’ jónak és rosznak egy
szerű ’s általányos fogalmait, mellyekhez csatlakoznának 
aztán természetes és szükséges kötelék által a’ dicséret 
’s kárhoztatás eszméi. Hogy hát utoljára egyetlenegy a- 
lakba szorítsam egész gondolatomat, azt mondom : a’ be
csületet az emberek különféleségei ’s egyformátlanságai 
teremtették ; a’ szerint gyengül az , a’ mint e’ külonfé- 
leségek tűnnek ’s velők együtt elenyészik.

T á r c z a .
( K ü l  ö n t i s  n é g y  l á b ú  á l l a t . )  Audubon hires 

természetbúvár m. é. junius 20d. Fort egyesületen (É j-  
szakamerika) felül 110 ang. mfdnyire, a’ szélességi 49í) alatt 
kelt levelében, egy uj négy lábú állat felfödözséről tesz 
említést, melly igen hasznos házi álattá válhatok.0  ugyan
is , vihar alkalmakor, erdőbe menekülvén, itt hirtelenében 
két nagy állatot vett észre egymással játszani, millyene- 
ket ó még soha nem látott, sem leírva nem olvasott. F é -  
ligmeddig ollyanok voltak , mint a’ Känguruh.Társa, egyi
két lelőtte, a’ másik elszaladt. Audubon továbbá igy szól: 
,,A' buííalót, v. hegyi iramszarvast értékre nézve , ezen 
állathoz nem hasonlíthatni. Két hátsó lábán ül e z , mik
kel vág v. ugrik; első lábai v. karjai rövidek, ’s hegyes 
körmökkel fegyvereztetvék. Farka 10 hüvelyknyi hoszszu 
’s némileg juhéhoz hasonlít, derekát 12 hüvelyk- széles 
és 8 luiv. vastag husöv köríti, melly igen sok olajat ad. 
Fején l ' / j  labnyi két szarva ozehez hasonló mint szinte 
feje ’s fogai is.

Mind c' mellett azonban legnevezetesb , hogy szőre 
legszebb ’s hecsesb sötét kék prém, millyet valaha csak 
láttam. Az általunk lelőtt állat nagysága szembe ötlő 
volt, mert pontos becsii után 6 mázsát nyomhatott’s hosz- 
sza feje búbjától farka végéig 9 láb 4 hüv.;’s úgy lát
szik hogy megállapodott korúak illy nagyságúak. Alig öl
tük meg az állatot, midőn a’ pattanás által előcsalogatott 
indusok hozónk jöttek. Tolmácsunk beszélt velője ’s mon
dák. hogy ezen erdő—vidékén illy állatok nagy hőséggel 
találtatnak; nyelvünkön Kekokaki (ugranes) a’ neve’s élel
mük fu, növény, falevelek. Midőn látták , hogy bőrét le
vontuk, egy darab húsra kacsingattak , adtunk nekik, ké
sőbb magunk is főztünk ; ’s úgy találtuk , hogy az igen 
Ízletes, es majd ollyan mint a’ bornyuhús. Az indusok 
kunyhóikhoz vittek bennünket vagyis inkább bat családból

álló falujokba, hol hat olly fajta állatot láttunk meg
szelídítve ’s háziállatul; köztük két fiók , egyik him, má
sik nőstény. Ezeket egy sor üveg klárisért megszerez
vén rendelést tettem, hogy első alkalommal Fortba kül
dessenek.

( G y e r r a e  k-u t á l a  s.) A’ keresztyénség előtti idő 
jellemző vonása , magoknál a’ miveltség legfensőbb fo
kán álló főembereknél is , a’ gyermek-utálás vala. Nem
csak atyáknak engedett a’ törvény jogot gyermekeik éle
te ’s halála felett, hanem olly rendeletek is hozattak r 
miszerint az ujdon szülötteket az e’ végre felállított hi
vatalnál be kellett mutatni, hol testalkatjokat megvizs
gálván elhatárzák: életben marad é vagy meghaljon ? A’he- 
vesPlato,a’hidegSocrates olly statustörvényt szorgalmaznak, 
melly szerint minden gyönge v. beteges gyermek meg
öletendő. A’ Megváltó szelid szava „bocsássátok hozzám 
a’ kisdedeket“ vetett végett a’ fölebbi nézeteknek. Mik 
jelenleg csak ott divatoznak még, hol azon szelid szavak 
jótékony ereje nem munkált. Ezen eset van Chin óban, 
hol a’ túlnépesedés szüksége öszszeköttetve a’ legforté- 
lyosb miveltség minden vétkével, a’ gyermekölési kegyet
lenkedést legfőbb fokra csigázta. Majd bábák teszik for
ró fürdőkbe ’s fulasztják meg az ujdon szülötteket, majd 
hátukra tököt kötve vetik őket folyóba , hol sziv-hasgató 
sirások közt libegnek. Nagyobb városokban pedig éjjel 
kiteszik utczára a’ gyermekeket, reggel aztán talyigák- 
kal járják be a’ várost, fölszedik az elhagyottakat, ’s e -  
levenen gödörbe hányják,ha netán valaki közülök választa
na ’s fölnevelné. Mi előtt azonban a’ talyigák előjönné
nek, a’ kutyák és sertések, a’ chinaiak ezen kedvencz ál
latai, a’ szerencsétlen kisdedek egy részét felfalják vagy 
szétszaggatják. Csak Pekingben 10— 12 ezer gyermek 
vesz el illy módon évenként, azokat ide nem számítva, 
kiket szegény emberek szednek ki a’ gödörbül ’s nevel
nek föl, hogy később kellemeik arúba-bocsátása által ma
goknak élelemszert keressenek. Néha keresztyén térítők
höz is hoznak illy szerencsétlen kisdedeket, vagy ingyen 
v. borravalóért; a’ szelid lelkek sokat tartottak meg kö
zölök, bár nehezen esik a’ táplaltatásukra szükséges sze
reket előteremteni.

A’ londoni állatkínzást gátló k. egylet m. évi 
utolsó gyűlésében Carnarvon gr. egy beszédet tartott,  
mellyben a’ tudományos kémlés miatti állatkínzásokat, 
hasztalan kegyetlenkedésnek bélyegzé. Egy már általa 
előbb jelentett kutya példáját emlité újra, mellynek fe
jébe ura vasrudat fúrt, hogy 16 nap alatt kémlelhesse, 
vájjon az hajdani ragaszkodását nem veszti é el. Ezen 
kegyetlenkedés, mondó a’ gróf, tudományos társulatban 
követtetett el; de azt inkább szeretném pokol iskolájának 
nevezni. Száz illy példát tudnék még említeni, de nem 
akarom önök érzéséit fellazasztani , és csak azt akarom 
mondani, miily fölötte szükség azon igyekeznünk, mikép 
törvény által efféle kínzásoknak eleje vétessék. Különben 
is az illy kegyetlenkedéssel párosult kísérletek haszna fö
lötte kétséges; mert azon természetelleni jelentekből,mik 
illy elkinzott állaton észrevehetők, nem hozhatni követ
kezést a’ rendes életre.

( B a j u s z a d  ó.) Egy berlini lap azt javasolja : hogy 
a hajuszhordásra adót vessenek ’s a’ bejövendő öszveg sze
gények közt osztassák ki.

( Ő s z i n t e  k é r d é s  a’K ö l c s  e y  m u n k á j i  k i- 
a d ó já h o z .)  Mi okozza? hogy a’ kérdéses munka 5d. 
füzete, melly már a’ vizsgálaton is rég keresztülment, 
mind ez időig nem látott napvilágot. Igaz, hogy pénzzel , 
kivált Pesten, jól kereskedhetni; de ezen sokaktul penge
tett kérdést föl nem tehetjük Heckenast urrél, sem az 
előfizetők, sem a’ Kölcsey-örükösek iránti tekintetből.

E gy előfizető.
Szeskeszli Helmeczy. Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453
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F ele le t gr. Széchenyi Istvánnak a’ 
r k i ‘t garas46 ügyében*

(Folytatás.)

Mi magát a’ tárgyat i l le t i , a’ Társ. 77ik számában 
közlőit czikkemre kifejtésül, és illetőleg védelmül a’kö- 
zetkezó commentárt teszem.

Előszer általányosan:
E l s ő  f ő e l v .  Nekem nagyon tetszik a’ gróf u r j a 

vaslata , hogy egy nagyszerű országos kölcsön tétessék , 
’s ez által kellő alap szereztessék az ország különféle 

- közszükségeihez és hiányaihoz mért nagyszerű ’s egye
temes országos investitiónak. ’S ezen rész ellen legke
vesebb kifogást sem vélek tehetőnek; a’ telekdijra azon
ban , mint illyenre , azaz , mint a’ kölcsön alapjára, ész
revételem van. De legyen gróf ur teljesen meggyőződve, 
hogy észrevételem egyáltalában nem arra czéloz, mirül a’ 
g róf engem vádol, hogy t. i. másra akarnám háritni a’ha-  
zaíiság tisztét, mert ezen állitás reám nézve legkevesbbé 
sem alkalmazható ; és én is osztozom a’ gróf ur azon álli- 
tásában , mikép honunk örökké sinyleni fog, ha „á  laM o- 
rion (?) egyik a’ másikra akarja háritni a’ hazafiság tisz
tét.“  Az én észrevételemnek azon alapja v o l t , mellyet a’ 
g róf ur maga is sejtett egy helyütt czikkében,de a’melly 
sejtést, fájdalom, azonnal elmellózíe, hogy t. i. én a’ 
telekdijat nem sokallom, hanem, egészen ellenkezően,ke
véslem. Azaz , én nem csupán a’ földbirtokra akarok adót 
ve tn i ;  vagyis , én nem c s u p á n  te lekdíjt, hanem való
ságos , meghatározott és rendes, mindenkire ’s mindenre, 
következőleg a’ földbirtokra is ugyan , de nem c s u p á n  
a’ földbirtokra, kiterjedő a d ó t  óhajtók. Nincs tehát a’ 
grófnak legkisebb igazsága sem , midőn rólam azt mond
ja, hogy ó igen jól tudta, mikép el nem kerülheti , ,,hogy 
Morion vagy rokonkeblüjei, közteherhordozási eszmémet be 
ne piszkolja,“  mivel a’ szegény ,  egyenes, de azért sze
rény és kiméletes Morion, kit a’ gróf illy fitymálóan,illy 
indulatosan, illy összevont szemölddel méltóztafik meg
rázni, épen abban bátorkodott kétkedni, hogy ezen terv 
köz (?) telierhordozási terv volna ; ’s ha csakugyan nem 
közteherhordozási terv, akkor Morion nem is a’ közteher
hordozási terv ellen emelt szót (ezen kifejezéssel élek : 
e m e l t  s z ó t ,  merthogy b e p i s z k o l t a m  volna, azt hatá
rozottan tagadom), ’s következőleg nem vádolhatni őt or
rul , hogy csupán a’ fizetés elől akart menekülni. A ’ gr. 
ur talán ezt fogja erre mondani: „Morion , most már lá
tom , te nem vagy rósz ember, avagy ellenségem, ’s nem 
is a’ fizetés alól akarsz kibúni, ’s ennélfogva korábbi ki- 
fejezésimet — — — de minden esetre az együgyüek, v. 
mint a’ gróf ur , ki a’ czimek osztogatásában mód nélkül 
pazar, mondani szok ta— a’ lágy velejüek sorába tartozol. 
Te nem vagy a’ fizetés alól kibúni akaró, sőt a’ telekdí
jat csak azért ellenzed, mivel nem elég led , hanem ren
des , mindenre kiterjedő adót akarsz. De nem veszed é 
észre , oh jámbor ! hogy az adó ügye megfeneklett, ’s 
ha elvégre még is valahára csakugyan czélhoz akarunk 
jutni azaz , valamikép, sőt derekasan, még is csak já 
rulni akarunk hazánk felvirágoztatásának eszközléséhez, 
mellyet én annyira szomjazom; és valóban megvallom, köz- 
bevetöleg legyen mondva, akárki mirül vádoljon is ezért, 
hogy nekem, vérünk fölemelését olly forrón óhajtóm, szün
telenül az forog elmémben , és azt szeretném sok hon
szerelmesnek szivébe mélyen oltani, hogy elvégre fel
hagyva az oktalan bátorság avagy ártatlanság vitézkedő 
handabandájával, a’ helyett hogy haszontalan ellövöldöz- 
nók a ’ puskaport, vagy töltenék az időt illyes, nem két

l em,  igen szép ’s a’ sokaságra csábitólag ható, fényes, 
de czélra nem igen vezető szavakkal: liberté , égalité ; 
vagy amúgy huszárosán vágtatnánk szüntelen és örökké 
az ellenségnek — ha ugyan volna ellenség — és nem 
kétlem, közbevetőleg legyen mondva, hogy ha ,halnic 
kellene a’ hazáé r t , vajmi sok bálványzó, de azért egye
bet , ’s különösen érte ,élni‘ nem tudó patrióta örömest 
tenné azt, — tűznénk ki már egyszer valahára magunk
nak valamelly magasabb czélt, ’s igyekeznénk már egy
szer nemcsak sok szépet beszélni a ’ sóárról, harminczadí 
jövedelemről, és más effélékről, hanem elvégre vala
micskét el is érni, mert különben mi hamar kaczajra fa
kad rajtunk Europa, ’s választanok jelszavul ezen elvet: 
sikert drága hazafiak! És ha ezt akarjuk, oh Morion! 
úgy most az adóügyet, melly immár zátonyra került, ed
digi alakjában nyugonni kell hagynunk ’s másnemű fize
tési tervvel kell előállanunk.“  Es ezt nevezem én aztán 
tacticának. És valóban , ha azt hihetnem — és erre kü
lönös figyelmet kérek — hogy a’ gróf ezen mondásában 
igaza van , akkor semmit sem szólanék; Morion azonban 
azt véli, hogy Széchenyi István gr. magnásilag csalat
kozik , ha az adóügynek megbuktát olly bizonyos f a i t  
a c c o m p l i n a k ,  avagy axiómának tekinti, mellynek sze
rencsés kifejlődéséhez semmi méltó reményt sem lehetne 
kapcsolni. Vagy teljesen megbukottnak lehet é azon ügyet 
tekinteni, mellynek, az első jeladásra, mellette nyilatkozott 
az ország értelmiségének hasonlithatlan legnagyobb része; 
mellynek, mint én hiszem, ideiglenes megakadályozására 
olly roppant korteskedéseket kellett elkövetni ? Mi szük
ség itt a’ fegyvert letéve , magunkat megadni ? Tudom 
ugyan, hogy az adó körül izgatások, főlegpédig a’ háziadé  
ügyében tétettek, de a’ g róf is minden további fejtegetés 
nélkül át fogja lá tn i , hogy ettől a’ gróf tervének lényé
g é ig ,  vagyis az országos kölesönig, a’ lépések legkiseb— 
bike van hátra. De hagyján ! vegyük a’ dolgot ekképen. 
— mert hiszen ha azt mondjuk , hogy az adóügy nincs 
megbukva, akkor az egész telekdíj, vagy is e g y o l 
d a l ú  adó eszméje, természetesen merő haszontalanság —  
azaz, engedjük m e g ,  hogy az adóügy meg van bukva; 
de h iszen, boldog isten , ha ez á l l , akkor a’ telekdíj is 
meg van bukva, vagy is inkább: holtan jött a’ világra! 
Mert hiszen, épen azon elem buktatá meg az adóügyety 
melly a’ földbirtoktól nem akar fizetni, és a’ melly min
den kétségen kiviil , telekdíj név alatt sem fog az adó
ra reá állani. De hogy is lehetne azt remclleni, hogy a* 
földbirtokosak ne akarják az adót, vagy is a’ mindenki
re ’s mindenre kiterjedő adót , mellyből tehát csak egy 
rész esik reájok , a’ telekdíjt pedig akarják, melly e -  
gyedül reájok nehézkednék ? És kik buktatták meg az 
adót? Mint tudjuk, semmikép nem az értelmesek többsé
ge , ezekre nézve tehát szükségtelen volt uj tervvel e -  
lőállani; az értelmetlenekre nézve pedig tökéletesen mind
egy , akárminő uj tervvel áll is elő a’ gróf, mert azok 
de csak egyetlen egy „Két garas“  czikkét sem olvas
sák a' grófnak. A ’ gróf ur erre tán azt fogja mondani y 
hogy de bizony szükséges volt „Két garas“ tervével elő— 
állani, mert ez az eladósodott nagy birtokosakon is se
gíteni fogván , ez által azok is könnyebben reá birat— 
nak a’ fizetésre. Erre azonban ismét azt felelem, hogy 
az értelmesek között már eddig, vagyis az adóra is ? 
megvolt a’ többség. Meg kell azonban jegyeznem még 
azt is , mikép az egyáltalában nem á l l , hogy az eladó
sodott nagy birtokosakon , csupán csak a’ „Két garas“  
tervvel lehessen segitni , mivel a’ rendes adó mellett , 
hypoth^calis bankot állitván fel, ezen czél sokkal hatá-

A
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lyosfibban elírható, mint a’ gróf egyoldalú adója mellett. 
_  Ha tehát egybevéve értelmest es értelmetlent , a 
többség kés/ a fizetésre, úgy bizonyosan a’ rendszeres 
adóra is készen lesz ; és akkor kár volna csupán a’ te- 
lekdíjt vinni keresztül, mert ez minden esetre kevesebb 
a’ rendszeres adónál; ha pedig valóban nem vagyunk ké
szek a’ fizetésre, akkor bizony a’ telekdíj sem fog ke
resztül menni. A’ telekdíj tehát semmit sem könnyebbit 
a’ ..fizetési“ kérdésen , sőt még nehezebbít , mert a’te- 
lekdíj épen azokra nézve fogna terhesebb lenni, kik azt 
képesek megbuktatni, kik még a’ kevesebbet, a" rendes, 
mindenkire ’s mindenre kiterjedő adót, minden áron igye
keztek megbuktatni; és azonkívül , hogy azon jó oldal
lal sem hir, miszerint legalább könnyebbítené a’ „fize
tési“ kérdést, még magában véve félszeg is. Ugyan mi jó 
oldala van tehát ( t .i .  az adó fölött), mellynek folytán meg- 
érdemlené, hogy mellette izgassunk, buzgókodjunk? Sem
mi egyéb mint az , hogy Széchenyi István gróf eszméje, 
’s hogy Széchenyi István gr. ajánló-levelével lépett ki a’ 
világba. Minden esetre nagybecsű szerencse ; de bár itt 
ott egyedül ezen oknál fogva jó fogadtatástnyert is ugyan : 
Morion nem kétkedik kimondani , hogy az igen bölcs gr. 
ur , ez úttal érdemetlenre ruházta pártfogását. És én e’ 
tekintetből azon szerény jóslatot merem mondani, hogy a’ 
telekdíjból soha sem lesz valami, mert míg a’ többség 
fizetni nem akar , addig annak bizonynyal a' telekdíj sem 
kell, ha pedig egyszer csakugyan akar fizetni, akkor 
minden esetre örömestebb fogja elvállalni a’ határozni ké
pes többség, melly a’ földbirtokosakból áll, a’ rendes a -  
dó t , melly csak e g y  részben, mint a’ telekdíjat, melly 
e g y e d ü l  fogná őt nyomni; és ez magára a' hazára néz- 
is kívánatosabb ekképen. A’ telekdíj körüli izgatásból leg -  
fölebb is egy kis komédia fog kerekedni , ha t. i. — mint 
az épen nem lehetetlen , sőt a’ mint biztosan lehet várni 
— elvégre a’ kir. városok önállást és szavazatot fognak 
az országgyűlésen nyerni; a’ városok a’ telekdíj , a’ me
gyék pedig a’ mindenkire és mindenre kiterjedő adó mel
lett fognak küzdeni. Ha pedig valahogyan a’ tettek rugó
ja nem az önzés, hanem a’ nemes érzelem fog lenni; vagy 
is, ha á la Széchenyi, mindenki csupán a’ maga osztályát 
kívánja megadóztatni, akkor sem lesz a’ dologból egyéb 
komédiánál, mert az ország házában olly különféle és kép
telen hangzavar, és nagy zaj fog így lenni az adózási 
ajánlatokkal, hogy nem lesz az istennek olly teremtvé- 
nye , ki az elnöki széket képes volna megülni. A’ megyék 
azt fogják kívánni, hogy csak a’ nemes még pedig csak a’ 
birtokos nemes adózzék , vagy is a’ telekdíjat sürgetik ; 
viszont a’ kir. városok is minden erejökbűl azt fogják kö
vetelni, hogy csak ók adózzanak. Sőt még, meglehet, az 
is be fog következni. hogy valamint protestáns ekklézsi- 
ákban a’ legátusok ebédjét sorjában minden lakos, úgy a ’ 
haza közterheinek viselését is sorjában minden megye fog
ja teljesíteni; legelső Tornamegye fogja megkezdeni. És 
miért nem történhetnék meg ez ekképen? A’ telekdíj, az
az , nem köz , hanem egyoldalú adó, semmivel sem volna 
igazságosabb, ezen különféle ’s hasonlóul nem köz, adók
nál ! És meglehet, ha ekkép haladunk, akkor idővel majd 
még a’ különböző népiségek is erővel egyedül fognak az 
adózásra ajánlkozni; ’s majdan egyszer azon veszszük 
magunkat észre , hogy Horvátország követei hatalmasan 
fogják sü rge tn i, mikép egyedül csak ők viselhessék a’ 
magyar korona alatti minden ország közterheit. Ez lesz 
ám még szép je len e t! — Én ezeket azért föltételezem ek- 
kep, mert a’ gróf beszédéből mindent szoros logicailag 
következtethetni. 6  ugyanis azt mondja, ha kereskedő ’s 
tőkepénzes volna , azt indítványozná, hogy ..legelőbb is 
a kereskedőkre ’s tőkepénzesekre rójanak uj adót, ’s e’ 
szerint telekdíjt is azért javasol, mivel földbirtokos.“  De 

f°g a gróf ur cselekedni, ha történetesen minden 
osztály valóban ezt tesz i ; jogában állónak véli é lenni,

a’ többi osztályt kizárni az adózás becsületéből? Ila pe
dig ezt nem véli jogában állónak, mint valóban nem is 
vélheti, úgy végtére sem lesz telekdíj, hanem valóságos 
mindenkire ’s mindenre kiterjedő adó ! ? Már pedig a’ töb
bi osztály magát csakugyan nem akarja kivonni, ’s ha a -  
karná is, arra elegendő erejük nincs; és épen ezen oknál 
fogva, szükségtelen azoknak külön ajánlatát bevárni, ’s 
egyenesen rendes adóra ’s nem telekdíjra kellene lépése
ket tenni a’ grófnak. És én őszintén kimondom, hogy épen 
ezen oknál fogvást, én nem tudom mit lehetne a’ telek
díj ellen hatályosabban mondani , mint a’ mit a' gr. épen 
mellette vél annak elmondhatni, hogy t. i. ha kereskedő 
volna , akkor maga osztályára , most pedig mint földbir
tokos , hasonlóul csupán maga osztályára óhajt adót ro
vatni. Az eíTéle beszéd igen szép, és kétségtelenül igen 
nemes kebelre mutat, # )  hol teherviselésről van szó; de 
végtére is nem egyéb minden helyes alap nélküli enthu- 
siasticus érzelein-nyilványitásnál, mellyet egyes embernek 
lehet ugyan ajánlania, de a’ közállománynak nem ill ik , 
nem szabad elfogadnia. És engedje meg a’ gróf ur a’ r i
deg Morionnak , ki már kinyilatkoztatta, hogy ő nem en- 
thusiasta , ugyanazon őszinteséggel hozzá tehetni, mikép 
a’ politikai elvek körében, ’s következőleg az adó ügyé
ben alapul nem enthusiasmust, hanem statustudományi o- 
kokat kell választani. Isten mentsen meg engem, hogy 
ezzel egészen ellenkezőleg azt kívánjam, mikép minden
ki igyekezzék a’ maga osztályát kivonni a’ közterhek vi
selésének súlya alól ; de végtére is örökké , csupán a’ 
maga osztályát, a z a z ,  egy osztályt, állítani e lő , az il
lető egyed nemes keblére ’s áldozat-készségére mutat 
ugyan , ’s ha ajándékról van szó , elfogadhatni , de a’ 
közállománynak, ott hol kötelességről, közadóról van szó , 
ezt elfogadni nem lehet, elfogadni hirtelenkedés, elfogadni 
hiba volna. Vagy minő elv volna ez a’ közállomány részéről 
saját polgárai iránt ? Nem volna é ez által a’ viszszavo- 
n á s , az egyenetlenség tüze felszítva? Hogy emelhetnék 
föl szemeiket a' hazának azon fiai, kik nem lévén föld- 
birtokosak, viselésében nem részesülnének? Sőt, kérdem 
én , nem lennének é a’ megyei gyülésteremek legkelle
metlenebb személyeskedéseknek téréi , midőn ezen adó 
iránt kellene intézkedni, miután a’ gyűlésekben a’birtok- 
talan nemeseknek is van szavok? És mindenek fölött, nem 
nullificálna é ezen neme az adónak a’ hazában minden ele
met , a’ földbirtokosak osztályán kívül ? ’S nem ültetne 
é ezeknek hegyére , a’ hazának pedig nyakára, egy fe
lettébb dölyfös, hatalmas és nagy befolyású olygarchi— 
át?  És nem bonyolítaná é ezen olygarchia az országot egy 
uj nemébe a’ hűbéri rendszernek ? Ha pedig a’ g róf el
len , ki csupán a maga osztályának megadóztatása mel
lett szónokol, semmit sem lehetne e’ miatt szólani: úgy 
kétségtelenül a grófnak sem lehetne ezt azok ellen ten
ni , kik nem leven földbirtokosak, hasonlóul arra izgat
nának , hogy csupán a’ nemföldbirtokosak adózzanak. És 
mire A ezetnenek aztán ezen meddő versenygések ? Sőt 
\olna é ezen versenyzésekben valódi komoly cselekvény? 
S igazságos, a’ hazara nézve üdvös volna é ezeknek 

akármellyike ? — így  tehát,  ha Széchenyi István gr. mint 
földbirtokos, kedve csosszanvan , azt mondja, hogy csu
pán a foldbirtokos fizessen, ezt neki, mint magányos em
bernek, mondani ’s ajánlani örökké szabadságában áll; de 
ha Széchényi István gr., mint statusférfi, azaz — nagyobb 
világosság végett egyszeresük a’ dolgot — mint „status“  
avagj „küzallomany i ezen ajánlatot elfogadná, azt neki, 
Morion legalább , roppant hibául fogná beszámítani.

Kossuth ugyan azt mondja: soha se akadjunk fel e -  
zen „telekdíj“ körüli izgatásokon, mert ha ezt ki lehet *)

*)  Egyébiránt szakasztott másolata azon mondásnak: csak a’ma- 
gam osztályának igyekszem előmozdítani javát ! M.
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vinni, a’ kivetésnél végtére is efféle mindenkire és min
denre kiterjedő adé fog abból len n i , a’ minőt t. i. én is 
óhajtók. Én azonban erre azt jegyzem m eg, hogy így 
igen helyesen van ugyan, de végtére is tehát azt mon
dani , hogy ez „telekdíj“  és nem egyéb, valóságos mys- 
tificatio ; ’s az ideák rectiücálása végett el kellett mon
dani, hogy ha ezen „telekdíj“ valóban „telekdíj“ volna, 
akkor az egész dolog nem sokat érne.

A’ gróf ur lá thatja , hogy én nem mint kortes , nem 
mint álnok szó lok , ki a’ „pimaszokra“  akar hatni. Én 
mint egyszerű  iró szólok, nem az otromba sokaságnak, 
hanem, az igazság érdekében egyedül a’ grófnak; nem 
számitva ezen kivül legkevesebbet sem a r r a , mennyire 
leszek képes a ’ gróf ur tervét megakasztani, azaz , a’ 
grófon kivül másokra nézve megczáfolni.

Hasonló nyíltsággal megvallom a’ grófnak, mikép fe
lettébb csalatkozott, midőn engem magnás-gyülölőnek ne
vezett, mert én., minden kivétel nélkül, az egész nemes
séget nem helyeslem azaz, roszalom ném a’ hisztériái neve
ket,  nem a’ gazdagságot, nem az embereket, nem nemze
tem egy ré s z é t , h a n e m  c s u p á n  n e m z e t e m  egy 
részének szerfeletti kiváltságait. Mind e’ mellett azon
ban az nem á l l , mit a’ gróf rólam mond, hogy én inkább 
akarnám nemzetem vesztét, ha annak erőre kelése egy
szersmind az aristocratia szilárdulását is maga után von
ná. De azt nem tagadom, hogy csupán azon feltét alatt 
tudnék a’ nemesség iránt elnéző lenni, ha valaha valaki
nek sikerülne engem arról meggyőzni, hogy a’ magyar 
nemzet feulétét avagy virágzását a’ nemesség, azaz : egy 
osztály szerfeletti kiváltságainak további életben mara
dása föltétezi.

Hijányosnak tartom továbbá a’ „Két garas“  tervet 
elvileg nemcsak a z é r t ,  mivel alapja csak e g y o l d a l ú  
adó; hanem még azért i s ,  mivel:

M á s o d i k  f ő é i  v. Az efféle telekdíji , azaz egyol
dalú adónak, általam egyáltalában nem kedvelt, subsidium- 
természete van; a z a z ,  csupán néhány évre vállalja el a’ 
közterhek viselését. És ime ezt nevezem én a’ terv lénye
gében palliativnak. És kérem a’ grófot, gondolja meg, hogy 
miután 100 millióval Magyarországban minden és örökre 
megtéve csakugyan nem lesz, harminczöt év múlva, vagy 
is akkor, midőn ezen 100 millió el lesz költve, az or
szágnak további investitiójival ismét ott fogunk lenni, hol 
például, a’ fiumei vasút elkészítése után, a’ grófnak na
gyon igaz fejtegetése szerint,  egy pár év múlva volnánk, 
ha t. i. nem olly országos kölcsönt tennénk, melly több 
vállalatra elég volna, hanem csupán részletekben és egyen
ként akarnánk minden létesítendő vállalatról külön , azaz 
uj törvény által gondoskodni. Azaz, ha ideiglenes telek- 
díjt hozunk be , természetesen csupán addig tartandót, 
meddig az országos kölcsön le nem rovatik, akkor ezen 
lerovás ide jén , vagy is 35 év múlva, újra felkerül az a-  
dó ü g y e ,  ’s újra ott kell kezdeni az adó elvi tárgyalá
sá t ,  hol most vagyunk , pedig ezt most jobb volna egy
szer mindenkorra bevégezni. És ime ezért kívánnék én 
rendszeres adó t , és nem csupán telekdíjat, hogy t. i. a’ 
kérdés egyszer mindenkorra, azaz , nem palliativ, hanem 
gyökeresen el legyen döntve , ’s 35 év múlva ne jójön 
ismét elő azon, nemzetünkre gyalázatot hozó, kérdés: ha 
vájjon akarjuk é hazánkat investiálni; és ha vájjon akar
juk é az investitiohoz megkívántaié költségeket nem szó
val , nem ajándokképen, ’s nem is csupán 35 évre , ha
nem meghatározott elv folytán , valósággal most és mind 
örökké viseln i, ’s ekkép a’ kérdést egyszer mindenkorra 
teljesen eldönteni, mit a’ telekdíj nem eszközöl. A’ hazá
nak örökké lesz szüksége költségekre, azaz adónkra; így 
tehát lehet é valakinek engem hibáztatni ’s ledorongolni, 
ha azt állítom, hogy ezen örökké szükséges költségeket, 
nem örökre , nem rendszeresen , nem felállított e lvkint: 
hanem csupán bizonyos idő re , egyoldalulag ’s kivétele

sen csak 35 évre megajánlani, nem egyéb pallativ szem ei !?
Nem a’ fizetés alól akarok tehát én kibűni, hanem an

nak elvét és alapját óhajtóm jobban megállapítani, jobban 
rendszeresíteni , ’s biztosabbá tenni, mint azt a’ gróf 
tervezi.

És ime ebből áll általányosságban észrevételeimnek 
alapja. Lássuk most a’ dolgot a’ már előadott részletek
ben is, . Morion.

(  Vege köv.)

A ’ pesti Bfimgasay-cl »ne-kórgy égy inté
zetnek ’s eelalSgi  ̂intkk.ö«Séséiiek rövid 

ism ertetése.
A’ Pesten létező magány-elme-kórgyógyintézet a’ 

történeti nevezetességű Rákos éjszaki oldalán fekszik , 
melly tájék az'egészségre megkívántaié minden kellék
kel bir. — Ez intézetet dr. Pólya József u r , átlátván: 
milly sajnosán érzi édes hazánk egy illy intézet nem-lé
tét , emberbaráti ’s honfi keblének ihletére, tetemes áldo
zattal 1842-ik évben alapitá, ugyanezen év május 1-jén 
azt meg is nyitván.

Czélja ezen intézetnek az elmebetegeken seg íten i, ’s 
a’ honunkban is nem csekély számmal sínylődő tébolyodot- 
tak hozzátartozóinak alkalmat nyújtani, hogy édes hazánk 
keblében — hol a’ csapás nyomasztó súlyát is enyhíti né
mileg a’ honiéti tudat — orvosi segedelmet találhassanak 
’s ne legyenek kényszerítve tetemes költséggel a’ külföld
re szorulni. —- Továbbá : czélja ez intézetnek alkalmat 
nyújtani ifjú orvosoknak, a’ gyógymüvészetnek honunk
ban eddigelé még figyelemre sem méltatott ezen ágában, 
magokat művelhetni, miszerint azok, kinek módjokban nincs 
külföldre rándulni, ne legyenek kényszerülve az orvos- 
tudomány ez ágábani minden isméret nélkül a’ gyakorlat 
tágas mezejére kilépni. Ez intézet czélja tehát koránsem 
nyerészkedés; mi — ha egyebet nem említünk is meg — 
már eléggé kitetszik onnan, hogy megállapittatása óta és 
igy több mint másfél év alatt — kivevén az alapszabályok
nak hírlapok utján szétkíildetését— még csak hirdetve sem, 
annyival inkább ajánlva nem volt. Ámde ez intézetnek el
vei közé tartozik, tettei ’s működése által szerezni magá
nak h írnevet!

Tizenkét beteget láthat el az intézet külön szobával, 
szükség esetében pedig többet is , olly állapotban lévén 
az ,  hogy bármelly perezben is tágasb kört nyithat jóté
kony czélu működésének.

Az intézet megnyitásakor négy osztály volt a’ fize
tésre nézve megállapítva; de fél év múlva a’ két utolsó 
osztályt meg kelle szüntetni, mivel a’ kiadás a’ bevételt 
1652 pengő forinttal haladta meg , nem számítván az inté
zet létnehozására fordított tőke kamatjait. A’ két rendes
nek megmaradt osztályban 1000 és 800 pengő forint a’ fi
z e té s , mit fél vagy negyed-évenkint tesznek le a’ beteg 
hozzátartozóji tetszésük szerint. Egy rendkívüli osztály is 
alapittatott ezer pengő forinton fe lü l , mellyben a’ bizo
nyos üszveg meghatározása a’ beteghozzátartozóinaktöbb 
kevesebb követeléseitől függ.

Minden beteg külön szobán kivül kap betegsegehöz 
képesti élelmet, gyógyszereket, szolgálatot, fatest, nyo- 
szolyát, a’ többi szükséges bútorral, ágy- ’s ruhaneműk
ről a’ beteg hozzátartozóji izletök’smódjok szerint gondos
kodhatván.

Ha meggondoljuk az élelmi és gyógyszerek evenkintí 
mibekerülését; továbbá a’ szolgálatot,  ̂ mi lényegesen 
különbözik a’ testi betegek körül teendőktől, két vagy há
rom beteghez is legalább egy pár betegápolo kivántatván; 
végre az intézethez tartozó egyéb személyzet sokaságát 
’s aztán meg a’ nagyszerúleg kezdett épületnek további 
kivitelét, csinosbitását: teljességgel nem mondhatni az 
említett évi fizetéseket soknak, sót inkább, összehason-



litva a’ külföldi intézetekéivel, mérsékeltnek, mi az in
tézet jótékony coljához illik. Úgy annyira,hogy a szám
adásból kiviláglik, miszerint a tulajdonos, a hév e te k  n fe 
lül 1842ik év óta intézetére költött 6095 Irtot p. pénzben.

’ Eddigelé tehát mintegy másfél ev alatt számszerűit 
12 beteg fordult meg ez intézetben , kiknek legalább be- 
teffsé^ét bentartózkodásuk idejét szükségesnek tartjuk 
az° érdemes közönség előtt megemlíteni, a’ gyógyítási 
mód orvosi lapba tartozván, miről a’ tudomány erdekeben 
szinte számot adandunk ; szükségesnek tartjuk pedig mar 
csak azért is , hogy némileg megczáfoljuk azon roszakaro 
gyanusiígatásokat,' mikkel ezen hitelre sem vergődhetett 
intézet ellen némellyek törnek. . , .

Az orvoslást nyertek közt tiz férfi ’s két noszemely 
volt. — Az első férfi 58 éves, ki közben eső szabad idők
kel öt évig szenvedvén magát megváltó ’s törvényhozónak 
tartó , dühöngéssel ’s folytonos lármával járo,rögzeszme— 
jében , 1842ki április 28kán fölvétetett ’s ugyanazon évi 
oct. 23án ép elméjét visszanyerve hagyá el az intézetet.
— Második: egy 27 éves férfi volt, ki két évig magát a’ 
világon legnagyobb urnák tartó rögzeszmevel , 1842-ki 
május 2kán fölvétetett ’s ugyanezen évi October  ̂22én mint 
az ágyban történt létszeri változások miatt gyogyithatat- 
lan egyed visszavétetett.— Harmadik: egy 32 eves fér
fiú volt, ki négy évig szenvedvén politikai ábrándokban, 
1842ki julius 4kéu fölvétetett ’s 1843ki április 20kán va
lamennyire javult állapotban vitetett el egy közkorházba.
— Negyedik: egy 32 éves férfiú volt , ki négy hónapig 
szenvedvén időszaki reszketeg tébolyodasban, 1842ki jul. 
15kén fölvétetett ’s ugyanezen évi October 8kán látszólag 
ép elméjét visszanyerve hagyá el az intézetet. Hon a’sze-  
szes italokkal való élésre bajába vissza , de egyszers
mind más testi betegségbe is esett ’s ebből felépülvén a- 
mattól is megszabadult.— Ötödik: egy 19 éves ifjú volt, 
ki két hónapig szenvedvén vallásra vonatkozó ’s igen 
nagy nyugtalansággal párosult rügzeszmékben , 1842-ki 
aug. 16kán fölvétetett ’s ugyanezen évi oct. 25kén ép el
méjét visszanyerve bocsáttatott el. — Hatodik: egy 42 
éves férfiú volt, ki hét évig szenvedvén legnagyobb rné- 
la-rásztkórban (hypochondria melancholica) 1843ki április 
7kén fölvétetett ’s ugyanezen évi October 8kán nője kí
vánságára ’s egyszersmind a’ benne kifejlett honvágy mi
att próbául egy pár hónapra haza bocsáttatott , ’s az ótai 
tudósítás szerint tökéletesen gyógyultnak tartják liozzátar- 
tozóji, miről az intézet a" beteg hazabocsáttatásakor lelki- 
isméretesen még nem kezeskedhetett. — Hetedik : egy 
26 éves ifjú ’s hivatalnok volt, ki ezelőtt már négy évvel 
is szenvedett elmebetegségben ’s jelen baja , mi dühös 
őrjöngés volt, egy hónapos lévén 1843ki jul. 16án fölvé
tetett 's ugyanezen évi oct. 16kán annyira javult állapot
ban, miszerint sziiléji tökéletesen meggyógyulnak tartani 
hajlandók voltak , a’ nemfizethetést adván okul, elvitetett, 
az intézetből^ kiléptekor nem lehetvén még kezeskedni 
teljes meggyógyultáról. — Nehogy az intézet hitele ha
sonló könnyelmű tettek által csökkenjen , érdekében áll 
tudatni, hogy az említett ifjút elvitetésekor csak lábado
zónak (reconvalescens)koránsem tökéletesen meggyóo-yult-
nak tartá.— Három férfiú jelenleg is bent van az intézet
ben , kiknek egyike 39 éves gyógyithatlan betegségben, 
idő-változáskor mindent rontani vágyó együgyü csábasáff- 
ban (fatuitas) szenvedvén csupán eltartás végett adatott 
által. — Másika 30 éves , kinek elméjét ámbátor legha
talmasabb okok zavarák meg ’s fölvétetése előtt már két 
éves volt baja, mégis a’ rajta eddig nyilványosan észre
vett lassú javulás , ennek fokonkinti növekedésére jogo
sít* — Harmadik: egy 50 éves testben elgyöngülí ’s na
gyon erőkimerült férfiú, időszakos dühöngéssel ’s válto
zékony eszmékkel vétetett át, most még ez utolsók nála

Szeskeszti. Helmeczy. — Nyomtatja

gyógyitandók. — Az intézetben orvoslást nyert nöszemé- 
lyek egyike : 37 éves volt, kinek sajátnemű szövevényes 
(complicált) betegs. egy névvel meg nem nevezhető’s 1842. 
máj. l8kán fölvétetett ’s 1843ki febr. 14kén ép állapotját 
visszanyerve bocsáttatott e l . — Másika 24 éves volt, ki
ben gyermekágyas korában öngyilkolási düh fejlődött k i,’s 
I843ki április 6kán fölvétetett, ’s ugyanezen évi julius 
6kán ép elméjét visszanyerve bocsáttatott el.

Az eredvény teh á t , akár az illy bajok általában ne
héz gyógyíttatását, akár pusztán a’ bajok idültségét, akár 
a’ gyógyítási idő rövidségét, te h á t : a’ hozzátartozók a -  
ránylag csekély költségit veszszük, igen kedvezöleg mu
tatkozik az intézetre nézve, melly magányember tetemes 
áldozatával jött létre ’s életben tartatik. — Közli d r  Kun 
Tamás , az intézet segédorvosa.

T  á r  c z a .
(C s e r k e s z -b á to r s á g .)  Hattav cserkesz kilenczed 

magával egy szép nyári napon a’ Kuban nádas lapályán 
vadászni készült ’s ezen czélból a’ folyóhoz közel men
tek.Két napi vadászat után 30—40 jávorszarvast lőttek, mi
ket magokkal akartak vinni.Harmad nap reggelén is foly
tatták a’ vadászatot; de Hattav ’s egy barátja többitől el
váltak és csakhamar valami 50 gyalog- ’s 300 kozákból 
álló orosz csapatra bukkantak. Hordozható hajókon szál
lították ezeket a’ Kubanon által, hogy az egész vadász
csapatot elcsípjék. A’ két vadász gyalog volt; igy futás
ról nem is gondolkozhattak, azonban megadni sem aka
rók magukat. Mig az ellenség meglehetős távolságban 
jött feléjök, addig hátráltak ’s erősen tüzeltek. De a’két 
orosz tiszt békétlenkedett, hogy embereik hulltak ’s a’ 
kozák csajtat élén elővágtattak ; miután pedig a’ két tiszt 
elesett, a’többi kedve hanyatlott ’s a’ gyalogság olly mozdu
latokat tön, hogy a’ két vadászt bekerítse; ezek pedig 
hátukat öszszevetve felváltva töltöttek ’s tüzeltek ’s min
den lövésre találtak.Végtére helyzetük igen kétessé lön; 
lőporuk ’s golyójok elfogyott, egyikük pedig , míg az o- 
roszok közűi 15 esett el, tetemesen megsérült, ki Hattav- 
nak tanácslá , hogy fusson; ez azonban azt nem tette , 
hanem kilőve utolsó töltését ’s aztán elfogattak. Hattavot, 
ki nem sérült meg ’s kitől leginkább tartottak, megkötöz
ték ’s mindkettőjüket Oroszországba hurczolák, néhány 
hónap múlva azonban három orosz fogolyért kicserélték.

( E l e t k o r - s  t a t i s t i k a  a z  o r o s z o k n á l . )  Jesse 
angol kapitány , ki nem rég utazta be Oroszországot, azt 
mondja : hogy azon 60 ezer ember közül , kik Oroszor
szágban évenként meghalnak, 20 ezer: nyolezvan-, 9 száz 
pedig száz ’s néhány éves korában hal m e g ; ötven 120 
éven felül, nyolez 1 35-, két,  három végre 145— 155 
évet szokott érni.

Mihály nagyhg sok, rendjelekkel diszesitett ud- 
varoncz kíséretében meglátogató a’ pétervári csillagász
tornyot. Struve fogadó a’ magas vendéget, de egy kissé 
zavarba jött. Egy udvaroncz e’ feletti csodálkozását nyil- 
ványitván a’ nagyhgnek: ,Nem csoda4, felelt imez, S tru-  
vét zavarba hozza ha olly sok csillagot nem maga he
lyén lát.

Oroszországban az aranymosást múlt évben, 
olly élénkséggel folytatták, hogy a’ birodalom ezen jöve
delmi ága az év végén 52 ezer fontot, vagyis körülbe
lül 18 millió tallért tett.

Berlinből Írják: mennyire haladt nálunk a’ ke
reskedői fogás : vevőket csalogatni a’ boltba , bizonyítja 
a’ napokban, minden utczaszegletre ragasztott imez hir- 
detés: „Adósságit lerovandó egy itteni nagy kereskedő- 
ház , melly bukáshoz közelit , hogy eddigi hitele ’s jo -  
hire ne szenvedjen, kénytelen néhány láda gyolcsot a’ 
gyári ár felénél jóval alább adni“ stb.

T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453 .



F ele let gr. Széchenyi Istvánnak a’ 
••h ét gura§i( ügyében.

(Vége.)
A’ Társalkodó 77dik számába foglalt czikkem e l s ő  

p o n t j a  védelmére, hogy t. i. igazságtalan volna, ha a’ 
100 millió kölcsön te rhé t , melly pedig az egész hazát 
illetné, csupán a ’ földbirtokosak viselnék, mind a’ mellett, 
hogy ezen pont magában is világos volt, a’ commentár a’ 
f ő e l v e k b e n ,  úgy vélem, elegendően megvan ; ’s abban 
egyszersmind azon vád ellen is kellően igazolnak gondo
lom magamat, mintha ezen pont által csupán ,,hátulsó ka
put“ akartam volna magamnak és Comp.(‘?) felnyitni, „mel
lyen ki lehessen surrannunk.“ ’S’ azt hiszem továbbá, hogy 
a ’ gróf ur ezen pont ellenében , egyáltalában nem mon
dott terve mellett eleget akkor, midőn azt jelenté ki,hogy 
csupán azért hagyá ki a’ földbirtokosak osztályán kivül a’ 
többieket, „nehogy complicáltabbá legyen az ügy“ , mert 
illy országos , mélyen ható, ’s nem egy két perezre szóló 
ügyben, csak a z é r t , hogy akár magok czikkeink, akár 
maga az ügy „complicáltabbá“  ne legyen, illy nagykön- 
nyebbitést nem vagyunkjogosítva magunkon tenni.Egyéb
iránt én még tovább m egyek , ’s kénytelennek érzem ma
gam a’ gróf u ra t ,  minden iránta való tiszteletem mellett, 
saját szavaiban megigazítani. A’ gróf ur ugyanis, meg
lehet u gyan ,  hogy itt valmelly tacticát követ, de egyál
talában nem igazán mondja, hogy c s u p á n  a j zé r t  hagyta 
ki a’ földbirtokosak osztályán kivül a’ többieket, „nehogy 
complicáltabbá legyen az ügy“ , hanem azért, mivel ezt 
ki nem hagynia nem lehetett; mert épen az teszi érdeklett 
indítványa lényegét, hogy ezeket kihagyja; vagy megáll
hatna é különben ezen nevezet „telekdíj“ , ha nem egye
dül a’ t e le k tő l  fizettetnék d í j ?  Látni való tehá t,  hogy 
a ’ gróf urnák mulhatlanul ki kellett tervéből a’ földbirto
kosakon kivül minden más teremtést hagyni , ’s követke
zőleg nekie azt mondani, mikép ezt csupán azért tévé, 
,,nehogy complicáltabbá legyen az ügy“ , nem elegendő 
felelet első pontomra nézve; kérem tehát, a’ grófot, mél- 
tóztassék ez ügyben más , beszámítható , feleletet adni. 
Meg kell még a’ g róf urnák ezen pontomra tett egymás 
észrevételét is említenem annak szem elé tüntethetéseül, 
mennyire főleg a’ személylyel bajlódik a’ g róf u r .A z mon
datik ugyanis nekem, miért nem mondtam illyesmit: em
berül van ugyan, hogy elvégre a’ földes ur űzetni akar, 
de ezen felül más forrást is meg kell nyitnunk , azaz, fi
zessen a’ kereskedő ’s tőkepénzes is; nehogy azonban 
az ügy kivitele nehezebbé (?) tétessék , hagyjuk ezt ak
korra ( ? ) ,  mikor az elsőt kivittük, mellyet előmozdítani 
ezennel én Ígérek. Ezen mondását nem azért idéztem a’ 
gróf urnák, mintha azt vélném általa megmutathatni, men
nyire érzékenyül megtámadott engem ; mert történetesen, 
ebben épen semmi bántalom s incs ; hanem csupán azért 
idéztem, hogy megmutathassam, mikép a’ gróf ur alig em
líti magát a’ tárgyat, ’s azonnal a’ személyre tér által; ’s 
ha ne m bántja is a z t ,  legalább alkuszik vele ,  ha vájjon 
pártolja é tehát tervét ? Oh bizony az egyszerű Morion 
nem lépett elő olly sok igénynyel, és még is olly kevés 
elhatározottsággal , hogy szükséges volna, avagy amúgy 
könnyeden egy pár szóval lehetne vele végezni, ’s azon
nal alkura is állana! Felelt volna csak a’ g ró fu r  magára 
a’ dolog lényegére, ’s ha eloszlatta vala a’ kétséget, Mo
rion az első volt volna, ki alku nélkül is pártjához állott 
volna; azonban, ha el nem oszlatik a’ ké tség , minden 
alku mellett sem fogja magát megadni Morion. Egyéb
irán t,  ne arra igyekezzék a’ g ró fu r ,  hogy Moriont meg

nyerhesse, mert bizony ó használni is keveset tudna, ár
tani pedig minden bizonynyal még kevesebbet, hanem in
kább azon le g y e n , hogy a’ közönség elibe terjesztett 
észrevételeit czáfolja meg. Úgy látszik azonban, hogy a’ 
gróf ur ellenkezően já r  el, mert míg a’ dolog lényegére 
nézve egy két szóban elvégzi mondanivalóját, mint fő- 
dolognak, örökké a’ személynek fordul, ’s vagy alkuszik 
vele , vagy pedig olly irgalmatlanul megtámadja ’s meg- 
pirongatja ő t,  hogy szegény Morion, teljesen zavarba 
hozatva, az első benyomás alatt nemcsak minden embert, de 
még minden tükröt is futni volt kénytelen pirulása nagy
ságában.

A’ m á s o d i k  p o n t r a  nézve, hogy t.i. minő arány
ban fizetnének az úrbéres jobbágyok, semmi további elő
adni valóm sincs.

A’ h a r m a d i k  p o n t r a  nézve, melly különösen sze
rencsétlen volt a’ grófnak haragját fellobbantani, ezt a -  
dom elő: A’ gróf ur engem haragjában következetlenség
ről vádol , hogy azon tervről , mellyről az első pontban 
azt mondám, „az egész hazát illetvén“ , itt azt mondom, 
„hogy az eladósodott nagy birtokosak osztályának eszkö
zölné javát.“ Hogy vádolhatott engem a’ gróf ur követ
kezetlenségről , ki maga legjobban tudja , hogy tervé
nek valóban két czélja v a n : az országot investiálni ’s 
egyszersmind a’nagy birtokosakon segíteni, megvallom, nem 
értem!? Ennem hibáztam a’ következetesség ellen, mit na
gyon becsülök; ’s annak megymutatására, mikép valóban kö
vetkezetes valók, és csupán mint következetesség utján az 
igazságot nyomozni akaró , ’s egyáltalában nem a’ „pi
maszokra“ hatni kívánó igyekeztem eljárni a’ taglalatban, 
a’ bennök meglevő összefüggesztő fonal nyomán fogom 
kifejezésemet a’ következő pontokra nézve előadni.

Én azt mondtam: n e g y e d i k  p o n t ,  hogy a’ te rr  
politikátlan ; vagyis , mint mások mondják , hiányzik be
lőle a’ szellemi alap ; mert a’ helyett, hogy kapocs volna, 
melly a’ haza minden lakosait összefűzné ’s egyesítené 
érdekben és elvben egymással, nemcsak hogy ezt nem 
tenné , hanem még élesebbé tenné a’ fenálló különbsége
ket , sőt nemcsak hogy élesebbé tenné a’ fenállókat, ha
nem még újat, és ezt a’ birtokos és a’ birtoktalan nemes
ség között.

Hogy azonban egyáltalában nem vakittattam el mág
nás-gyűlölet által, világosan mutatja a’h a t o d i k  p o n t , # )  
melly azt fe j t ik i ,  hogy ezen terv szerint a’ nagy bir
tokosokon segíteni nem sikerülhet. Ha ugyanis a’ földbir
tokosaknak hosszú időre kölcsönöztetnék ki a’ pénz , ak
kor a’ közállománynak hosszú időig nem volna évenként 
egyebe, mint a’ nagybirtokosaktól szedendő kamatok.Ugf 
de ezek nem volnának elegendők arra nézve , hogy aK 
ország investitiója derekasan eszközöltessék. így tehá t , 
hogy a’ közállománynak nagyobbacska összeg állhasson 
készen rendelkezésére , mulhatlanul szükséges es illyes 
valamit ajánl a’ gróf is — hogy a’ kikölcsönzok bizonyos , 
még pedig rövid időszakokban visszafizessek magat a tő
két is a’ közállománynak. Úgy de, kérdem én akkor , és 
kérdem én most is : lehet é állítani, hogy az eladósodott 
nagybirtokosakon segítve lesz, ha a’ nekiek kikölcsönzött 
pénzt, igen rövid idő múlva tolok ismét visszaveszszük! ? 
A’ kettős czél teh á t , kisebb nagyobb mértekben, egyik a* 
másiknak útjában áll.

*) Az öt ödi k pont  védelmére, hogy t. i. a’ telekdiji terr 
csak palliativ, és nem valami rendszeres dolog, e’ helyen 
semmit sem mondok, mivel, úgy hiszem, ezt a’ foelvekben 
kellően kimutatám. M.



Mindenek falett nem vámoltathatom pedig arról; hogy * 
elvakittatlam a’ mágnás-gyűlölet által, még különösebben 
a z é f t , mivel nem elégelvén , mit a’ hatodik pontban te
vék , elmondani, hogy »’ szóban ]evő terv által a’ nagy 
birtokosakon segíteni nem lehet,  n’ h e t e d i k  p o n t b a n ,  
mellyet a’ gróf ur ügyesen elmellőz , magam igyekezem 
kimutatni , mint lehetne tehát rajtok segíteni; és midőn 
ezt tevém , lehetett é ,  nem mondom igazsággal, de csak 
némi legkisebb ürügy alatt is ,  ellenem, m int,,rósz szán- 
dokuu ember ellen, kikelni? Ezen pontot, mivel külön
ben is szándékom ellen egy kis értelemzavaró hiba csúszott 
belé, ezennel szorul szóra ide iktatom: „Es végre , ha 
az mondatik, hogy ezen telekdíj alapul szolgál egy ollyan 
kölcsönnek, melly bankba helyezve , feladatául tűzi ki az 
egyes birtokosak felsegélését és jószágaik javítását, nincs 
ellene kifogásom ; de , ha az mondatik, hogy ezen telek
díj alapul szolgál egy ollyan kölcsönnek, melly azon kí
vül feladatául tűzi ki az ország investitioját i s (u takat, 
csatornákat, orsz. kikötőt ’sa’t . ) , akkor az egész ellen 
kifogást vélek tehetni. Hacsak azt nem gondolja a’ ns gr., 
hogy még egy más 100 milliót is fog fölvenni, mellynek 
kamatait a’ (földbirtokosoknak kikölcsönzött) 90 millió ka
mataiból fogja fedezni, ’s ezen második 100 milliót pedig 
egészen az ország investitiojára fordítja.“  Ha ezen pont 
világos tanúságot nem tesz arról, mikép én nemcsak hogy 
nem akarom a’ nagy birtokosak ellen fölingerelni az „otrom
ba“ sokaságot, hanem hogy sokkal inkább azokon komo
lyan óhajtók segittetni: úgy én nem tudom, mit nevez a’ 
gróf ur jószándoknak.

Igen is , legyen segítve a’ nagy birtokosakon orszá
gos kölcsön utján , de ezen országos kölcsön ne legyen 
e g y ’s ugyanaz, mellyel az országot investiálni akarjuk , 
mert különben az investitio a’ földbirtokosak fölsegélésé- 
n e k , ’s a’ földbirtokosok fölsegélése az ország investi— 
tiojának , kisebb nagyobb mértékben , örökké kölcsönösen 
útjában fog allani. A’ földbirtokosak fölsegélésére hasz
nálandó országos kölcsön , nem tagadom , igen méltányo
san , igen helyesen lehetne c s u p á n  telekdíji adóra ala
pítva; de hogy olly kölcsönt, melly az ország egyetemes 
investitiojára fordittafnek , helyesen és igazságosan le
hetne c s u p á n  telekdíji adóra, azaz olly adóra, melly 
egyoldalú, és nem mindenkire ’s mindenre kiterjedő vol
na, alapítani; ’s hogy továbbá, egy ugyanazon pénzzel 
lehetne az országot is investiálni , ’s a’ nagy birtokosa
kon is segíteni, azt határozottan merem tagadni, # )

Meg kell azonban j egyeznem, hogy midőn azt mon
dom, mikep egy ugyanazon pénzzel nem lehet az orszá
got is investiálni, ’s az eladósodott nagy birtokosokon 
is segíteni , ez^ alatt azt ertem , hogy azon pénzzel nem 
lehet ezen kettős czélt elérni, melly magában véve, szük
ségesnek tartatik egyenként mind a’ két czélnak elér
hetésére nezve.Mert ha például szintén úgy az országin— 
vestitiojára, mint a’ nagy birtokosak fölsegélésére klilön 
külön csak 50 millió kivantatnék, akkor természetesen e -  
leget lehetne tenni 100 millióval mind a’ két czélnak; de 
ekkor nem e g y  u g y a n a z o n  pénzzel éretnék el ezen 
két czél. Egy ugyanazon pénzzel megkísérteni két czél 
elérését , úgy értem , ha fölteszszük — pedig a’ gróf ur 
czikkeiból épen illyesmi tűnik ki — hogy mind az ország 
investitiojára, mind pedig az eladósodott nagy birtoko
sak fölsegélésére különkülön 100 millió kivántatnék, és 
meg is egyetlen milliónyi országos kölcsönnel akarnánk 
ezen két téren eleget tenni; a’ mikor aztán, legyünk meg
győződve , egyik czélt sem közelítenék meg derekasan.

*) f nzn £«“ “ * ez ellen fel, hogy miután az investitióra szánt 
íuu milliót nem lehet egyszerre investitiókb* fordítani. csak 
nejn togjuk ladaba tenni, hogy minden haszon nélkül bever-
néikiil T?n«ilSZen * 100 millió kö,csönt me8 lehet tenni, a’ 
J* th il i íSE .e v!*?7e V0,vn»nk kénytelenek a’ pénzt felvenni; .ot hihetőleg jgy könnyebben is kapnánk pénzt. M.

:w  .Van azonban • még egy ese t ,  és attól méltán lehet 
tartani — ha, mint a’ gróf inditványozá, <.csak amúgy 
c o m m a s s á l v a  kezeltetnék a’ k é t  czél elérését munkál
ni akaró ’s következőleg k é t  operatio — mikép, aka
ratlanul ugyan, de végtére is , ha t. i. csakugyan com 
m a s s á l v a  kezelttenék a’ két tárgy, minden bizonynyal 
ez lenne a’ gr. tervéből : Az országos investitiókra szánt 
pénzek mennyisége nem tétetnék ki határozottan, hanem 
csupán mint ,quantitas ignotaí vétetnék fel; vagy is in
kább csupán mint ollyan , melly attól függene , mennyit 
fog behozni valamelly mellékes bank-operatio ; másrész
ről ellenben a’ nagy birtokosak fölsegélésére szüksége» 
összegnek nagyságához képest tétetnék az országos köl
csön és csupán az innen bejövő kamatból eszközöltetnék,, 
mintegy alárendelt dolog , az ország investitioja.

Ezekből kitetszik , hogy én valóban hiányt vélek ar 
g róf ur tervében rejleni, ’s egyáltalában nem csupán ar 
lizetés elleni antipathiából, állottam elő észrevételeim
mel. Czáfolja meg a’ gróf ur ellenvetéseimet, ha alapta
lanok, és én fogok örvendeni legjobban, mert akkor egy 
elméletben hibátlan tervet fogna hazám legkiválóbb pra— 
cticus emberének kezében látni , mi mindenesetre v ég -  
hetetlenül derék volna. Addig i s ,  míg ezt megtenné,úgy 
vélem én részemről megczáfoltam a’ grófot azon vádjá
ban, mintha én annyira vakittattam volna el a’ magnás- 
gyülölet által , hogy midőn észrevettem , mikép a’ g ró f  
terve a’ nagy birtokosoknak is használhatna, e’ miatt azon 
számtalan jót nem voltam képes meglátni, mellyet ez a’ 
honra egyenesen árasztana; azaz, hogy a’ hon javát sem 
óhajtanám előmozdítani, csakhogy valamikép a’ nagybir
tokosakon se legyen segítve; mert íme, én bizony nagyon 
óhajtóm , hogy a’ nagy birtokosakon is segítve legyen ; 
bárha, mint akkor is tevém ,’s most is kijelentem melléke
sen , mikép aristokratáink megfonnyadásának azon jó kö
vetkezése volna , hogy kevesebb absentista léteznék; mert 
hisz világosan áll előttünk, hogy valameddig pénzük— 
tül telik — igen kevés dicséretes példa kivételével — a’ 
külföldön korcsoskodnak , ’s valódi hazájokból a’ külföld
rő l# )  csak akkor szállonganak a’ mi szegény ’s ő á l-  
talok szipolyozott hazánkba vissza , midőn vagyonuk fo- 
gyatékján van. Azonban észre lehetett volna a’ gróf u r
nák vennie, hogy ez mindössze is ollyan állítás , minők
ben a’ gróf ur maga leggazdagabb , ’s mellyekröl épen 
ön azt szokta mondani, hogy devalválni kell ugyan értel
müket, de azért még is igazság van bennük. Hanc veni- 
am damus, petimusque vicissim. Sőt annak megbizonyitá- 
sára, hogy valóban óhajtóm, mikép az eladósodott nagy 
birtokosakon segítve legyen, a’ gr. ur tervére épen azért 
tevék e’ tekintetben észrevételeket, mivel ezen czélnak 
elérésére hathatósabban óhajtók rendelkezéseket tétetni, 
mint ó javasolja; a zaz ,  a’ helyett, hogy a’ szóban levő 
két czélt , úgy szólván egymásnak kölcsönösen aláren
delném , óhajtóm e’ két tárgyat elkülönöztetni, ’s mind
egyikről magánállóan gondoskodni; ’s igy a’ földbirtoko
sak fölsegélésére is külön, magánállóan óhajtva rendelke
zést tétetni, egy országos kölcsönre alapított földbirtokra 
kölcsönző (hypothecalis) bank felállítását tartom szüksé
gesnek, hogy ekképja’ nagy földbirtokosak nagy kamatú 
adósságaiktul megszabadulva, ’s illetőleg a’ váltó-törvény 
utján különben előbb utóbb bekövetkezendő végelpusztu
lástól is tökéletesen biztosítva legyenek.

Es még csak néhány szót arra nézve, hogy én csak 
okokkal bajlódtam , ’s az „otromba sokaságra“  és a’ „pi
maszokra“  egyáltalában nem is gondoltam. A’ Világ 101. 
számában Dessewffy Emil gr. hasonlóul kimutatja, hogy 
a’ Széchenyi 100 milliójával az országot is investiálni, ’s 
a’ nagy birtokosokon is segíteni nem lehet. Dessewffy

*) Ezen emberekre nézve igazzá válik, ezen egyébkép rósz ma
gyar sz ó : külhon. M.
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gr., ki annyira tetszik magának gr. Széchenyi iránti kö- 
zelgésiben DessewíFy gr., ki maga is mágnás, Dessewffy 
gr., ki a’ „Két garas“ tervnek nem ellensége, hanem ba
rátja, sőt magasztalója! És igy talán mégsem a’ mágnás- 
gyűlölet vezeti az embert annak mutogatásában, hogy egy 
ugyanazon pénzzel két czélt elérni nem lehet!?

Ila azonban mind e’ mellett , mint a’ gróf ur nekem 
adott feleletében, mellyról azonban maga megismeri, hogy 
,,kevés udvarisággal“  fogadta észrevételeimet, véli, ne
talán másra tolási hajlamot voltam volna szerencsétlen föl
ébreszteni némelly kiváltságosokban : úgy én nem késem 
ezennel kimondani, hogy illyes gonosz szándok tólem ide
gen lévén, ha azt csakugyan eszközlöttem , mindenesetre 
hibáztam. Hibáztam ugyan akaratlan és véletlen, de jaj 
azon embernek, ki ellen már a’ véletlen is talpra áll. És 
ha valósággal elkövetéin ez t ,  akkor igazán sokat, talán 
még a’ gróf ur ellenem intézett kiméletlen kifakadásaitis 
megérdemlettem.

Végzetül még néhány szót. A’ gróf engem szid, hogy 
tervét piczinylem , ,,mintha bizony — folytatja — két kéz
zel járult volna ahhoz, ha h a t á r o z o t t  é s  r e n d s z e 
r e s  a d ó z á s i  tervvel, melly örökre köt ,  állottam volna 
elő.“ Igen is , gróf ur , ezt fogtam volna tenni teljes 
lelkemből, ezt tettem eddig is, sőt ezt fogom tenni ezen
túl is , akár fog valaha a’ g róf ur , telekdíjából kiver- 
gödve , a’ mi bizony sokkal félszegebb és palliativabb , 
mintsem hogy a’ grófot megillethetné , rendszeres adó
zási tervvel előállani a’ maga részérő l, akár nem.

Morion.

Elfogulatlan nézetek a’ zsidók eman- 
cipatiójáról.

Az általányos haladás nagy tömege azon sok külön
nemű tárgyai között, mellyek szeretett hazánk minden el
mélkedni tudó ’s akaró fiát foglalatoskodtatják, egy van, 
melly sajátszerűsége által kiválólag tűnik ki; önkénytelen 
ragadván figyelmét mindenkinek, még azét is, kinek tu
lajdonkép az úgynevezett politikusok sorába magát számi- 
tani sem kedve, sem akarata. A’ zsidó-emancipatiót ér
tem. Sok szép szó vesztegettetett el már e’ tárgyban ; 
sok ékes, szívhez intézett beszéd pergett le a’ véd szó
nokok ajkairól megyei gyűléseken szintúgy mint a’ hon- 
gyűlés termeiben; az időszaki sajtó egy két orgánja me
legen karolja föl az ügyet; és még is hatástalanéi enyé
szett el a’ sok meleg szónoklat, kívánt siker nem koszo- 
rúzta az eróködést, és adja a’ nemzetiség istene, ez még 
most ne is történjék meg. — Emberiségről, embertár
sainkról szólnak. Emberiség, milly fönséges és nagyszerű 
e’ szó , keblem templomában áliitatos tisztelet honol irán
ta ’s legmélyebb alázattal hódolok e’ szó értelmének, 
varázs erejének. Meleg kebellel ölelem által az öszszes 
emberiséget, ’s egy olly hazában — mellybe csak most 
szállongnának lakóiul t i s z t á n  s z e l l e m i  emberek— tö
kéletes emberegyenlóséget kívánnék; de miután édes ma
gyar hazánkat szintúgy, mint a’ földteke eddig ismere
tes részét olly gyarló emberek lakják , kiknek túlnyomó 
alkatrészük inkább anyagi mint szellemi , ’s kiknek tiszta 
természeti érzéseik fölött, több ezred év-ápolta terhes e -  
löitéletek vastag és komor föllege borong , mellyet egy 
könnyen semmi parancs, vagy törvény szétoszlathatni 
nem f o g ; miután inkább a’ viszonyok ’s körülmények ha
tározzák az ember te tte it , ’s fóképen jelenlegi állapo
tunkban, átalakulásunk e’ legterhesb szakában, midőn egy 
honnak, egy nagy honnak boldog— v. boldogtalansága fo
rog kérdésben ; — egyedül a’ s z í v  sugalmát követni ’s 
ez által a’ hon jövőjét ’s — biztosan állíthatni — nyugal
mát csak könnyelműleg koczkáztatni, nem tanácsos , nem 
szabad. Itt mellőzni kell mindent, egyedül az ész komoly 
szavára hallgassunk , ’s azt tegyük mit ez javaso l, pa-

rancsol.Kik ezt tenni nem akarják, rohanjanak — ha ne
kik úgy tetszik — az általuk ásandó verembe, váljanak az 
illetők pénztári szomjának áldozativá , (mit ugyan én mint 
keresztyén társaimnak nem kívánok) ültessék magok mel
lé a’ zsidókat, osszák meg velők mindenüket, ’s ez által 
senkit sem fognak megsérteni; de a’ nemzetnek hagyja
nak beket, ne veszélyeztessék a’ nemzetiség gyönge 
sajkáját, ’s szűnjenek meg az a’ nélkül is eleget hányt 
vetettet bűnös könnyelműségük által sülyeszteni, mert az 
illyek emléke is elkeseritóleg gyűlöletes leend , és sír
jaikra a ’ karhozat sürü köde rakand emlékjelt; irtózatost, 
mellyet kerülni , mellytól borzadni fog az utókor.

w A’ zsidók emancipatiója sokkal fontosabb tárgy mint 
minőnek első tekintetre látszik, és minden oldalróli megvi
ta tást , nagyobb figyelmet igényel, mint millyet eddig rá  
fordítottunk . ’s ugyan azért nem ártand egy kissé hosz- 
szadalmasnak lennem. Lássuk tehát mit javasol a’ józan 
politika tennünk ’s tájékozzuk — ha úgy tetszik a’ helyze
teket. Először is a’ közvélemény leplét lebbentjük föl, de 
itt a’ zsidók ’s védeik számára nem nagy okot lelünk vi
gaszra , mert daczára minden megyei ’s orsz.gyűlési zs i-  
dóvédszónok eróködésének, általányos ellenzésben hango
san nyilatkozik az az emancipatió ellen, melly ellenzés, ha 
az e m a n c i p a t i ó  m o s t  m á r  k i m o n d a t n é k  — en- 
gesztelhetlen gyűlöletté fajuland. Sajnos ugyan hogy ez 
igy van , de a’ dolog valódi állása ez ,  ’s ki ezt tagadja 
az peregrinus es t in  Israel.-— Hogy megfoghassuk: minő 
szívvel viseltetik a’ polgárság a’ zsidók polgáritása iránt, 
nem leend ártalmas emlékünkbe idézni a’ minapi eseményt, 
ez eléggé képes némelly emancipatioi hős gőzölgő fejét 
fölvilágosítani. Azonban hasztalan, mert hisz egy érdemes 
ur nem átalotta igen nyilvnnyos helyen megvallani, hogy 
ó ezen eseményre mit sem ád, de hogy miért ? ezt meg
mondani nem tartotta szükségesnek, minek is ok, ’s egy 
kis zavar még nem érdemli meg hogy valaki okok előhor- 
dozásával fárassza magát. Azonban azon eseményben az 
illető polgárság közvéleménye nyilatkozott sokkal vi
lágosabban és hangosabban, mint minő némelly jó urak 
lélekisinéretének furdalása. — Igen hihető, hogy ezen 
esemény még másut is találna követésre, mi különben elég 
szomorú lenne, és íme még eddig csak szó volt az eman- 
cipatióról, hát ha most törvény hozatnék, melly a’ zsi
dóságot emancipálná, mikép volna akkor? Pedig adja is
ten hogy rósz jós legyek, de bizony tárt karokra nem ta
lálom! a’ zsidóság. — Ez most még kényszerítés lenne, 
mi által nem közeledésnek hanem kiirthatlan gyűlöletnek 
’s idegenkedésnek magvai fognak szóratni, illyenekben csak 
későbbi boldogabb időktől remélhetendünk üdvös gyógy- 
szert.De továbbá sz. k. városaiba társaikul befogadni, kétsé
gen kivül hogy a’ polgárs. nem nagy kedve van a’ zsidókat 
világos abból , hogy majd minden város meghagyta köve
teinek az emancipatió elleni felszólalást; e’ szerint tehát 
a’ polgárság nem kívánja még most az emancipatiót. Ves
sünk most egy tekinteteta’ nemességre; itt a’zsidók iránt 
megvetéssel párosult ellenszenvet tapasztalandunk , ’s a* 
nemesség minden nagylelkűsége mellett nem igen tűrne 
békés lélekkel, hogy azon néposztályt, melly eddig meg
vetésének ’s szeszélyeinek tárgyául szolgált, — hir
telen magáéhoz hasonló állásponton lássa. Ez nagyon is 
sértené a’ nemesi hiúságot. A’ zsidókat tehát most egészen 
emancipálni — midőn van törvény melly nekiek a’ lakást 
(kevés helyet kivéve) mindenütt megengedi; mellynek ere
jénél fogva űzhetnek minden mesterséget, tarthatnak nem
zetükben legényeket, foglalkozhatnak földmiveléssel, ta
nulhatnak orvositant, az előttük nyitva álló keresztyén ta
nodákban kedvök szerint képezhetik és művelhetik magu
kat, miután illy szép jogokat nyertek, idő előtti igenigen phi- 
lantropismus. Forró köszönet mellett megelégedhetik a’zs i-  
dóság az 1840: 29.t.cz., mindaddig, mig magát többre mél
tónak mutatja, mig a’keresztyéneket minden közeledéstől e l -
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IdegenitA megrögzöttferde előítéleteit leve kezendil m g 
öbb buzgósigot nem (.nasilnnd »> nem zeds iránt, ha fol- 

h a w  valahára azon nevetséges es soha többe nem való
sulandó Zsidóország ujonani fölállítása iránti remenynyel. 
Hisz a’ legelvakultabb zsidó átgondolhatja, milly szeren
csétlen lenne az a’ Zsidóország, ha tekinti, mennyire fa
jult a’ mostani romlott német nyelvet őrlő, ’s néhai ősei 
erényeiből nagyobbára kivetkezett zsidó nemzedék; csak egy 
pillanatunkra méltassuk Lengyelországot, a’ zsidóság leg
nagyobb fészkét, ’s látni fog juk , hogy egyik zsidó a’ 
másiktól nem élhet e l ,  íredig ott is keresztyén több van 
mint zsidó, hát ha még egy ország tisztán zsidókbul ál
lana ! Bizonyára eszükbe jutna a’ zsíros Magyarország.

Ha tehát a’ zsidók azon mondást tartandják szemük
előtt, hogy Dii sine laboribns nil dánt, ’s magok is fog
nak versenyezni a’ haza keresztyén Tiaival, a’ közanya 
mind szellemi, mind anyagi jóllétét áldozatokkal is előse- 
géleni, akkor bizonyára mind a’ po lgárság , mind az ál
talányos nemesség kész hozzájárultával atyáskodó kor
mányunknak sorsuk további járulásáról nagylelkűen gon
doskodni fog. f

( } ege kövj)

T á r c z a .
Csak pár szó azon válaszra, melly az Athenaeumban 

megjelent természettani észrevételünkre tétetett. (Lásd 
f. é. Társ. 2ik és 3ik számául.)

Miután észrevételünkben kimondatott ’s tényleg vilá
gos is azon elv, h o g y  a’k é r d é s e s  t e r m e s z e t t a n  n e m  
f e l s ő  o s z t á l y o k  s z á m á r a  i r t  r e n d s z e r e s  mu n k a ; ,  
következőleg benne a’ természetijeleneteknek csak legkö
zelebbi okai adathatnak, mégis válaszoló ur ezen elv elle
nére liandabandáz; miután ezen ügy a’ bírálat és felelet
ben mint tétel és ellentételben az olvasó közönség előtt 
áll , mellyeknek viszonyításából önként kel a’ közönség 
ítélete: mi ezen válaszból nem tanulván tartalomra többet, 
mint a’ bírálatból, erre semmit sem Írhatunk, még kö- 
szönötünket sem nyilványithatjuk, kivevén a’ föld tengelye 
körüli mozgást, miben V # #  urnák, hazai mértékünkre 
alkalmazva, teljes igaza van. De van mégis egy a’ vá
laszban kitűnő, ini az é s z r e v é t e l e i n k b e n  is érintett 
bírálaton áthúzódó fekete vonalból származik , melly most 
még hatalmasabban tör ki, ’s az orszárgszerte hires m—s 
modor; mert hasztalan uram! irót főleg kritikájából szok
tunk meg ismerni.Bírálj valamelly munkát, kitetszik, mi 
szellem lakik benned. Ezen gyönyörű modorra sem szó
lunk , mert ebben nem neveltetvén , ehhez nem értünk , 
hanem pusztán sajnálkozva nyilványitjuk ezt. íg y  vála
szoló V # #  ur ! mi c s i t t e k  — már ha haragszik is , 
nemcsak munkája tartalma, de modorjárói is hozunk Ítéle
t e t , mert mi áltálján véve szemlélet, eszmélet, gondol
kodás és ezek után öntevékenységben vagyunk oktatva ’s 
emberiségben nevelve. Es ha mostani nyilatkozatunk elle
nére előbbi észrevételeinkben az emberiség határát egy 
kissé tulhágtuk is ,  arra ön által fölhivottak, jogosítva ér
zők magunkat. — N. Körösen 1844 január. 15kén. P. A. 
’s társai.

F i g y e l m e z t e t é s  a’ K u b i n y i - f é l e  p á l y a 
k é r d é s r e !  A’ kir. magyar természettudományi társu
lat 1843dik év dec. 13án tartott kisgyülesi határzata kö
vetkeztében a’ magyar természetvizsgálók és orvosok te
mesvári gyűlésében kihirdetett Kubinyiféle pályakérdésre 
van szerencsém a’ tudós közönséget figyelmeztetni.

A’ kérdés' e’ következő : ,,írassanak le az olly igen 
szenvedélylyé vált állatkínzások módjai édes hazánkban , 
ezeknek káros volta, kivált zoológiái, statusgazdasági ’s 
emberiségi tekintetbűi; ’s adassák elő , milly módokkal ’s 
utakon lehetne ezeket legczélszerübben megakadályoztat-

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja

n i , ’s e’ helyett az állatok iránt szelidabb bánásmódot 
behozni ?

A’ pályadij a’ t. Kubinyi Ágoston ur által ajánlott 
12 darab aranyhoz Petényi 8, Grósz dr. 2  , Schöpf dr. 
szinte 2  darab aranyat ajánlván összesen 24 darab arany. 
A ’ feleletek beküldetésének határideje 1844d. évi május 
25ke, melly határidőre az értekezések idegen kéz által Írva, 
’s a’ szerző nevét rejtő pecsételt jeligés levéllel ellátva, 
a’ kir. magy. természettudományi társulat elnökéhez, t. 
Bugát Pál egyetemi tanár úrhoz Pestre beküldendők. — 
A’ munkálatok a’ társulat tagjaiból kinevezendő választ
mány által fognak megbiráltatni , ’s a’ júniusi nagy gyű
lésen a’ jutalmazott munka írója megneveztetni ; a’ juta
lom pedig az 1844ki évben Kolozsváron tartandó nagy 
gyűlésen fog a’ nyertes pályázónak a’ pályamunkával e -  
gyütt átadatni. A’ határidőn túl; érkezett munkák szerző
iknek visszaküldetnek, a’ nem nyertesek pedig, jeligés le
veleik felbontatlanul elégettetvén a’ társulat birtokában 
maradnak. Pesten januarius JO. 1844. Dr. Kovács Sebes- 
tény Endre titoknok

íí'.j-.-^Egy kérkedő uracs minapában egyik pesti ven
déglőben e s z e g e t v é n  minden felszólítás nélkül így 
dicsekvék a’ jelenlevők előtt: „Épen most szállók ki a’ gő- 
zösbül, Bécsből jövök, úgymond, ’s fáradt vagyok.“  Ké
nyelmes volt az utazás ? kérdé a’ vendégek közül egyik. 
„Igen“ felel amaz , „csak az istenadta döczögés , ráz
kódás ne volna.“ „H ogyhogy?  döczögés, rázkódás a’gő
zösön !“ „Vagy ú g y ? !  gőzöst mondtam? engedelmet ura
im ! postán jöttem.“ — „Ugyan mennyi idő alatt méltóz- 
tatott leutazni nagysád“ ? kérdezé folytatólag a’ már fe ? 
sült uracsot ama kiváncsi vendég. „Bizony három nap , 
’s három éjjel.“  „Hogy hogy? hisz én téli időben is le
jöttem 48 óra alatt.“ „És nem tudja nagysád ?“  ki akar
ván uracsunk ismét keveredni a’ hínárból, „hogy mióta 
a’ póstabér megnagyobbittatott, azóta az állomások is na
gyobbak?“  — „Vagy úgy !“ felel amaz, magában jó ízűt 
nevetvén.

w ä#  Egy b—ai vendéglő meghallván, hogy egyik 
mindennapos vendége hoszszas idő óta betegeskedik, lá
togatására indult ’s a’ mint bemegy, felkiált a’ lábadozó: 
isten hozta Mátyás uram! isten hozta! bizonyomra,szíve
sebben látom az urat orvosomnál ! —-Ej be sok szép fél
órát és jó -Jizü fél meszelyt kellett nélkülöznöm, mióta 
beteg vagyok ! ’s miket bizonyosan Mátyás uramnál köl
töttem volna el.“ ,Semmi az édes tens n r ,  semmi vi- 
gasztalá a’ lábadozó jóakarót vendége.‘ Ezen hihát kön
nyen helyre hozhatni, tessék csak fölgyógyulás után fél
óra helyett naponkint egy órát tölteni nálam , ’s fél me- 
szely helyett egyet inni: fogadom, az egész hiba csak
hamar ki lesz pótolva.

St. Severben él egy katona, kinek lába ’s kar
ja  f a ,  egyik szeme üveg, ajka elefántcsont, orra ’s ka- 
ponyája ezüst, de mellén érdemrend keresztje csillog.Ez 
már igazi kórvitéz.

Valami kimagyarázhatlan dolog történt — igy 
ir a’ Times egyik vasutunkon.Egy u r ’shölgy ültek egy
mással szemben. A’ hölgy ajkán egy darabka angol tapasz 
vo l t , melly , mialatt a’ szekér egy igen homályos tunne- 
len ment keresztül, csudálatos módon az ur ajkára költözött.

XIV Lajos egyszer azon hatalomrul beszélt, 
mi fejedelemnek alattvalóji felett van; Guise gr. állitá: — 
hogy ezen hatalomnak is vannak határai, mire Lajos, — 
kinek az illy merészségek épen nem tetszettek, válaszo- 
lá, ha önnek parancsolom, hogy ugorjék vizbc, késedelem 
nélkül tartoznék engedelmeskednie. A ’ gróf felelet nélkül 
hevesen fordult az* ajtó felé. ,Hova V  kérdi meglepetve 
a’ király „az úszóiskolába“  lón a ’ felelet.

Trattner-Káro ly i  uri-utcza 453.
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^Országgyűlést szónoklat a ’ m egyei 
kicsagsoiigások korlátozását illető vá- 
lasztin. m unkálat megtámadóji e llen .

Felette fontosnak ismerem a’ vitatás tá rgyá t,  sőt a’ 
haza jövendőjének biztosítására irányzott intézkedésink- 
ben azt lia nem is az első , vagyis a’ városok szavazat
joga  elébe, de minden esetre a’ második helyre sorolom. 
Annak minden oldalróli fölvilágositását és megfejtését e l-  
kerülhetlennek vallván, irálltai nemzetimet és tapaszta
lásaimat részletesen kije lentem ,— ’s terjedelmesen elő
terjeszteni szándokom. E ’ végből a’ t. RR. figyelmét és 
türelmét hoszabb időre elfoglalom. Mindenek előtt csen
dért szükség esedeznem, mert zaj és részvétlenség, minő 
néhány hét óta e’ teremben divatozik , nem csak a’ ko
moly és mélyebb gondolkodás-szőtté vélemény előadásától 
kedvetlenéi el a’ szónokot, sőt azt vagy épen lehetlenné, 
vagy egészséget rongáló fáradságossá teszi. Ellene szó
lok azon kijelentéseknek, mellyekkel a’ törvényhozás több 
jeles és tekintélyes tagjai e’ munkának eredvényéröl, még 
mielőtt az végkép befejeztetett volna , már jelenleg is 
kétségeskedést hiresztelvén, a’ helyett, hogy a’ mennyi
ben az hiányosnak v. pedig czéltévesztettnek találtatnék, 
kiegészítésére ’s megigazitására fordítanák iparkodásu
kat,  azt minden alapos kifogás vagy helyes ellenokok ki
mutatása nélkül, disereditbe kívánják a’ közönség előtt 
hozni, azt mindenkép népszerütlenitik, és vészes jósolga- 
tásaikkal a’ maguk által fogantatott mű születését meg
előzve, annak életfonala elmetszésén töprenkednek. Ezen 

,> kijelentések az oppositio, vagyis szabadelvű párt részéről, 
mellyből keletkező majoritás tűzte ki a’ megyei választá
si kicsapongást az országgyűlés teendői előbbségei közé, 
melly majoritás-választotta tagokból lön e’ választmány 
összeszerkesztve, és igy feltehető, hogy szintén a’ sza
badelvűek képezik a’ választmányt, hogy annak munkálko
dásában a’ haladási elvek és irányzatok képviseltettek , 
mondom, a’ reform igaz barátjai ajkáról felette kellemet
lenül hangzanak füleimbe és felhivának a’ küzdtérre, hogy 
azon gonosznak, mellyet illyenféle igen ügyetlenül alkal
mazott ’s a’ legjobb törekvéseket meghiúsítani képes kür
tölések követhetnének , — jókor eleje vétessék , és ezen 
eljárás nyilványos kárhoztatásával a’ törvényhozásba az 
üdvös siker iránt remény és bizodalom plántáltassék.Azok, 
kik a’ kér. RR. közül a’ megyei választási kicsapongások 
orvoslását olly annyira sürgősnek nem találják, és azt még 
a ’ jövő országgyűlésre vélik elhalaszthatónak , mondják ki 
ezt elhatározöttan, nyilványosan; indítványozzák a’választ- 
mányi munkálat végképi letevését, vagy ha e’ munkála
tot sarkelveiben hibásnak ítélik, lépjenek nyíltan síkra elle
ne , javasoljanak jobba t , czélszerübbet; úgy hiszem, ez 
leszen megegyeztethető a’ törvényhozás méltóságával és 
azon kötelességekkel, mellyekkel küldőink, a ’ kiváltságos 
rend , de az egész nemzet irányában tartozunk. Ila a’ t. 
KK. és RR. többsége azokkal, kik a’ fen általam jelelt hi
tet terjesztgeték, egy értelemben van: úgy kár az időt, 
a ’ mindenki által olly drágának vallott időt vesztegetni, 
és tanácsosabb más tárgyakkal foglalkozni , mellyeknek 
roppant halmaza fekszik előttünk, mellyeknek felgyártá
sát a’ né]) tőlünk epedve várja és köveíeli.De úgy hiszem, 
hogy a’ tárgyalás alá vétel szü k ség é t , ezen munka el
sőbbségét sok más felett, nemcsak a’ kir. előadásokra tett 
felírásunkban kijelentettük, de már az által is elismertük , 
hogy az e’ részben megkívántaié javaslatok kidolgozására 
egy választmányt bizánk meg ’s a’ városok rendezését be
végezvén , e’ választmányi munkálat átnézésébe bocsát- 
kozánk; és[most, midőn már annak nevezetesb részletein a’

közvélemény követeléseinek megfelelőleg, a’ haladás szel
lemének igényei szerint, az oppositio óhajtásainak kivé
tel nélküli teljesültével szerencsésen áthaladánk, ott, hol 
a’ bajok legutálatosabbja lenne kiirtandó, azon rákfene, 
melly amúgy is nem eléggé izmos alkotványos testülete- 
inken szerte harapozik , és az egész nemzet jövendőjét 
veszélyezteti, a’ választási vesztegetések korlátozásánál 
többek által megakasztatunk, kik ürügyül véve azt, hogy 
a’ választmányi szerkezet e’ tekintetben ki nem elégítő , 
annak ferdeségei kiegyengetése helyett végképi mellőzte- 
tését sürgetik, az egész munkálatot haszontalannak létesít— 
lietlennek és az alkotványos szabadság elnyomására in
tézettnek kürtölik. Őszintén megvallom , keserűség tölti 
el keblemet ezek hallotára annál inkább, mert a’ haladás 
barátjainak hadából, és pedig annak legjelesb és a’köz- 
véleményre befolyással bíró egyedeitól keletkezének. — 
Múltúm magnorum virorura judicio credo, aliquid et meo 
vindico. Minden oldalról veszélylyel fenyegetett, a’ külföld 
üldözéseitől szintúgy, mint ön fiai nem csekély száma ál
tal szünetlen szorongatott és sebzett honnak hűszeretete 
fölül emel minden p á r t ’s baráti viszonyokon; a’ drágaha
za parancsolja, hogy mellőzzek minden tekintetek, az 
egyiránt fonák ’s egyiránt politikátlan okoskodásokat, az 
igazság érzete által lelkesült tehetséggel czáfolja meg, 
és hahogy tán ez sikerülne, a’ teendőket fővázlatában kije
leljem. Tisztában kell t. i. lennünk e’ jelen törvény alko
tásánál először: vájjon fentartandó’s gyámolásra érdemes 
é Magyarország ős történetében gyökerező municipalis 
szerkezvényünk; másodszor vájjon vagvon-é ezen insti- 
tutio az emberiség , az összes igazság elvei és igényei 
szerint kiképezve és alkalmazva? és vájjon nem csúsztak 
é ezen hatósági életbe, vagyis inkább nem szármoztak-é 
annak hiányos talapzatából és egyoldalúságából ollyas 
visszaélések , mirigyes kicsapongások , minők a’ fentar
tandó instifutiót nemcsak az azokból kizárt millióknak irá
nyában utálatossá ’s türhetlenné teszik , de magát az a -  
zoknak életet egyedül kölcsönző kiváltságos rendet is 
megrongálják, megvetés tárgyául alacsonyitják, és igy 
előbb utóbb egy a’ nemzetiséget ép úgy, mint a’ szabad
ságot elölendő felbomlás prédájává adandják?— Továbbá 
szükséges taglalni: vájjon tanácsos é, lehet-é, és kell-é 
hazánk jelen körülményeiben, ha nem is összefüggésben 
és az administrate minden ágaira kiterjedten , de csupán 
a’ választási eljárás szabályait illetőleg rendelkezni? mel- 
lyelc azon fő elvek és nézetek, minők részint a’ sajtó ut
ján hírlapokban és röpiratokban , részint a’ megyék gyű
lési termeiből keletkezett követi utasításokban kijelöltetvék? 
Megfelelnek-é azok a’ bajok nagyságának ? reméllhetó- e 
életbe léptetésük által enyhülés, javulás? végezetül meg 
kell vizsgálnunk , vájjon elég vagyon-é téve a’ választ
mányimunkálatban a’fentebbi irányzatoknak, mi legyen hozzá 
adandó, abból kitörlendő , vagy benne megváltoztatandó ?

L á s s u k  t e h á t  az  e l s ő  k é r d é s t .  Olly egyszerű 
igazság , hogy minden gyermek megfoghatja, mikép min
denki önügyeit legjobban ismeri és legbiztosabban, követ
kezőleg legpontosabban is kezeli.Az önkormányzás elvé
nek legtágasb alkalmazásában rejlik az emberiség kiesb 
jövendője, egyedül ezen szentséges elv követése vezér- 
lendheti a’ polgári társaságot a’ tökéletesbíiles olly fo
kára, melly a’ bűnök, szenvedések miriadjait kipusztitan- 
dó, a’ lehető legnagyobb megelégülést és boldogságot 
árasztandja el földgömbünk területén. Lánczszemenként 
összegyürüzött községi és hatósági önigazgatás rend
szere, melly az összes statusnak csak annyi hatalmat en
ged át és tulajdonit, mennyi az egyes községek, és ha
tóságok lánczolati kapocsban tartására, és kül támadások
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elleni ótalmazásra nézve megkívántát*. Ez azon suramu- 
,na a’ törvényhozásnak, mellynek eleresere irányozták 
ös'/tönszerü tapintatnál fogva Europa népéi ez utóbbi sza
zadban mozgalmaikat. Eléggé sajnos , hogy sok szaza
don által imez isteni igazság a’ politikai és polgári let 
legjelesb alkalmazásában elhanyagoltatok. De még most 
is ezernyi elkopott okoskodások és élhetetlen kifogások 
mellett akarják a’ zsarnokok poroszlóji az emberekkel el
hitetni , hogy mindazon dolgokróli gondoskodás , mi ne- 
kiek , mi a’ polgárnak legdrágább, hogy anyagi és szel
lemi érdekeinek tárgyalása , kezelése olly férfiakra biz
ható, kik előtt, az egészben idegen és jegjobb esetben 
közönyös. A’ centralisatio hősei hazánkban is megkísér
tik eme tévtanokkali küzdelmet azon kába hitben, hogyta- 
lálandnak elég botort, ki a’ kényuraskodási kormányzást 
megszeretve, a’ külföld által tőlünk minden árnyek-olda- 
lai mellett is irigylett hatósági rendszert ellökendi, melly- 
ben az önigazgatás elve , ha nem is a’ polgárok minden 
Osztályaira kiterjesztve, de mégis az eminensebb állasu
nkra és a’ politikai jogok gyakorlatával felruházottakra 
nézve általányos alkalmazást nyert, és melly, hahogy ide
gen avatkozás vagy gonosz szándék által nem zavarta- 
tik és érlelési processusában nem gátoltatik, azon elvek
nek legszélesb alkalmazására képes leend. Legfényesb 
oldala a’ hatósági igazgatásnak, az olcsóság, mellybarha 
a ’ megyékben a’ később elsorolandó okoknál fogva botrá
nyos visszaélésekkel járjon is, mindazáltal hasonlítva más 
tartományok költséges kormányzásához, kimondhatatlan 
sokkal könnyebb és türhetőbb. Mint már azt a’ városok 
rendezéséről szóló törvényjavaslatok feletti tanácskozá
soknál cselekvém , u g y e ’ helyen ismételve kijelentem: 
hogy tekintve egy oldalról Magyarország nemzetiségeinek 
különféleségeit, és azt, hogy a’ magyar nemzetiség fő
leg a’ nemesi rend által van képviselve, ’s eredete azzal 
egy , kiképzetését, felvirágzását neki köszönheti , és to
vábbá az összes ország érdekeiben óhajtott közönségessé 
válását egyedül tőié várja és várhatja ; tekintve, hogy e’ 
miatt a’ nemesi rendnek a’ törvényhozásbani és általában 
a ’ közügyek lejtésében való praepondusa még hoszabb i -  
dóre fentartandó; és hogy e’ tulnyomóságot csupán csak a’ 
tágítandó és szabályozandó megyei hatósági rendszer ótalma 
alatt tudandja megóni, más oldalról ismét fontolóra véve a-  
zon precarius helyzetet, miszerint hol nyílt, hol alattomos 
támadás, fondorkodás és mesterséges elnyomási intézkedé
sek ellen kell nemzetiségünket, önállásunkat védeni, éret
tük szüntelen liarczot folytatván; illy tekintetek és körülmé
nyek között honárulás nélkül nem merészlendheti akán- 
melly polgár kezeit a’ megyei hatóságok eltörlesztésére 
emelni ; sőt ellenkezőleg hazafiui kötelessége azok bel- 
szerkezete autonómiájának öregbítésére fordítani gondos
kodását. Nincs ember, értem józan független és becsü
letes ember, ki el nem ismerné a’ megyei hatóságok je 
lentőségét, roppant hatását és különösen a’ szabadelvűek 
serege az, melly eddig fenhangon hirdeté, hogy a’ nem
zetiség, az alkotványos szabadság egy század óta majd
nem egyedül és kizárólag a’ gyűlések nyilványos tanács
kozásaiban kerese ’s talált is támaszt, védelmet és ápolást, 
hogy többnyire minden, mi ez ország kifejlődését, gya
rapodását illeti, vagy a’ megyei közéletből folya ki, vagy 
annak pártfogó szárnyai alatt keletkezők , növekedők és 
virula. Nemcsak számtalan nyíl megtört aczélpaizsán, ha
nem még a’ ezélzatba vett javítások létrehozásánál leg 
hatalmasabb vis motrix gyanánt is szolgált: korlátlanul 
kiterjeszthető alapzata, rugékony elemei nehézség nélkül 
megengedvén az egyéb miveit népek hasznos intézetei
nek beleillesztését. A’ hármaskönyv 2ik részének 65ik, és 
a 3ik rész 2ik cziménél fogva a’ megyék statutarius ha 
talommal bírván, minden ollyas rendelés meg végzés 
tíu«.;.,.ii.ira képesek, minők a’ fenálló törvényekkel nem 
ellenkeznek. És igy, ha valamelly üdvös törvény alkotá

sától a’ sanctiót megtagadnók , e’ nemzetnek hatalmában 
áll azt statútumok utján is életbe léptetni. Es ezen attribú
tumok mellett a’ megyék különösen czélszerü eszközkint 
használtathatok a’ népnek alkotványos jogokkal lépcsön- 
kint való megajámlékoztatására; és annak ezen jogok gya
korlatához való szoktatása ’s illy utoni lassankinti ki
fejlődés mellett az átalakulás békességes és áldozatnél
küli véghezvételére, megmentvén a’ nemzetet az erősza
kos megrázkódtatás nyomoraitól. Szóval bizonyos az, hogy 
nemzetünk legbecsesb clenodiuma , utolsó fegyvere ’s 
védsáncza, mellyet a’ könyörületes sors, úgy látszik, olly 
végből kiméit meg és hagyott a’ magyar birtokában, hogy 
belőle phönixkint egy u j , egy dicső korszaka viruljon fel 
a’ szabadságnak, megmentendő egy nemzetet a’ civilisa- 
tio számára az enyészettől. Mióta Bovrring , Paget, Par-  
doe és más utazók megismerteték bel viszonyainkat a’kül- 
fülddel: Europa előtt ezen helyhatósági sajátságos szer-  
kemény mindinkább nagyobb tekintélyre érdemesittetik. 
Úgy hiszem , az előterjesztettek után nem fogja senki 
többé kétségbe vonni helyhatósági intézményink drága 
lé té t ,  elidegenithetlenségét, és hogy azt elfajulás ellen 
megörzeni, elrejtett tulajdonit kifejteni, fekélyeitől meg- 
tisztitani kell.

V i z s g á l j u k  i mmá r  k i t ű z ö t t  k é r d é s e i n k  má
s od  i ká t .  Nem mellőzhettem itt bevezetésül a’ megyei 
hatósági élet kifejlődésének történetét röviden vázo ln i: 
hogy igy annak kinövését a’ megyék közigazgatásánál 
és a’ választásoknál előforduló kicsapongásokat és vissza
éléseket mélyebb avatottsággal szemlélhessük, bírálhas
suk, és egyszersmind reá tereitessünk azon nyomra, mel
lyen felfedezhetők azon organicus hibák, mellyek a’ rot
hadás, sorvadozás eredeti kutforrásainak tekinthetők. Fö
lösleg lenne itt visszatérni a’ belzavarok , a’ nyomor és 
vadság időszakára, midőn még az ököljog durva erősza
ka monda ítéletet, képzelhető: hogy minő részhajlás, ön
kény uralkodhaték a’ fegyver csörtetései között folytatott 
tanácskozásoknál , bíráskodásoknál és beligazgatásnál. 
A’ megyék akkor a’ leggazdagabb, leghatalmasabb föld- 
birtokos vagy ügyes hadvezető ’s vártulajdonos paran
csaitól függőnek, — játszi tért szolgáltatván rivalitásuk 
miatt t á m a d o t t  ö s s z e ü t k ö z é s e k n e k .  — A ’ török 
kiűzetése u t á n  a’ b e l b é k e  helyreállításával k e z d ő d i k  
a’ megyei közélet fejlődésének története; midőn a’ nemes
ségnek, a’ kormánynak több ideje , alkalma és érdeke is 
lön a’ beligazgatás rendszeritésére. Gondolható, milly 
nyomort és zsarolásokat szenvedett múlt időkben az adó
zó nép ! képzelhető , miilyen volt az administratió, midőn 
Tolnamegyének alispánját Baranyamegye közönsége fő
jegyzőjének fogadá, ésjscripturistieumok fejében nekie é -  
venkint 5 pgő ft. rendelt. Midőn Esztergonnnegyének egy 
szazadra terjedő gyűlési jegyzőkönyve alig teszen busz 
ivet, nem annyit mint most egy particulars congregatio pro- 
tocolluma.Láttamj.könyvet a’mult század kezdetéről,melly
nek első számában egy határozat foglaltatik, mellyhez ké
pest az összegyültRR. mindenekelőtt egyik főszolgabirá- 
jokat oda utasiták, hogy jó halak szerzéséről gondoskod
jék. Alispánoknak uradalmi tisztek, postamesterek válasz
tattak: mert vagyonosb , tehetős!) földes urak szégyenlék 
a' szolgálatot, a’ kisebb nemesség pedig nevelés híjával 
alkalmatlan volt közhivatal-viselésére. Három phasisát ta
lálom én a’ megyei élet kifejlődésének. Az első kezdetét 
vévé a’ szatmári paciílcatiókor. 1723ki országgyűlésen 
egy özöne alkottatott a’ megyei beligazgatást szabályzó 
törvényeknek. A’ megyék minden ereje, tekintete e’ kor
szakban a’ főispánok, az ország nagyai személyében 
központosula. Kisebb , vagyis úgynevezett bocskoros ne
mességről a’ chronicák raitsem regélnek,illyesek még ak
kor nem léteztek; középrendü nemesség száma csekély , 
és a’ miveltségben felette hátramaradott lévén, nem tuda 
hatályosb szerepelésre vergődni. A’ főispánok hatalma ez
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időben a’ Rendeket lassankint minden jogaiból kivetköz- 
teté. A’ táblabirák kineveztetését az 1613: 24dik és 1595: 
36ik törvény daczára, továbbá a’ gyűlési,’s választási ha
tárnapok kitűzését magukhoz ragadák.Basák módjára kor
mányozván megyéiket, a’ restauratiók alkalmival valósá
gos denominatiot gyakorlának. Ki ne hallotta volna H.ről, 
ki B. megyében lakájaiból ispánokat, az ispánokból szol- 
gabirákat, alispánokat csinála. Természetes ezek szerint, 
hogy némelly országnagyok lassankint feledvén nemze
tiségüket, h í z e l g é s ü k  o c s má n y  adományakint fe l-  
ajánlák az alkotványos institutiókat, mellyeknek erősíté
séről és kiképzéséről intézkedni, külföldüni fecsérléseik 
és bujálkodásaik között időt és alkalmat nem leiének. — 
Azoknak a’ legelső zivatar előállásakor romba kelle dől
niük. II. József 1780ban egy tollhuzással megsemmisí
tő a’ magyar alkotványt, a’ megyei hatósági szerkezetet, 
a’ nemzetiséget; és ne feledjük , hogy ez háborúskodások 
közepett eszközöltetett, a’ nélkül, hogy épen a’ legha
talmasabbak részéről csak egy ünnepélyes protestatio tör
tént volna. M ég csak néhány évtized, és elhal nemzetünk 
gyáván, mint a’ tüdősorvadásban sínylődő beteg. — Nem 
is ön ereje , hanem kül körülmények, az isteni gondvise
lés menték meg hazánkat az enyészettől. A’ belgák zen
éül é s e , a’ franczia forradalom, II. Józsefnek halálához 
közelítése lielyreálliták a’ régi rendszert , és itt kezdő
dik a’ phasis másodika. Lényegesen különböző az előbbi
től, mert az időközben érettebbé vált és felszaporodott 
közép rendű nemesség leginkább a’ veszély múltával, az 
ellenség kimúlásával egyszerre nagyon is felbátorodott 
országnagyok zászlóji alatt, tömegesen tódult a’ közgyű
lésekbe és élénkebb részt kezde venni a’ közügyekben. 
Az 1791: 14. t. czikk a’ megyék activitását tökéletesen 
visszaadván és biztosítván , a’ haza egy uj, egy örven
detes átalakulási korszak eleibe tekinte. Azonban hiúsul
tak , \jiiA  már százszor a’ künnyenhivőség reményei.

(Folyt, kov.)

Jelen tése a’ niátyás-cniléká vála«*t- 
mánynak az ^§4 4 .ja ii. l 1 .tart»U egye

sületi nagygyűlésre.
Négy és egy negyed év folyt le azóta, a’ mikor 

néhányan indítványt tevénk: Ilunyady Mátyásnak, a’nagy 
királynak, nagy hősnek és nagy embernek emléket, honi 
szobormüvész Ferenczy István által honi fehérmárvány
ból készítendőt emelni; ’s közzé tett felszólításunkban é -  
lethii rajzát adván a’ múlt kornak, melly nemcsak közér
dekű tettre nem gyulasztá a’ magyart, de hajdani dicső
ségének még emlékezetét is elhomályosítván, az újjászü
letés lehetőségének hitét ’s az önbizalom magasztos ér
zetét is majdmmajd kiírta kebléből: az ön erejének ismeret
iére jutott ’s cselekvésnek indult uj nemzedéket tervünk
nek egyesület- utoni valósítására felhívok.

Egy nap Inján épen négy éve : hogy e’ teremben 
azok k özü l, kiknek keblében e’ felszólítás viszhangra 
ta lá lt, 58an megjelenvén, Simoncsics János Pestmegye 
akkori másodalispánja elnöklete alatt a’ honi szobrászati 
egyesület alakulásának első ünnepét üllte; ’s kebléből tit
kos szavazattal elnököt, penztarnokot ’s jegyzőt választ
ván , a’ felállítandó szobor iránt további intézkedés végett 
1840. évi mart. lőre nagy gyűlést határozott; egyszers
mind a’ közvélemény kifejtésének szabad tért nyitandó , 
felszólított nemcsak minden részvényest, de másokat is :  
hogy ez emléknek mind alakja mind helye iránti nézete
ikről az egyesület újon választott elnökét Fay András 
tbirót írásban értesítenék.

A’ kitűzött napon nyilványosan tartatott nagy gyűlé
sén több rendbeli terv terjesztetett elő , részint szóval 
részint írásban, ’s közülök művész Ferenczy Istváné, 
melly a’ dicsőült nagy királyt lóháton paizsok, sisakok,

’s egyéb hadikészületen keresztül vágtatva, mind a’ mel
lett lehető nyugalommal ülve régi szabású öltözetben ’s 
borostyánnal körzött fővel érczből öntve 16 láb magas
ságban tünteti elő, mint az egyesület nagy számmal egy
jegyűit tagjai nezete szerint a’ czélnak tökéletesen meg
felelő , fogadtatott el. Minek folytában a’ művész által 
bemutatott rajzok rézre metszetve számos példányban ki
nyomatni ’s az aláírásgyűjtésre megkért tagoknak a’terv 
közönségessé tetele ’s a’ távol lakó részvényesek értesí
tése végett megküldetni rendeltetett. A’ vállalatn ezen 
terv szerinti létesítése művészeti tekintetben Ferenczy 
Istvánra, egyébiránt a’ szintén ez alkalommal titkos sza
vazattal választott küldöttségre bízatván, ennek utasítá
sul adatott: hogy miután a’ tervezett emlék több részből 
áll , ’s a’ 100 ezer pgö frtra számított egész egyszerre! 
megkezdését, az e’ napig 3370 p. ftra terjedt pénzerő, 
de különben maga a’ munkarend sem engedné meg: an
nak létesítését, ott kezdve, hol legczélszerübbnek látand- 
ja , a’ begyülendő pénzmennyiséghez képest, részletek
ben eszközölje.

E’ határzat következtiben , mindenek előtt az emlék 
rajza rézmetszetben megjelenvén, az egyesületi választ
mány figyelmezteté a’ művészt a’ lovon ülő királynak ré
szint meghajlott feje, részint öltözete iránt többek által 
tett , és hírlapok utján köztudomásra jutott észrevételek
re; ’s miután e’ részbeni nézeteit művészeti szenipontbul 
egy külön iratban kifejtvén, végül oda nyilatkozék: hogy 
a’ kérdéses rajzot csupán vázlatnak kívánja tekintetni , 
mellyből a’ valóságos létesítéskor csak itt ott maradand 
meg némi pont: mind azért, hogy a’művész magát igazol
hassa , mind azért , mivel a’ teendők sorában különben is 
az következett, elhatárzá: hogy a’ művész a’ lovagszob
r o t ’s domború munkálatot gypszből, a’ talapzatot pedig 
deszkából elkészítvén, illetőleg elkészíttetvén, ezen az 
egészet egy harmad nagyságban ábrázolandó minta vala- 
inelly e’ végre kijelelendő közhelyen állíttassák fel, egy
szersmind megbizá ugyanazon művészt, hogy Ilunyady 
Mátyás képét a’ bécsi cs. kir. képgyűjteményben levő e -  
redeti festvény vagy szoboriul az egyesület költségén 
másoltatná le.

Ebbéli megbízatásában a’ művész még ugyanazon 
évi sept. 30. ’s illetőleg nov. 13ig tökéletesen eljárván, az 
előbb Pestmegye udvarháza nagy teremében felállittatni 
szándéklott, de miután az átszállítására nézve több ren
dű nehézség fordult elő,  az utóbb érintett napon tartatott 
nagy gyűlés által a’ művész saját műtermében Budán ha
gyatni rendelt ’s most is ott álló egy harmad nagyságú 
minta által az egyesület azon gáncsokat, mellyek az e -  
lőleges rajz nyomán több által hirtelenkedve tétettek, meg- 
czáfolva , a’ művész nézeteit ped ig , mellyeket fenebb 
említett iratában előadott, igazolva lenni örömtelve ta- 
pasztalá ’s az egyesületi választmány által a’ müvész- 
szel egyértőleg javaslatba hozott választásokkal a’ már 
ekkor: t. i. 1840. évi nov. 13d. 8598 p. ft. ’s 28 darab 
aranyra növekedett pénzöszveg segítségével a’ megkez
dett munkát tovább folytatni rendelé.

Ez idő óta szakadatlanul működött a’ művész,’s egy
más után készültek : a’ nagy király mellszobra fehermár- 
ványból , az ambrazzi gyűjteményben létező eredeti fa- 
ragvány mintájára; a’ talapzat négy oldalara tervezett 1% 
alakból álló domború szobrok csoportozatainak gyp^zmin- 
táji egész nagyságban, ’s az emlék párkányára jövő hol
lós emblémák a’ hanyatló holddal, az oroszlánfejekkel e -  
gyiptusi komoly modorban gránitkőből dolgozva.^

Ez idő alatt az egyesületi választmány két ízben ki- 
nyomatá , nemcsak a’ pénzgyüjtésre meg 1839.’s illetőleg 
1840ik évben megkért honfiak és lyányok neveit^ az álta
tok beküldött összegekkel együtt, hanem azoket is , fcik 
sem pénzt nem küldöttek , sem az aláírási-íveket vissaa 
nem szolgáltaták ; más részről maga az egyesület meg
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kéretni határozá Pestmegyét: melly ezen egyesületet 
mindjárt keletkezésekor pártfogásába vévé, hogy sz.k. Pest 
város tanácsát ’s általa e’ város községét egy a’ nagy ki
rály fenségéhez méltó, ’s annak emelendő emlék nagy- 
szerűségének megfelelő közhely kijelölésére hivatalosan 
felszólítani, egyszersmind e’ vállalat művészeti részének, 
mennyire haladta megszerelésére kebléből küldöttséget 
nevezni méltóztatnék. Mi sikere lett legyen az aláírási 
ivek iránt megbízottak kétszeri felszólításának? alább, hol 
a’ vállolat pénzügyi állása kimutatásáról leend szó, elő 
fog terjesztetni. Mi sz. k .Pest város tanácsának e’ részbeni 
megkerestetését illeti: ámbár a’ tisztelt városi tanácsnak 
ez ügy iránti érzelme felől az egyesületi választmány 
eddig hivatalosan értesítve nincs , miután a’ városi kép
viselői testület 1841. évi máj. 22én e’ tárgy iránti határ- 
zatában a’ felállítandó emlék helyéül a’ városnak legszebb 
közterét szabad választásra már kijelelte, nincs ok két
kedni, hogy a’ tisztelt tanács hasonló nyilatkozása által 
be fogja bizonyítani: mikép Pestét Magyarhon fővárosá
nak neveztetni , de a’ hon dicsőségének benne közpon
tosításával e’ czimre méltóvá is tenni törekszik. Végté
re a’ megszemlélésre nevezett pestmegyei küldöttség el
járásának eredvénye a’ küldöttségnek t. n. Pestmegye 
közgyűlése előtt felolvastatott, ’s az egyesületi választ
mánynak használat végett kiadatott ’s .1- alatt ide zárt j e 
lentéséből kitetszik.

Mindjárt a’ munka kezdetekor utasításul adatott a’ mű
vésznek, hogy azt: mi következzék fokonkint a’ teendők 
során ? Írásban terjessze elő. Ezt a’ művész mindenkor 
teljesité is ’s igy történt, hogy 1842. évi máj. :l9kénbe
jelentvén a’ választmánynak : miként a’ minták elkészülte 
után munkarenden az ércz-kivitel állana , egyszersmind 
óhajtását nyilványitá — mielőtt az egyes darabok öntése 
iránt intézet tétetnék , a’ külföld nevezetesebb öntó-inü- 
helyeit személyesen meglátogathatni.

Az egyesületi választmány meg lévén győződve, hogy 
a’ külföldi öntőműhelyeknek ahhoz értő általi megszemlél- 
tetése ’s annak alapos kitudása: miként lehessen a’ tervezett 
öntést, vagy lehessen-é honunkban ;■ mellybcn ez időig 
hasonnemű nagyszerű öntések még nem történtek, czél- 
szerüen eszközleni , e’ vállalat létesítése mellózhetlen 
eszközéül tekintendő : a ’ művész ajánlatát ’s ahhoz csa
tolt kérését az 1842 évi jun. 5. tartott nagy gyűlésnek pár- 
tolólag bejelenté. Melly azt elfogadván, úti költségül 600 
pgő ftot utalványzott.

A’ művész külföldiutjából visszatérve 1842. évi sept. 
4én az egyesületi vállalat érdekében gyűjtött tapasztala
tiról a’ választmánynak terjedelmes tudósítást tón , ’s e-  
löterjesztvén azon változtatások’s illetőleg módosításokat, 
mellyeket Sanqvirico Sándor olasz festész javaslatához 
képest maga is helyeseknek nyilványitott az öntést az 
emlék úgy nevezett sanctuariumának ajtaja melletti két 
domborzaton — basrelief— javaslá kezdetni. E ’ munkát a’ 
művész előbb Pest-Budán valamellyik nagvobbszerü ha- 
rangöntó- műhelyben végrehajtani vélte: de később meg
győződvén az ellenkezőről, budai saját lakának egy ré
szét tetemes költséggel és áldozattal idoiníttatá öntőhe
lyül, mellyben szükségkép előbocsátott több rendbeli kí
sérlet után az első érezöntés 1843 évi sept. a’ második 
redig oct. 7kén szerencsés sikerrel megtörténvén, a’ di
csőéit Mátyás két föerényét t. i. a’ tetterőt és tudományt 
ábrázoló szobrok 8V2 láb hoszszu és 6 lábnyi magasságú 
öntvényben jelenleg készen allanak. Ez eddig vállalatunk 
művészeti oldalának és eddigi eredvényének rajza. 
r . Mi e’ vállalat pénzügyi állását illeti : mint fenebb 
érintetett, már két ízben kinyomatá a’ választmány nem- 
csak azon honfiak és lyányoknak névsorát az általok gyüj- 
to(t pénzösszeggel együtt, kik íveiket beküldötték, hanem

nyilványosság okáért azokért, is kik bár többször felszó- 
littatván a’ választmányt e’ részben nem értesítették.Mi le
gyen ennek oka? fejtegetni ’s bár kit gyanúsítani nem 
szándékunk; a’ tény: miszerint a’ 400t meghaladott alá
írási ívnek felénél kevesebb küldetett vissza,’s annyit kétség
telenül bizonyít: hogyha ez utóbbiak is olly lelkesedéssel 
járnak el megbízatásukban mint az előbbiek , az egyesü
leti pénztárba befolyt öszveg legalább két annyi mennyi
ségre ütött volna k i; ’s e’ pénzerővel most vállalatunknak 
milly fokán állanánk? Azonban,hogy a’t. egyesület előtt adat
tal legyen bizonyítva, melly sok ízben méltátlanul vádoltatik 
a’ nagy közönség, tanúként álljon itt Bakabánya sz. 
kir. váras főbirájának 1842ik évi april 7ról az egyesületi 
jegyzőhöz intézett, ’s eredetiben .//• alatt ide csatolt le 
vele, melly a’ Mátyás-emlékre vonatkozó ívet e’ sorok kí
séretében kiildé vissza, ,,velem közlött Thorvaldsen szob
rásznak munkáira előfizetési felszólítását ez úttal vissza
küldeni szerencsém levéli, alázatosan jelentem, hogy vá
rosunk keblében ollyatén előfizetők nem találtatnak.“ —  
Vájjon ki hiszi nem azt: hogy e’ felszólítás Bakabánya 
polgáraival közöltetett, de csak azt is : hogy városi fő
bíró ur a’ vele közlött ’s Mátyás király nevét kitűnő nagy 
betűkel tartalmazó felszólítási ívet elolvasta volna?

E’ tény, bár magában lesújtó, némi örvendetest még 
is rejt magában: mennyiben azt mutatja, hogy közválla
latink nem mindig az annyiszor vádlott nagy közönség rész
vétlensége , hanem az eszközök meg nem választása miatt 
szenvednek hajótörést.

Illy körülmények közt nincs ok csüggcdésre, mivel ámbár 
a’ 3 ./' alatt ide melléklett kimutatás szerint az eddigi 
összesbevétel 37 arany és 12,745 ft., 13 kr. p. csak körül
belül egy nyolezadrészit teszi az emlék létesítésére kí
vántaié összegnek; az elóbocsátottakból nem az követke
zik, hogy reményt vesztve e’ vállalattal felhagyjunk: ha
nem az , hogy czélunk elérésére az eszközöket az eddi- 
giekknél sikeresebbeket igyekezzünk megválasztani.

Minélfogva alulirt választmány a’ midőn eddigi el
járásáról ezennel lelép, a’ következőket bátorkodik a’ t. 
egyesületnek javaslatképen előterjeszteni: hogy 1)  azon 
tisztelt honfiak ’s lyányoknak , kiknek neveik a’ 3 ./' alatti 
mellékletben elösoroltatvák, ’s általok azok, kik e’ vállalatot 
ugyanazon mellékletben kimutatott adakozásaikkal gyámolí
tották, köszönet szavaztassák. 2) Valamennyi adakozó neve 
’s általa e’ czélra fizetett pénzmennyiség a’4 ./• alatti példány 
szerinti alakban kinyomatva közzé tétessék. 3) Azon költsé
gek beszerezhetésére, miket e’ vállalat létesítése föltételez, 
legczélszerűbb eszközül ajánlja e’ választmány egy rész
vényes társulat alakítását olly módon, hogymindenikaláirű 
10 évre kötelezze magát, évenként egy p.fttal járulni e’czél- 
ra , magában értetvén, hogy az évenként kötelezett össze
get mind a’ 10 évre összesen’s egyszerre lefizetni az adako
zónak szabad tetszésétől függend. E ’ tervet, melly a’ vá
lasztmánynak még 1842 évi máj. 5én tartott ülésében került 
szőnyegre, a’tapasztalás már eddig is sikeresnek bizonyitá, 
mennyiben egyik tagtársunk ’s az egyesület mostani pénz
tárnoka Nádosy István az 5 '/• alatti íven, legközelebb is
merőseit mindjárt első lépéssel 143 frt. 40 kr. aláírásra 
birá.’S mi meg vagyunk győződve, hogy ezen magok ak 
adakozók által illy apró részletben időnként hozandó ál
dozat, különben is csak évek múltával létesíthető nagy
szerű emléknek tökéletes bevégzését fokonkint bár, de 
bizonyosan eszközlendi, ’s a’ hont, legközelebb pedig 
Budapestet e’ nagy jövendöjű várost , olly közemlékkel 
ajándékozandja meg, melly Európa többi közemlékei közt 
nem utolsó helyet foglaland.

Kelt Pesten 1844. jan. lkén. Xyáry Pál mk. jegyz.,. 
Kiss Károly, Szilágyi István, Nádosy István pénztárnok, 
Pólya dr.

Sze'keszti Helmeczy. Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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O rszággyűlési szónoklat a9 meggyei 
kicsapongások korlátozását illető  vá
lasztó i. m unkálat megtámadóji e llen .

(F o ly ta tá s)

Elénk rajzát adá következve szónok politikai állá
sunknak 1791-tól egész mostanig, ’s fölmutatá a’ közi
gazgatás körében előforduló visszaélések szomoritó ké
peit a’ municipalis élet mindazon hiányaival együtt, mel- 
lyek erre a’ legutóbb időkben homályt veiének, annyira, 
hogy azt csak egykét jelesb individualitás működése vi
lágossá meg némileg. Azután következőleg folytatá be
szédét :

Most kerül a ’ sor a’ tiszt- és követválasztások ábrá
zolatára ’s a’ velők járó vesztegetések, kicsapongások le
írására. Szomorodott ’s aggódó kebellel tárom fel e’ ré sz -  1 
beni tapasztalásimat, hűn rajzolandó azon iszonyú elrom- 
lottságot, mellyre a’ kiváltságosaknak ezen alkotványos 
szabadsággali visszaélése fajult. Kíméletlenül teszem ezt, 
bár a’ kiváltságos rend képviselőji szine előtt. Mégpedig 
már azért is , mert minmagunkról lévén szó , ha valahol, 
itt szükséges az őszinteség, a’ valónak meztelen előter
jesztése ; csak igy foghatván a’ fenyegető bajt egész rút
ságában fölismerni, és szörnyűségén elborzadva orvoslása 
siettetésére felbuzdulhatni. A’ választásokat előző gyűlé
sek tanácskozásai telvék már pártoskodással. Ott történ
nek a’ csatázási előkészületek, hivatal-osztogatások, frigy
kötések, lekötelezések : nem a’ közügy, nem az igazság,
’s törvény fejti a’ vitákat, hanem népszerüség-hajhászás, v. 
pártfogás keresése. Ekkor hintetik el gyanúsítások, fel- 
bojtások’s rágalmazó vádakkal a’ viszálkodás szikrája, mel
lyel a’főnökök a’ választás-beállásig engesztelhetlen gy ü -  
lölségig élesztnek. A’ komolyságot e’ gyűléseken büszke 
elbizás , vagy dühös durvaság váltván fel számtalan hiú 
végzés alkottatik; holott nem ritkán a’ törvényszerű ’s jó 
zan rendelkezések megváltoztatnak ’s eltöröltetnek. Még 
a’ sedrialis teremek js  pártérdekek küzdtereivé tétetnek.— 
Száműzve van a’ választásokat előző években az igazság 
Istennője a’ megyékből.A’ szbiró, alispán vagy épennem 
mer Ítéletet mondani ’s törvényt szolgáltatni, v. pedig úgy 
kell tennie , mint azt pártjának vagy önmagának érdeke 
követeli. Még hagyján , ha a’ tisztviselők ez időszakban 
mit sem hajtanak végre , mert hivatalos e ljárásaikat, ha 
idegen v. ellenpárti a ’ panasztevő, nem igen fogja meg
köszönni. — Ila pedig találkozik eléggé bátor ’s derék 
kötelességét szigorúan teljesíteni, jaj neki. — Egy nagy 
megyében száz ezreket [költet el ’s 6 ezer nemest cső- 
dít összej néhány dynasta az alispán megbuktatására azért, 
mert az egyik tekintélyesb család ellen folytatott pert 
nem inyök szerint dönté el. Seregeik szaporítása végett 
a’ birtokban ülő urak még a’ bebörtönzött nemest is ki 
szokták ez ünnepélyre eresztgetni, kiknek száma ötvenre, 
hatvanra rúg. Lehet é tehát álmélkodni: ha re n d ,  béke 
helyett vérengzések, rablások történnek; hisz raboktól 
mit várhatni mást. A ’ vád alatt levő, a’ gyanús vagy per
be fogott ügyei legnagyobb szelídséggel kezeltetnek v. 
epen elsikkasztalak.— Noha ez kissé menthető , mert a’ 
candidatusok mindig koczkáztatják életűket, midőn vala- 
mellyik nemes ellen a’ törvényt egész szigorúságában al
kalmaztatják , miután az atyaflak boszujokat rajtuk nem 
csupán szavazatuknak másra adásával, hanem gyújtoga
tással , testi sértésekkel is szokták tölteni. Egyébkint pe
dig minden választásnál a’ nemesi coetusba ujonczok is 
vétetnek föl mindkét ré sz rő l ; a’ hatalmasb valami utón 
módon kimutatja ’s keresztülviszi szavazási jogukat, gya

korlatba hozza, és aztán nem merészelhetvén magát com- 
promitáltatni, abban fen is tartja ; úgy hogy nemcsak ar 
fejedelem nemesít Magyarországban, hanem maga a’ ne
messég i s ;  elannyira, hogy nincs választás, mellynél 10 
- 2 0  család nemességgel ne ruháztatnék fel. Igen olcsók 
és könnyen megszerezhetők illyenkor a’ testimonialisok.— 
Úgy hogy elmondhatni, honunkban magyar nevezettel bí
ró csak akkor nem lesz nemes , ha nem akar. Innét ma
gyarázható a ’ szavazók számának növekvése. Vannak me
gyék , mellyeknek 35 év előtt alig volt 3—400 szavazó- 
jok, most 2 ezerrel is bírnak. Valóban szapora nép lehet 
a’ nemesi faj, sokkal szaporább mint az ország egyéb nép
ség e ,  melly tized résznyire sem tenyészik olly bőségben. 
A’ választásokat az egész megyében nyilványos lakomák, 
dorbézolások, a’ nemesség csoportos szerte-barangolta- 
tása ’s véres verekedések előzik meg. Mi intra paranthe- 
sim sit dictum, nem egyszer utonállással és rablásokkal is 
jár.  Magánál a’ választásoknál megyeiház-ostromok, órá
kon át folytatott csaták, agyonverések, százak megsebe- 
sitése , sokszor a’ leggyászosabb események fordulnak 
elő. Senkisem biztos a’ székhelyben vagyona ’s élete i -  
ránt. A’ polgárság remegve virasztja át az éjeket, min
den perezben megfosztástól vagy tüzvetéstől tartó. De. 
még ez hagyján, hisz némileg azon körülmény által, hogy 
átalakulás korszakában élünk, hogy elvek feletti vita élénkíti 
e ’ mozgalmakat, hogy áldozat nélkül nem történhetnek 
nagy dolgok , ha nem is igazolhatók, de annyira men
nyire menthetők lennének ; magam sem vagyok annyira 
Philanthrop , hogy minden vércsep el tudjon ijeszteni. — 
Azonban a’ választásokban eldöntő szerepet játszó vesz
tegetés és az azt követő erkölcselenülés, ez az, mi leg
inkább magára vonhatja figyelmünket. A’ megyéket éltető 
elemek egyenesen azon stádiumok szerint, a’ hogy kifejlő— 
désöket felosztok, 3 categoriában tűnnek elő. Az ország 
nagyai, a’ hivatalnokok és nagy birtokosok tartoznak az el
sőbe. Ezek legnagyobb része hivatal, czim és más va
rázsszerek által lekötelezetten állván a’ kormány irányá
ban , melly alkotványosságunkkal soha sem tudott megba
rátkozni, liahogy a’ fenálló kiváltságos intézvény megron- 
gáltatásával , utóbb f e l  i s  h a g y a  , — mégis annak illő 
’s czélszerü kifejlődését és kiképzését ellenzé; épen nem 
bírnak függetlenséggel , hatalmukat és befolyásukat ide
gen érdek előmozdítására használtatják ’s épen úgy meg
vesztegethetek, mint az utolsó proletárius választó, kinek 
egy talpalatnyi földe sincs; azon különbséggel, hogy en
nél a’ vesztegetéshez egy pohár b o r , vagy egy két hu
szas kívántatik meg, és ő , ha hazája kárára működik is, 
ezt tudatlanságában teszi, midőn ellenben a’ finomul ne
velt nagyokat sokszor egy kézszoritás is leüti lábáról. 
Van ugyan itt is dicséretes kivétel. De azon száz millió, 
mellyet apáik a’ külföldön fecsérlének el, átokkint sulyo- 
sodván vállaikra , tehetetlenek. A’ cselekvők az áldozatra 
készek pedig ritkák mint a’ fejér holló. Második osztály
ba sorozom a’ kisebb birtokosokat , a’ miféle nemességet, 
mellynek körülbelül annyi a’.birtoka, hogy belőle becsüle
tesen megélhet; azok, kik a’ megyei élet kifejlődésének 
második szakában lépének fel a’ színpadra. Ezek játszák 
most a’ főszerepet alkotványos mozgalminkban ’s külö
nösen a’ választásoknál. Azonban ők is — ha nem is olly 
mértékben — mint az első osztályzatbeliek, de mégis min
den esetre kárhozatos hatású függőségbe helyeztetvék. 
Ök hajtván eddig a’ reform ta ligá jának  kerekeit ’s magu
kat a’ politika hőseivé avatván, mint pártfonökök, a’ szü— 
netlen izgatások közepeit gazdaságukat elhanyagolva a -  
dósságba merültek. Ki az alapítványi pénztárnak, ki a’ 
káptalanoknak tetemes sommákkal tartozik , ki ismét a ’
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váltó- és csódtörvéayektüli rettegésében azokból kölcsönt 
hajhász kinek ismét sok lévén gyermeke stipendiumokért 
folyamodik, vagy egy kis gárdistaságért, hadnagysagért, 
concipistaságért. A : másik szolgabiro, eskütt, biztos akar
lenni, ’s azért a’ mindig tulnyomósággal bíró és száz 
voksol felérő föispáni kegyenczségre vágyódik; a’ har
madiknak a’ k. táblánál pere, kanczellariánál valami ú r
béri va^y öröködési ügye. Itt azonban magasztos öntu
dattal kell említeni a’ meglehetős sereget képező önállá- 
guakat , kik ön anyagi érdekök feláldozásával is, szilárd 
kitartással és diadalmasan harczolnak a’ hon felszabadí
tásáért; tanúságot tevők, mikint a’ kis szám legmos
tohább viszonyok között is győzhetlenné erősödik az i-  
gazság érzetében. E ’ kis szám azonban napról napra szo- 
rongatobb állapotra jut. A’ birtoktalan, az úgynevezett 
bocskoros nemesség , mellyet eddig csatázásiban támaszul 
használt, a’ hosszú évek során végkép demoralizáltatván , 
ellene kezd fordulni, ’s részint tudatlanságában , részint 
koldusias szegénységtől kénytetve bábszerkiut ajánlja fel 
magát a' legtöbbet Ígérőnek, vagy is a’ nagy birtokunk
nak. És minthogy a’ jóleküek erszénye mármár végkép 
kiapadt, az üres szó pedig a' megrongált keblekben visz- 
hangra mindinkább nem talál , természetes , hogy azon 
fegyver , mellyet eddigelé a’ balintentiók irányában mi 
használánk, előbb mint sem vélnők, kisodortatik kezünkből 
’s ellenünk fog fordittatni. A’ kiváltságos rendűek ezen 
3ik osztályáról szólunk most má r , — melly nem ugyan , 
mint a’ róm. praetorianusok önállólag leendnek képesek ko
ronákat osztogatni, de igenis elértek a’ depravatio azon 
pontjához , mellyen a’ nemzet Ieggyilkolására, az alkot- 
vány sőt ön szabaditékaik elárulására bírhatok. Helyes fel
fogás és tájékozás okáért egy pár példányát a’ rendsze- 
Asitve űzött vesztegetésnek hozandom elő.

Egy megyében az I839ki követválasztáskor lVzévig 
folytattatott a’ pártoskodás, a’ szavazat-adás-vevés. L a- 
komázási béreken kívül még naponkint minden nemes az 
egyik párt részéről 1, másikéról három huszas díjt nyert. 
Rendes számadások vezettettek; perceptorok kezelték nyil
ván a’ kiadásokat; utoljára olly ingataggá vált ezen válasz
tók jelleme: hogy biztosan egyik fél sem számithata rájok 
’s őrizni kelle őket az átillanástól. Egy más szomszéd me
gyében ismét 3 száz nemes monopolizálja a’ vá lasz tást , 
kik egy helységben laknak, miután az összes megyei sza
vazók száma csak hat százra terjed. Minden választás e -  
lött a’ helység házában nyilványos vásárt ütnek , hol a’hi- 
vatalra vágyakodók mint licitansok jelennek meg, és vagy 
barátságos egyesség , vagy többet igérés utján az üsz- 
szegyült nemesi közönséggel megalkusznak ’s világos i -  
rásbeli szerződésre lépnek. Ok már három alkalommal egy
másután 4. 5. és 6 ezer pgő frtért adák el m agukat, e -  
zenkivül, még a’ megye székvárosát választás előtt egyen- 
kint megszállják, az ismerős urakat az utczákon mint 
koldusok megtámadják’s együgyüségökben még azt h iszik , 
hogy igen is dicséretesen járnak el hivatásukban , mert 
senki ezért nekik szemrehányást nem tesz. Mennyire meg
veti ez elfajultságot a’ szorgalmas polgár ! mennyire gyű
löli ez institutiót, mellynek palástja alatt ezégéresen fi
zethetik a’ vesztegetés ! Meg lehetünk győződve: hogy 
»’ nemesség viszálkodásai, kicsapongásai, erkölcstelen
sége annál kevesbbé kerülik el az alkotvány sánczain kí
vül állók figyelmét, mintán mind ez köztük és szemük 
láttára történik. Majd minden raásodévben követ- vagy 
tisztválasztás fordul elő. Ehhezképest szünet nélkül ismé
telteinek a’ tökéletességig kiképzett pártoskodási drámák, 
melly ékben a’ nemtelenek mint néző közönség előtt, mi 
nemesek teljesítjük a’ színjátszók szerepét, undorodás- 
eaÉ gyülölséggel töltvén el az általunk mindenből kizár- 

«s elnyomottak lelkét. A’ vesztegetési költségek mi
att eladásúit főnök pénzviszonyit még rendbe sem szed- 
heté , a’ felekezeti ügyvivő indulatos fáradozásit ki sem

szedheté,a’ zsoldos verekedő sebei még be sem hegedének 
a’ polgárság pedig iszonyatos mulatságát még el se fe
ledé , midőn már ismét uj választás hireltetik és a’ go
nosz még rútabb árczulattal újra elóidéztetik. Ha már 
meggondoljuk azon hátramaradást, mit a’ tiszti eljárás 
szenved, a’ pártoskodó birtokosak eladósulását, — m elly . 
még á’ naponkint öregbedó fényűzés és kéjvadászat által 
is neveltetik; továbbá a’ szegényebb sorsú nemességnek 
a’ szorgalmas munkásságtól elvonatását és kóborló éléthez 
szoktatását, ha megfontoljuk, mikint ezen mirigy folyton 
öregbedik a’ milliókat botrányosan sértő ’s előbb utóbb el
lene ingerlő : úgy nem vonandjuk kétségbe , hogy a1 baj 
körmünkre égett ’s hogy az orvoslás ideje itt van. Nincs 
mit késni; mutasson nekem bárki is a’ történetírásban egy 
statust vagy institutiót, melly akkor , midőn a’ vesztege
tés, depravatio mirigyétől ellepetett, nagy hamar végrom
lásra vagy szolgaságra nem jutott volna.Spartát Athenaet, 
Romát pénz dönté meg és erkölcsi hányatlás inkább mint 
a’ barbárok hadai. A’ megyei elemek a’ depravatio tető
pontjához jutának, az egész institutio rothadásnak indult. 
És ha visszaemlékszem azokra, mellvek itt magáról a’tör- 
vényhozó testületről, kik most e ’ munkálat életbe lépte
tését ellenzik, regé lte te tt ; ha tekintem azt ,  mikint ná
lunk is hivatal, ijesztgetés, szép szó mindenkor rnegter- 
mé gyümölcseit, ’s igy látom, mikint tükrözik bennünk 
vissza választóink jelleme : úgy minden tartózkodás nél
küli kimerem mondani; hogy a ’ kiváltságos rend fönrül 
egész a’ legutolsó bocskorosig vesztegetés martaléka. — 
Igen is, bátran felkiáltok Romát elhagyó Jugurtával„ur-  
bem venalem, et mature perituram, si emtorem invenerit.“ 
Ez sokáig semmi esetre igy nem maradhat, mi, ha a’ ki
váltságos rend állása csorbulásával nem törődnénk is, ma
gát a’ nemzetiséget ’s a’ közös hon javát illetőleg üdvös 
eredvényre nem vezetend. Magunknak kell tehát betegsé
günk gyógyításához fogni saját tehetséginkre támaszkod
va. Nincs is mit késni, mert az idő rohan és az Ítélet 
közéig. A’ polgárok erkölcsisége hévmérője a’ status e -  
gészségi állapotának. Elfajult polgárokból álló országnak 
pusztulás a’ vége. A’ polgárok ’s annál inkább a’ hatal
mat gyakorló osztályok, a’ politikai jogokat gyakorlók je l 
leme minden szennytől, minden fekélytől megóvandó te
hát ; ’s miután bizonyos , hogy az e lszegényülést, ki
vált midőn az maga is erkölcstelenség eredvénye , kar
öltve kiséri a’ jellemi önállóság vesztesége, a’ polgári 
méltóságnak kegy vadászattá ’s félénkséggé fajulása ; mi
után láttuk , miként a’ vesztegetés a’ vesztegetőt ép úgy 
mint a’ vesztegetettet megrongálja , egyiket vagyonától, 
másikat mnnkásságtól megfosztó ’s mind kettőt henyeségre, 
koldusságra , szolgaságra vagy vétkekre kergető : elke- 
rülhetlenül szükségesnek tartom, hogy a’ vesztegetések 
korlátozására a’ törvényhozás teljes szigorúsággal lépjen 
fel. Miért is igen fonáknak látszik előttem azon áll í tás , 
hogy a’ vesztegetések megszüntetésére nem kell törvény: 
hogy czélszerűbb a’ példákkali előljárás; mert csekély 
véleményem sze r in t ,  nem az erényesek , hanem a’ gyar
lók számára kell gyógyszerről gondoskodni. Brutusok , 
Washingtonok nem mindennap teremnek,’s kivált honunk
ban gyéren állanak a’ tündöklő kivételek.Azon elvek sze
rint a’ lopásra is felesleg büntetést szabni; mert hisz a’ 
jó példák még sikeresben hathatnának, miután a’ tolva
jok , a’ gyilkolok száma a’ többi polgár arányában nem 
olly nagy minta’ nemesi rend közt a’ vesztegetők és vesz
tegetettek, mellyekből áll, mondható, kevés kivétellel. — 
Fölismerve tehát t. kér. RR. a’ kérdésben forgó hajak i r -  
tózatosságát, eredetén kezdjük meg elszánt lelkülettel, 
hazafiui önmegtagadással a’ sebészi foglalkozást.Roszab- 
bul már nem folyhatnak dolgaink, kevés vesztenivalónk 
van, a’ magyar csak nyerhet. Legyünk azért erős aka
rattal, min magunk és polgártársaink szivébe oltsunk szi
lárd hitet, reményt egy szebb jövendőre vezérlő biztos
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diadal iránt. Ezen Lit, ezen remény ad bizodalmát’s táp- 
lálandja tehetsegeink iránt mind magunkban és nem ke- 
vesbbé polgársainknál. Távoztassák el az egek: hogy mi 
is  magunk iránt, de a’ nemzetis bennünk helyzeti bizodal
mát elveszitse. Ennek kétségbeesés lenne vége. Azért 
h itet, reményt terjeszszünk mindenfelé. A’ bátor, a’ bi
zalmas szózat, az erős hit varázshatással bir , és midőn 
lehetségest, igazságost követel , használóját és tulajdo
nosát physikai gyengeségek által is képes győzödelemmel 
jutalmazni. Nincs szerencsétlenebb tactika annál, mint 
midőn a’ hadvezérek a’ csata megkezdése előtt már vesz
teséget jósolnak, fáradozás ’s áldozás haszontalanságá- 
ról elmélkednek csata elő tt, mellyet nolens volna át kell 
küzdeni. Jaj az illyen seregnek! Az előadottakból logi
kai következetességgel kivonhatók azon kutforrások, mel- 
lyekre visszavihetők nagyobb részt a’ megyei közigaz
gatás hiányai és a’ választásoknál előforduló kihágások. 
Az első kutforrásnak jelelhető , hogy az önkormányzás 
elve egyedül a’ kiváltságos rendre vagyon alkalmazva, sőt 
magát a’ hivatalviselést is a’ polgárok nagyobb számától 
megtagadá; miknek következménye : a’ gondatlan, ügyet
len kezelés, a’ hivatalokra semmi hivatással nem biró e -  
gyedek alkalmazása: egyfelől henyeség , zsarolás , más
felől ismét apathia vagy gyülölség ; a’ polgári társaság
nak egyiránt ártalmas mindkettő. Második kutforrásnak 
tartandó az adrainistrationalis eljárásnál körülirt szabályok 
és formák hiánya, melly hijánynak súlya alatt görbedez- 
nek különösen a’ választások. Az 1723: 56. és 58. tcz., 
mellyek a’ gyűlési tanácskozások folyamáról rendelkeznek, 
a’ legtágabb értelmezést engedik, a’ széksértés ellen bün
tetést szabó 1792: 67. tcz. egyedüli sanctioja a’ csend- 
fentartási felületes intézkedéseknek; de a’ végrehajtási 
nehézségek miatt alig lel alkalmazást és ezt is csak ak
kor , ha a’ hatalmasb párt azt érdekében lenni látja, és 
illyenkor is a’ legnagyobb részrehajlással. Az 1504: 2. t. 
ez. melly az alispánok választásáról rendelkezik, igyszól: 
,,Vicecomes communi consensu totius Comitatus eligatur. 
Minő tér a’ balul magyarázásra,a’ visszaélésekre! A’com- 
munis consensus értelme minő tág! minő lehetetlenséget 
foglal magában; de ellentétben is áll azon t.czikkel, mel
lyek a’ főispánoknak canditationalis jogokat tulajdonítanak. 
Ezen kijelölési jog a’ választási szabadságot megsemmi
síti ; mert ha a’ választó köteles a’ kijelöltekre szorítkoz
ni és a’ főispán nem tartozik a’ választók által óhajtott e -  
gyedet kijelölni: akkor ki van játszva a’ választás sza
badsága ; ha pedig ellenkezőleg a’ főispánnak a’ válasz
tók óhajtását követnie kell, úgy elveszti a’ candidatio lé 
nyegét ’s csakfölöslegesakadék gyanánt tekinthető.— Ki 
merné közülünk tagadni, hogy a’ candidationalis jog imez 
agyafúrt és a’ választási szabadsággal ellentétben történt 
alkalmazása , mit a’ világos formák hiánya tesz csak le
hetővé, ada legtöbb alkalmat a’ választási kicsapongá
sokra. Nem szabad itt még említés nélkül hagyni a’ kikül
dött k. biztosoknak a’választási kicsapongások vizsgálatánál 
és azok megrovásánál gyakorlott egyoldalúságát. A’ ke- 
gyenczek nemcsak feleletre nem vonatnak, hanem még 
megjutalmaztalak ; holott mások ellen az 1805: 5. tezikk 
nemcsak a’ legkíméletlenebb szigorúsággal fordittatott, 
sőt annak elliatárzott rendeletéi ellenére sokszor illő m eg- 
hallgatás’s tanuk tekintetbe vétele nélkül Ítéltettek el.Mu
tassanak nekem föl példát, hogy az 1536: 36. és 1647 : 
76. t.czikkelyeknek valaha elég tétetett volna. Távol at
tól mégis , hogy egyedül mások rósz akaratának számíta
nám be ezen visszaéléseket, nem tagadom, hogy a’ vá
lasztási eljárás, a’ rendfentartás formáinak szabályozat
lansága nyita nekik tágasb tért. A’ választási kicsapon
gások és általában a’ közigazgatási hátramaradások úgy
mint a’ megyei közélet erkölcstelenitése harmadik kutfor- 
rása , a’ közönségessé vált és a’ legszemtelenebb nyilvá-

nyossággal űzött vesztegetés. Ezekhez képest t. KK. és? 
RR. feszítsük meg tehetségeinket eme háromrendü baj és 
hiány orvoslása ’s kipótlására; ’s nincs kétség, hogym u- 
nicipiumainkat a’ környező viharoktól mentesitendjük.

( Vege /wv.)

M a g y a ro rszá g  k a p iij i .
Magyarhon roppant üstalakhoz hasonlítható , melly- 

nek karimáját a’ Kárpátok, Alpesek’saz oláh és illyr hegy
vonalok szegélyzik. Két fővize, a’ Duna és Tisza, az üst
karimán három kaput vagy utat tört az őskori nép ván
dorlások áradalminak. Ezen három kapu 1) P o z s o n y  
mellett van, hol a’ Duna a’ Kárpátok legdélibb ’s az A l-  
pesek legéjszakibb sarjait átmetszve a’hazába lép; 2) B e l -  
g r á d n á l ,  hol a’ bánsági-szerb hegyvölgyeken áttöredez
ve a’ hont elhagyja; 3) a’ T i s z a  f o r r á s a i n á l ,  hol 
Erdély ’s a’ magyar szláv éjszak roppant hegytömege kö
zé a’ nagy tiszasik mintegy beékezve van, — ’s majd a’ 
Kárpátok legmagasb szegélyéig nyúlik.

Az e l s ő  k a p  n által, Pozsonynál , mellynek sar
kaiban a’ hires Carnuntum feküdt, jöttek a’ magyarok é -  
rintkezésbe nyugattal; erre száguldoztak ki Etele vad 
hunjai Nyugoteurópának ’s Árpád és Taksony magyarjai 
Németország kínzására; ’s jöttek a’ törökök, az ország egész  
közepének urai lévén , Bécset ostromlani; erre a’ nyu
gat népei , kivált a’ németek, Nagy-Károly és utódjai a- 
latt, a’ magyarok zsákmánylataikért felelendők ’s őket no
mad rablókbul békés polgárokká telepítendők; erre zarán
dokoltak a’ németek és fejdelmeik, ’s Francziaország 
buzgalmas királyai, az imákat dalló rajnai ’s éjszakten
geri népségek ; erre az ausztriaiak örökségi joguk ki- 
küzdéséül ’s a’ francziák nagy császárjok alatt Ausz
triát Magyarországban lióditni meg. — Ezen kapun jött 
a’ magyarokhoz a’ keresztyénség, városépítés, néimetség 
’s megszámithatlan csatahelylyel szórta be völgyet.

A’ má s o d i k  f ő ka pu Belgrád , — a’ bosporusi és 
kisázsiai középső főutvonál gócza, mellett, a’ moravai 
völgyen jöttek a’ római császárok ’s a’ byzancziai kőve
zérei; később számtalanul a’ jancsárok’s a’ padisah többi 
ázsiai vagy keleteurópai bakólegényei vad csordái ’s in
nen áradtak el Magyarország fölött. E’ kapun viharzottak 
ki az ókelt, jász , dák ’s más nemzetek a’ római kelet- 
birodalom, ’s a’ magyarok, — ausztriaiak a’ félhold ellen. 
E ’ kapun át kapta Magyarország a’ dögvészt, anyagit és 
politikait: a’ török jármot, ’s e’ pont körül forog minden 
küzdelme a’ törökkel, ’s Mohács- és Zentánál kezdve , 
a’ Duna és Tisza m ellett, vérben füröszte minden nyo
mot. Belgrádnál szakad a’Dunába az utolsó nagyobb folyó 
a’ Száva, ’s itt már hagyobbára minden vize egyesül. — 
A’ Száva Belgrádiéi nyugat felé ömlik, a’ Dráva hajóz
ható utat és járható völgyet nyit nyugat-éjszaknyugat, 
a’ Duna éjszak-éjszaknyugot’s a’ Tisza éjszak-éjszak ke
let felé. Ila hát e’ vizpályákat Belgrádtól hátra éjszak és 
nyűgöt felé nézzük: négy nagy vizvonal fejük szét előt
tünk , gömbölyeg körben, mint egy óriás legyező. A’fö- 
lebb említett minden mezopotám , szláv , pannon , jász , 
dák föld , végszélzetével, gyám- és támaszpontul, B el- 
grádra sarkallik.’S miként a’ legyező minden szárnya sar
kát, úgy bírja mind e’ földet, ki Belgrádot ’s vidékét m eg- 
hóditá! Ezért az élet- ’s halálküzdelmek e’ pont birtoka 
fö lött, !innen a’ Zimony és Belgrád közt fekvő dunai kis 
szigettömbök jelentékeny ne ve: h a r e z s z i g e t e k ;  innen, 
mondhatnék, az összes Európa ügyekvése (gyakran ma
gyarok, spanyolok, francziák, skotok , olahok, nemetek 
és szerbek vittak a’ törökkel Belgrád alatt) , e] pontot a’ 
félholdtól elragadni; innen Jenőherczeg dicsősége, ki
nek zászlóji alatt 1717b. 30 német és portugál fejde
lén^ v itte’ vár alatt, bevételével Magyarország tervszerű
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visszahóditását befejezendő # )  J innen végre Szerbia e’ 
pont melletti helyzetének v é g t e l e n  j e l e n t e k e s s e -  
g e  ’s a’ figyelem, mellyel e’ föld minden mozgalma ki-  
^értetik.

Végre a’ h a r m a d i k  k a p u n ,  a’ Tisza a’ völgy nyi- 
ladékánT jött be a’moldvai sikról a’ Kárpátokon át a’ ma
gyarok 215 000 harezos férfiból álló serege ’s áradt el 
Mármaroson le a’ Tisza folytában e’ folyam völgyein. Erre 
jöttek előttük a’ hunnok és számtalan más nép ’s követ
ték a’ kunok, tatárok, ’s fogják — a’ magyarok hite sze
rint — egykor az oroszok. —

A’ pozsonyi vagy nyugati kaput németek környezvén, 
n é m e t n e k  kereszteljük; a’ délit vagy belgrádit mind két 

oldalról s z e r b e k ,  ’s azért szerbnek; így a’ keletit, a’ 
magyarok kalauzai, a’ rusznyákok, o r o s z n a k  v. rusz-  
nyáknak. A’ német kapu közelében a’ komaromi vár őrkö
dik, a’ szerb vagy törökében az ép olly erős péterváradi. 
A ’ mármarosit vagy rusznyákot csak az agg Munkács 
őrzi; ’s itt egy ostrom -erős vár Magyarország legfőbb 
kelléke volna.

E ’ három kapu közt játszik a’ magyar föld egész kül
ső története. Mert jelentékesebb hódolatokat, mint a’ ma
gyaroké keletről, a’ törököké délről ’s a’ nemeteké nyu
gatról — ha ugyan némelly tekintetben annak mondható — 
Magyarország nem szenvedett.A’ legérdekteljesb fölada
tok egyike volna, e’ föld fekvésének ’s történetei ez által 
föltételezett fejlődésének előadása. Mi itt természetesen 
csak a’ főbb kapukra szoritkozánk ; — pillantsunk el még 
röviden a’ többi fölött.

Itt előszóra’ kárpátok nagy hézaga tűnik föl, keletre a’ 
Tátratümböktől, hol a’ Poprád és Dunajecz a’ Visztulába 
tör ’s a’ Duna mellékfolyói, a’ Vág , Garan stb. is arra 
hajlanak; mi a’ magyart a’ lengyellel békére ’s harezra, 
mint jö t t , szövetkezteté. A’ Maros völgyébe más főpálya 
visz le Erdélyen át, a’ tatárok mellékcsapatainak stb. útja. 
Illyenek a’ Száva ’s Dráva völgyei, miket már a’ római 
korban főutak szeltek át Felsö-Pannonia, Rhaetia ’s éj
szaki Olaszország felé. A’ Száván át mentek a’ magyarok 
az ádriai tengerhez, Velenczével mérkőzni, miként a’ tö
rökök gyakran Stájerországig száguldozának. — Végre 
még a’ Vaskapu tája említhető , hol Traján hídja á l l t , 
’s a’ Csornavölgyün számos berohanás történt Dacziába.

Külföldi utazó után : - Varjú.

T á r  c zn.
( E s c u r i a l )  a’ spanyol királyok ama nagyszerű 

’s pompás kastélya, mit gyakran neveztek a’ világ nyol- 
czadik csodájának, — jelenleg fölötte [szomorú állapotban 
sinylik. A’ palotával egybekötött zárdában már nincsenek 
szerzetesek és senki sem gondol a’ diszlak ’s benne volt 
számtalan művészeti kincs fentartásával. Nagy részét a -  
zon csodálatra olly igen méltó festvényeknek, mik azt 
diszesiték, Madridba hordták ’s a’ legérdekesbek, mik még

*)  Targyrokonsagból az ismert német népdal jutott eszünkbe : 
Bei Sémiin liesz er schlagen eine Brucken ,
Dasz mann könnt hinüber rucken 
Mit der Armee wohl vor die Stadt.
Alig van dal forma, rim és költői szellem tekintetében ha- 
sonlag parányi becsű, mit a’ korkörülmények ’s az érdek, 
mivel irántok — ’s talán a’ nemes lovag személyisége iránt 

viseltettek, Németországban annyira népszerűvé tettek ;s 
maiglan is, egy egész század múlva ’s körülmények és ér- 
dekekvaltoztával , megtartották. Kiket közvetlenül illetett, a’ 
í”a?Y*™kal> kevesbbé látszott az ügy érdekelni; tudtunkra 
legalább magyar népdal nem őrzi Jenő hg emlékezetét. „A* 
magyarokat a’ hosszas török járom ’s belvitlongások elgyön- 
fcíjuk s másoknak kelle érettök cselekedni, sőt egy részükin- 
kabo maradt volna> a’ török kormány alatt; Jenő hg tehát, 
mint ne me t  hős és hadvezér, ma g y a r  néphős nem leve.“

a’ palotában megvannak , azon becses szőnyegek, mikkel 
sok szoba, jelesül a’ kir. család lakszobáji bevonatvák , ’s 
mellyeken vadászat, kilátások Madridból, ’s több spanyol 
népéleti jelenet ábrázoltatnak. A’ fresco-festések p e d ig , 
kivált az elhirült harezteremböl mind oda vannak. Ezen 
diszterem most fóórszoba ’s a’ frescokat durva katonák 
láncsákkal, kardokkal karczolásszák v. késekkel vagdalják. 
Sok helyen, vastag szénvonásokkal e’ van rá mázolva „él
jen az alkotvány“ vagy ezen alkotványos vélemény nyilvá— 
nyitása késsel a ’ frescók közt falba vésve.

( A z  a n g o l o k )  csupa emberszeretetból , mint szo
kásuk mindenütt, hol valamit kereshetnek, most főleg azon 
iparkodnak, hogy a’ chinaiaknak is olly eszközöket adja
nak kezeikbe, miszerint haladhassanak idővel megtudhas
sák: hányadán vannak az idő dolgában.Most csupán egy lon
doni óramíivesnél 25 ezer ezüst óra van megrendelve a’’ 
chinaiak számára.

Gyakran állították már, hogy a’ ezukornak rend
kívüli tápereje van , de azért kevés ember használta azt 
egyedüli tápszerül. Ezen kevesek közűi való Bolivar, ki 
nélkülözések ’s erómegfeszitések által gyomrát úgy elerőt- 
lenité, mikép gyakran semmit sem ehetett egyebet ezu- 
kornál. Némelly barátjai, kik vele szorosb viszonyban él
tek , állítják, hogy utolsó táborzásai a latt, hetekig sem 
használt egyebet czukornál ’s víznél.

w *!# Algírban , az újonnan alapított trappista-zár- 
dabeli szerzetesek 300 árvát apóinak, kiknek szülejét v. 
rokonait a’ francziák leöldösték ’s őket földmivelésre’s a’ 
nekik engedett földek beültetésére használják.

# # #  A’ jogászbálban egy u racs , kire elmondhatni 
„o quanta species“  stb. a’ lámpák alatt állván , mellette 
álló barátjától, saját homlokára mutatva kérdé: nem cseppent 
é oda valami? Egyátaljában semmi sincs ott, kapá válaszul.

A’ párizsi járda területe 9,300 ezer négyszeg  
meter; mi dicsőséges tér a’ járdatiprók számára! kiket 
ott ílaneureknek neveznek ’s nem flaneleknek , mrnt mi
napában egy müveit hölgy.

Jövő tavaszszal már elkezik a’ berlini evang. 
főegyház építését; basilica-modorban fog a’ templom ké
szülni ’s ké t,  négyszáz lábnyi magas tornya leend.

Parisban egy uj hírlap jelenik most meg, melly 
egyedül a’ tanezot tüzé ki foglalkozási tárgyául. A’ ki
adók tervei : a’ most divatos tánezokat k iir tan i, mindent 
elkövetők, hogy helyettük a’ hajdani kellemteljes tánezo
ka t ,  p. o. menüettet, stb. ébreszszék föl.

A’ nápolyi király hadi tisztjeinek megparancsol
ta, hogy nem csak a’ színház részére adózzanak hanem fi
zetésűk egy része vallásuk terjesztése ’s gyámolitása vé
gett is huzassék le.

( T a t á r  u d v a r  i s  á g . )  Midőn a’ szép Potocka len
gyel grófné Mengli-Gerai tatár kán háremében, ennek 
előbbi kegyencze’s kéjhölgye által meggyilkoltatott, a’ dü
hös herczeg a’ gyilkostirtózatos halálra ítélte, arra t. i. 
hogy négy ló által szaggattassék szét. Udvariság volt 
ez? Igen! mert választást engedett, hogy szürkék v. fe
keték által hagyja é magát széttépetni.

A’ svéd király ’s koronaörökös jószágain az uj 
év kezdetével mindenféle pálinkafőzés megszüntetett. — 
Múlt évi minden aratás közt, emberek emlékezete óta, leg 
gazdagabb az angolok indigoaratása volt Keletindiában.— 
Europa egy tartományában sem lépett a’ nyomor ’s Ínség,, 
olly magas fokra, mint Ssiczilíában. Az utczákon csapat 
koldusok seregeinek, kiken itt-ott akad meg egykét rongy 
’s gyakran, hétszámra sem látnak egy harapás kenyeret.— 
Francziaország hadi gőzösei sz á m -’s erőre nagyobbak mint 
Angliáé.Francziaorsz.nak 113 hadi gőzöse 32ezerlóerejü, 
Angliának ellenben csak 88 gőzöse ’s 20 ezer ló erejű van; 
de azért Jazt mondják az angolok : hogy több kell ész 
mint erő. —

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 ’ magyar nyelv tárgyában l i l l . j a n .  
£3kán kiadott kegy. kfr* válasz.

Ö cs. ’s ap. kir. fels. nevében ’stb. 0  fels. azokat, 
miket a’ KK. és R R . 1843ki dec. llr ő l kelt alázatos fel- 
irásuk nyomán a’ magyar nyelv ügyében elibe fölterjesz
tettek, a’ dolog fontosságához képest nagy gonddal meg
fontolta. És legelsőben ö fels. abban a’ KK. és RR. kí
vánságához kegyelmesen járul , hogy a’ kegyelmes le
iratok , végzemények, minden kir. előadások és válaszok, 
mellyek ezután az országgyűléshez küldetnek és magok 
a’ törvények is egyedül csak magyar nyelven alkottassa
nak ’s erősittessenek meg. Arról azonban ő fels. kegy. 
fog gondoskodni, hogy az országgyűlési törvényczik- 
kelyekkel egyszersmind azoknak latin és anyanyelvekre, 
közügyelet alatt készült fordítása, minden bizonynyal min
den törvényhatóságok számára a’ kir. helytartótanács ut
ján a’ maga idejében elküldessék.— A’ többire nézve nem
csak kívánja ő fels., de k. tisztjének is egyik különös ré
szét azon törekvésben helyezi, hogy Magyarország és a’ 
hozzá kapcsolt részek közt a’ több százados barátság ál
tal font kölcsönös egyesség viszonya , mellynek erőssé
gére fels. eldődei, nemkülönben a’ KK. és RR. ősei az 
1715: 120. és 1744: 61. t.czikket hozták, uj bizonyság
gal tanusittassék. Ennek következtében tehát ő fels. abban 
ismét kegy. megegyezik , hogy a’ KK. és RR. ország
gyűlési nyelve ezután a’ magyar legyen, de azon hozzá
adással , hogy valamint kételkedni nem lehet, miszerint a’ 
kapcsolt részek lakosai, önmagok haszna tekintetéből is , 
azon fognak igyek ezn i, hogy a’ törvényes rendes orsz.- 
gyülések legközelebbi hat esztendei határidején belül is 
országgyűlésre a’ magyar nyelvet annyira tudó egyedeket 
küldjenek , kik helyesen érthessenek ’s mindenektől ér
tethessenek : úgy ha valaki ez idő alatt honfiai bizodal
ma által követi tisztségre választatnék, ki a’ magy. nyelv
ben annyira épen jártas nem lenne, az illyennek szabad 
legyen véleményét említett időközben, latin nyelven is ki
fejezni. — Kegy. elhatározta továbbá ő fels., hogy ma
gyar királyi udvari kanczellariájának kiadásai, mindazok 
tudniillik mellyek az ö felséges neve aláírásával, mind
azok , mellyek különben f e l s é g e s  n e v é b e n  az or
szág határin belül kiadatnak, és ezenkívül a’ magányosak 
latin nyelven szerkesztett folyamodásirakiadandó válaszok 
is  , jövendőben magyar nyelven keljenek ; a’ kir. hely
tanács minden tárgyalásokban ’s az ügyek viteléről ve
zetendő jegyzőkönyvekben, ezenkívül a’ legfelsőbb helyt.- 
re felterjesztendő felírásokban, végre az ország határain 
belül minden törvényhatóságokhoz küldendő intézményei
ben a’ magyar nyelvet használja; ide nem értvén az ezen 
kormányszék ’s a’ főkatonai hivatalok, továbbá a’ fels. ház 
egyéb örökös birtokainak kormányai ’s a’ külhatóságok 
közti levelezést. — Hogy kir. udvari törvényszékének, az 
ország határain belül indított porokét illetőleg, ezenkívül 
az ország határin belül minden törvényszéknek ’s ennél
fogva a’ szent széknek is nyelve magyar legyen ’s ezen 
törvényszékek más egyéb hivatalos dolgaikat is ugyan
azon nyelven vigyék — abban is kegy. megegyezik ő fel
sége. — Mi a’ kapcsolt részek ’s azok törvényhatóságai 
és a’ magy. törvényhatóságok közti levelezést illeti: er- 
renézve ö felségének az határzata, hogy a’ mint azok a’ 
magyar levelezéseket, úgy a’ magyar hatóságok is azok
nak latin leveleit készséggel elfogadni, tárgyalni ’s illő- 
lég  válaszolni tartozzanak.— Az iránt, hogy a’ magyar 
nyelv a’ kapcsolt részek akadémiájában ’s minden gymna- 
siumiban, mint rendes tanulmány tanittassék, különben is 
már meg lévén ez előtt téve az intézkedés.És ezek azok,

mellyeket ő fels. tettleges törvénynyel is megállapitni meg
enged ’s a’ rájok adandó ünnepélyes legfelsőbb kir. meg
erősítés után foganatba veendők. Mi a’ közoktatási nyel
vet illeti: ö fels. a’ legutóbbi orsz.gyülés alatt tett kegy. 
Ígéretének értelmében— miszerint ezen tárgyiránt a’ kir. 
Ji.tanácsot kegy.’ meghallgatandja, és a’ KK. és RR. o- 
hajtásának minélelőbb betöltése v ég ett, kegy. intézkedni 
fog ; — anriálfogva a’ szükséges véleményadást kegyel
mesen megparancsolta ’s annak következtében némellyek 
iránt már eddig is a’ KK. ésRR. óhajtásának megfelelőleg 
az intézkedés megtörtént, a’ többi iránt pedig a’ maga 
idejében meg fog történni. E’ szerint midőn ő fels. ma
gát a’ fölebbi felirat és csatolvány többi tartalmára 1840ki 
mart. 14kén kelt kegy. válaszához tartja, marad cs. kir. 
kegyével ’stb. ő cs. kir. apóst, felsége által. B écs,jan . 
23. 1844. Szőgyény László s. k.

O rszággyűlési szónoklat a ’ m egyei 
kicsapongások korlátozását illető vá- 
lasztin , m unkálat megtámadóji ellen*

(V é g e .)

Hozzá fogok immág az általam kitűzött kérdések har- 
madika fejteretéséhez. A’ polgárisodás terjedése, a ’ népek 
szaporodása az ősnépgyüléseket mindenütt vagy képvise
leti rendszerré alakitá át, vagy pedig a’ politikai jogok 
gyakorlatának föltételéül a’ censustés más qualifícatiókat i -  
dézte elő. Hazánkban az átalakulás nemcsak véghez nem 
ment még , sőt csak alig egy két éve , hogy arról esz- 
mélkedni kezdenek a’ polgárok; kiknek egy részét az a l- 
kotványos jogok terjesztése s z ü k s é g é n e k  érzete, — 
m á s  r é s z é t  i s m é t  a’ kiváltságokat h a l á l l a l  fe
nyegető szabadságszellemtöli félelem nógat imez eszmék 
terjesztgetésire. Természetes , hogy az indító okok sze
rint akár a’ képviselet akár a’ qualiflcatiók behozatalára 
intézett mozgalmak hol az alkotványosság ’s közszabadság 
erősítésére, hol az örök igazs. parancsai teljesítésére irá
n y o z ta lak  , hol ismét örvül használtatván a’ szabadsággal! 
visszaélések , az elősorolt közigazgatási hátramaradás a’ 
politikai jogok gyakor m egszorítását, az alkotványos ha
talmaknak kevesek kezére játszatását czélozzák.Mind két 
fél azonban megismeri: hogy a’ dolgok jelen abnormis- 
ságában meg nem tarthatók, és jó formán a’ közvéleményt 
fejezék ki gr. Széchenyi Istvánnak azon malasztos ig é i , 
hogy „Hazánknak félig meddig alkotványos természetű szö
vedékéből képviseleti rendszerré kell minden késedelem 
nélkül átvarázsoltatnia.“ Az a’ különbség van miudazáltal a ’ 
két fél között, hogy egyik a’ képviseleti rendszert egye
dül a’ kiváltságosakra szoritkozottan, a’ népnek az alkot- 
vány sánczaiba előleges bevétele nélkül szorgalmazza, es 
azt jelen kiváltságos állásunkban is elérhetőnek véli, mi
dőn a’ másik a’ képviseleti rendszer alkalmazását csak az 
egész népre kiterjesztve ajánlja ’s fogadhatja e l ; egy
szersmind azon hitet ápolván , mikint sajátságos körülmé
nyéi hazánknak békés utoni ’s a’ nemesség által eszkö
zöltetett reformálást igényelvén, mindenek előtt elkerülhe
tetlen: hogy a’ nem nemes polgárok értelmesebbjei a’köz- 
űgyek lejtésében, a’ törvény—hozatalban reszvehetesselHi
báztassanak fel.Én magam is az utóbbiak közé tartozom, an
nál inkább , mert meg vagyok győződve , hogy a’ kép
viseleti rendszer nemzetisegünk , ^alkotványos önállasunk 
csorbítása nélkül csak nemi lepcsozet közbevetesevel, s 
pedig egyedül minmagunk munkálkodásaival érhető el.Mert 
a’ megyei municipiumokba olly elemek behozatala, mellyek 
a’ népből származnak, a’ nép érdekeit képviselik, olly ha
talmas cényezókint fognak munkálkodni a’ követválasztá
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soknál , u tasításoknál,— utasítások adásinál, hogy a 
tizenhat városi szavazat segitsegevel nem  is s z a b a d  
kétkednünk a’ legközelebb országgyűlés legüdvösb ered- 
vényéről. Képviseleti rendszer^ c^u^liilcätio^ közterhek kö— 
zös és kivétel nélküli viselése néhány perez alatt fog az 
alsó táblán törvényjavaslatba menni. Higyék el a’ tek. 
RR. hogy az ekként választott követekből alakuló ’s a’ 
városi követek szavazatának reliabilitatiójával kiegészített 
alsó táblának végzései nem fognak többé 10—20 vissza
utasításokat szenvedni. H igyjékel a’ tek. RR! hogy csak 
ezen fokozatos kiképzése institutióinknak leend képes köz
társaságunk bárkáját biztos révbe lejteni, hogy csak ez
úton ’s nem máskép eszközölhető a’ békés reform. —Ezt 
pedig, bár az emberiség évkönyveiben példát reá nem lel
nénk, és csakugyan erős hittel kell bírnunk, hogy reméllhes- 
sük, miként minket az átalakulási mozgalmak özönén ep úgy 
vezetend által az ürökistens., mint Jehova hajdanta válasz
tott népét az izraelitákat száraz lábbal vezette át a1 veres 
tengeren; mégis szabad,sőt kell reméllenünk,és e remeny ’s 
az erős hitápolta lelkesedéssel a’ már meg is kezdett nagy 
munka bevégzésére törekednünk. Es csak ugyan a’ köz— 
vélemény, maga az elfajultság mocsárjában fuldokló kivált
ságos rend is e’ nyomot nemcsak feltalálta , sőt ki is je 
leié. Nézzük a’ sajtó működését, a’ követi utasításokat és 
ezek eredvényét, azon roppant m ajoritást, a’ 35 szava
zatot , melly a’ nem nemeseknek a’ hivatal viselhetési ké
pességet , a’ honoratioroknak és községek képviselőinek 
a’ választásoknál és közgyülésekbeni befolyást m egadá, 
ez nem belviszonyaink bonyolult és feslett állásának tisz
ta fölismerése é, a’ külrőli szorongatás érzete mellett is 
bizalmas öntudattal merészlünk a’ komor jövendő eleibe 
pillantani. Nem csodálatos é , ’s a’ történetírásban hallat
lan esemény é? hogy a’ mindennemű hatalmat bitorló ki
váltságos rend a’ depravatio legszélsőbb prémzetén a’ me
redekségbe rohanásra kész utolsó erőködését önszabadal
mai megnyirbálására, nemzetisége, ’s hazája megmentésére 
fordítja. — Valamint hogy ezen felséges eljárás eddig is 
az institutiók árnyoldalait képes vala elfedezni , úgy a’ 
késő korral feledtetni fogja borzalmas kicsapongásait a’ 
nemesi osztálynak , — mellyek hogy nem individualissá- 
gában, hanem leginkább az institutiók ferdeségében gyö
kereznek, az általa előidézett’s ápolt átalakulási dicső ha
ladás tanúsítja. De kijelölte a’ közvélemény ’s annak or
gánum ai, a’ hírlapok, a’ hatósági gyűlések, a’ választási 
kicsapongások fékezése módját is. A’ titkos szavazás be
hozatala ’s a’ felkiáltások megszüntetése , a’ kijelölési 
gyakorlat korlátozása ’s a’ szabad választás eszméji alá ren
deltetése , a’ választási eljárás részletes kijelölése ’s 

.öszhangzó , élesen körülirt alakzatba öntése ; a’ vesztege
tők és vesztegetés érdem -szerinti, de mégis mérsékletes 
büntetése, ez az mit a’ polgárok egyhangúlag követelnek. 
De nem is ok nélkül! «Mert pontos szabályok, rendszere
sített formák előállításával nemcsak az elnöki ünkényke- 
des tetetik lehetlenné, vagy gátoltatik: de a’ szabadság- 
gali visszaéléseknek is tetemes korlát szabatik. A’ for
mák legjobb biztositó eszközök az önkény, a’ kicsapon- 
gés ellen; és igy szabad alkotvány első kellékeihez tar
tozik olly forrnak előállításáról gondoskodni, mellyek az 
egyes polgárokat a’ felsőbb hatalmak erőszakoskodásai el
len ép úgy mint az egyesek visszaélései ellen biztosít
ják. Homályos, felületes törvények félremagyarázhatók, az 
alkalmazásnál a’ kijátszásra ezer ürügyöt szolgáltatók; a’ 
rósz szándéknak, a’ zsarnokságnak legkéjelmesebb táma
szai; ellenben világos törvények,— pontos eljárási for
rnak megsértése ha nem is lehetlen, de mégis felette ké- 
nyes , veszélyes dolog; miután a’ vétek mindenki tudo
mására jo s el nem titkolható, az elkövető hamar fele
letre vonható ; a’̂ vétkességet folytatni akaró velők nem 
taivuiO/.ltutvau, előbb utóbb ki kell mutatnia gonosz szán- 
dekit, es kénytelen a' közvéleménynyel, az egész néppel

szembe szállani, mire —kivált a’ mostani időkben — nem 
nagy kedvük lehet azoknak, kik jobban szeretnek in tu r- 
bido piscari. A’ formák azon istenség kölcsönözte gyám- 
nokai az emberi társaságnak , mellyek teszik egyedül le
hetővé az együtt-élést , mindenkinek á llá sá t, viszonyát 
egymás között ú g y , mint az egész status irányában ki
jelölvén. Általuk lehet csak a’ rendet fentartani , és e’ 
végre az igazságnak elégtételt szolgáltatn i, a’ n é lk ü l, 
hogy az ártatlan bűnhődjék. Vélemény , lelkiismeret, tu
domány ez mind homályos, inga tag , kétes; egyedül a’ 
formák azok , mellyek tartalékul szolgálnak a’ tisztvise
lőknek, vezérfonalul a’ bíráknak, védelmül az üldözöttnek 
és mentő-fegyverül az elnyomottnak. Adjunk tehát mi is 
közigazgatási institióinknak világos és jó l körülirt formá
kat , szerezzünk különösen választásainknak és az azok
kal járni szokott kicsapongások korlátozatára irányzott tör- 
vényjavaslatinknak illyeseket: és már e’ formák át nem 
törhető sánczkint állandónak az absolutismus kísérletei ’s 
az annak malmán őrlő depravatio mesterkedései ellenében.

Mint már említem, a’ közvélemény többek között 
felkarolta a’ titkos szavazás behozatalát, mellynek jótékony 
eredvényei kétségbe nem is vonhatók. Ez által mindig a’ 
legnagyobb koczkáztatással fogván járni a’ vesztegetés , 
aZ épen a’ haszonkeresés mocskos indulatában találandja 
ieghatályosb e llenző jé t, melly a’ hivatalvadászatnál főbb 
szerepet játszván , mindig ellenzendi a’ vesztegetni aka
rót biztos tulajdonának egy bizonytalanérti átcserélésében.A’ 
titkos szavazás a’ vesztegető’s veszíegettetni engedő között 
.már eleve bizalmatlanságot támaszt,és az egyezkedést nehe
z íti, a ’ számítást pedig minden esetre koczkáztatja. Már 
most kérdem azokat, kik a’ választmányi munkálatot sark
elveire nézve is helytelenítvén , oda látszanak törekedni, 
hogy a’ választási kicsapongások korlátozására intézett 
törvényhozási rendelkezésekből misem legyen : nem kö
vette é azon nyomot a’ választmány, mellyet a’ közvéle
mény kijelölt, ’s mellyet előbb leiránk ? Nem adatik é 
meg benne a’ honoratioroknak a’ legszélesebb értelemben 
vett szavazásjog, a’ községek küldöttjeinek pedig a’ gyű
lési tanácskozásokban való részvét? Nem terjesztetik é ki 
benne a’ hivatalviselhetés minden polgárra? Igenis! t.ker. 
RR., ha talán nem más is , de már ezen két elv életbe
léptetése maga elegendő indok előttem ezen munkálat tör
vénybe iktatásának követelésére ! Azonban a’ megyei köz
élet egyéb szükségeiről is gondoskodék e ’ választmány. 
Jelesen a’ választásokat szélesen körülirt formákba rend- 
szeresité ; titkos szavazást jav aso l; a’ vesztegetésekre , 
kicsapongásokra büntetést szab, a’ főispáni hatalmat kor
látozza. Ezek tudomása mellett alig fogható meg: hogy 
épen az ellenzék részéről történik ezen üdvös eszmék fo
ganatosításának hátráltatása, melly ellenzék olly lelke
sen , sót mondható , élethalálra küzde azoknak követi u - 
tasitásokba ik ta tásáért! Higyék el nekem azon tisztelt 
követ urak , kik a’ vesztegetés szigorú törvényekkeli fe
nyítésében az alkotványos szabadság veszélyeztetését ret
tegik , hogy ha a’ kormány rósz szándékkal van institu- 
tióink kifejlődése i r á n t : úgy legtanácsosb neki megyei 
közéletünket jelen — a’ depravatio minden kísérleteinek 
martalékul engedett— törékeny állapotában hagyni; leg 
tanácsosb neki az ellenzék néhány jelesb tagjai által ki
je le lt utat követve, ezen törvényjavaslatot itt az alsó táb
lán már megbuktatni; és ne aggódjunk — munieipiumaink 
önmagukban lelendik gyilkosaikat és halálukat.Felelni kí
vánok ezek után azoknak, kik azt álliták, hogy a’ veszte
getésre büntetést szabni nem kell azért, mert az nem pol
gári bűn,  hanem erkölcsi; mert azt büntetni nem le h e t, 
és e’ törvény végrehajtása lehetlen , mert hazánk körül
ményeiben a’ vesztegetések ellen alkotandó törvények ma
gát a’ szabadságot sújtanák agyon.Hogy a’ vesztegetés , 
erkölcsi tekintetben bűn , azt senki sem tagadá, sót min
denki utálatos , gyalázatos cselekvésnek bélyegzé. — Ac
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bűn fogalma igen relativ, igen viszonylagos valami.Van- 
nak tettek, eljárások, mellyek az örök igazság parancsi- 
v a l , a’ term észetességgel nem ellenkeznek ,— mégis az 
emberek, a’ köztársaságok, a’ hatóságok által tilalmaztat- 
nak és fenyittetnek; midőn ismét mások — bár természet
es istenelleniek legyenek azok — nem egyszer, ’s nem 
egy polgári társaságban eltüretnek , sőt még erkölcsiség 
gyanánt gyakoroltatnak és becsültetnek. Némelly időszak
ban az emberáldozat isteni tisztelet szertartása v o lt; az 
autodafék pietással látogattalak. Spartában a’ lopás, rajt 
nem -érés esetében, Athénben a’ testvérek közti nőszülés 
bűnnek nem tartatott. Régi időben a ’ romaiaknál és görö
göknél az öngyilkolás legnagyobb erénykint gyakorolta
tott. Ütközetvesztés , vagy más szerencsétlenség után a’ 
hajdankor hősei önmaguk rohamának kardjaik élibe. Most 
gyávaságbélyege , megvetés követi az öngyilkos emlékét. 
Kálmán király idejében a’ papság feleséget birhata, mint 
ezt első decr. 76ik czikke, melly a’ bigámiákról szól, ta
núsítja ; holott jelen leg  a’ pap nőszülése közbotrányt o- 
kozna. Csak még néhány év előtt a’ rabszolgákkali keres
kedés egy igen hasznos, szabad keresetmód volt. És ime 
a ’ halhatatlan W ilberforce agitatiójának sikerült annak el- 
tiltatását Angliában kivíni, úgy hogy most az embervásár- 
üzöt bitófa várja. Általában véve a’ bűn fogalmának elha- 
tároztatása a’ népek erkölcsi, — miveltségi kifejlődésétől 
fü g g , és azzal karöltve já r. És a’ polgári társaság csak 
annyiban van felhatalmazva cselekvések korlátozására ’s 
büntetésére, mennyire azok a’ közérdekekkel ellenkeznek, 
és a’ közállományt veszélyeztetik. Ez azon határvonal,— 
mellyen túl terjeszkedni a’ törvényhozónak nem szabad, és 
a ’ melly egyúttal sinórmértékül szolgál a’ büntető törv.- 
kezés szabályozásánál. T ette t, melly az egyes em bert’s 
Jbenne a’ polgári társaságot nem sérti vagy károsítja, bün
tetni nem szabad; azon cselekvés pedig, melly a’ közér
deket előmozdítja , a’ status védelmére , javára van irá
nyozva, vagy azt eszközli — bár in abstracto tán vétek- 
jiek mondathatnék — e’ correlatiójában erény és dicséret 
tárgya. Kell é nagyobb bűn , mint a’ háború, kivált mi
dőn elnyomási, hódítási vagy épen dicsőségi szomjnak kc- 
letkezvénye ? Hugo Grotius a’ háborút nagyban űzött 
rablásnak és cmbergyilkolásnak nevezi. És mégis Nagy 
S ándor, Napoleon, a’ földgömböt pusztító liarczosak le g -  
dühösebbjei, örökös tisztelet tárgyai. Mind ezekhez képest 
nem tagadom , hogy a’ vesztegetés iránt is különböző 
fogalmak létezhetnek, és hogy ennek káros volta ’s bün- 
ség i természetének elhatározása a’ nemzet viszonyaitól 
feltételeztetik. Itt azonban meg kell jegyeznem  , hogy a’ 
vesztegetést nemcsak erkölcsi, de még polgári socialis te
kintetben is eddigien minden korszak , minden .nép bűn
nek tekintő ’s azt fenyítésre érdemesítő. Nincs alkotvány , 
jnellyben a’ választások körülírásában a’ vesztegetés ellen 
provisio nem találtatnék. — És épen a’ szabad elvüek, a’ 
reformerek, az ultrák, a’ chartisták voltak mindenütt azok, 
k ik a ’ vesztegetések ellen kikeltek,és azok megszorittatását 
szorgalmazták. M ert hisz épen a’ vesztegetés az, melly a’ 
szegény választó szabadságát fölemészti, a’ hatalmas!) a -  
karatjának diadalt szerez , és igy az alkotványos életet 
egy két gazdag kezére játsza. Hogy lehet épen szegény 
hazánkban a’ vesztegetésből jót vári i ’s azt veszélyesnek 
nem ismerni? hogy lehet megyei életünk depravált álla
potában a’ vesztegetést tiltó törvények hozatalát a’ sza
badság elnyomatására intézett törekvésnek'mondani ? azt 
eszemmel föl nem érem. Sokszor a’ leglogikaiabb, a’le g - 
körmönfontabb okoskodás nem legigazabb egyszersmind. 
Az ellenvéleményünk egy tévtant rögeszmekint felkapván, 
átsikamlanak a ’ theoriák végtelen mezejére, úgy hogy már 
belőle bontakozni nem tudván, utoljára azon képtelen
ségre kelle jutniok , mellynélfogva a’ vesztegetést polgári 

Jbűnnek nem akarják vallani. Hagyjanak föl, kérem a’tisz- 
telt követ urakat, ezen okoskodások gombolyi'ásával, mert

félek , hogy utóbb a’ vesztegetés csakugyan erény alak
jában tünendik fel előttük. P. megye követe Angliára hi- 
vatkozék, úgy okoskodván: hogy Angliának erős, orga- 
nicus constructiója , polgárjai közt érdekegység, és saját 
kormánya van; mégis náluk szabadon, sőt legnagyobb 
mértékben űzetik a’ vesztegetés, a’ nélkül, hogy az or
szág állását veszelyeztetné. Csupa sophisma ez uraim ! és 
nem is úgy allanak a1 dolgok. Anglia institutióji szélesek, 
nép-életeben gyökereznek, Angliában van véleménykü
lönbség , de mind, kivétel nélkül, a’ haza javát czé lzó ; 
és mégis a’ vesztegetésre szigorú büntetést szabnak tör
vényei , mellyek nem egyszer lelnek alkalmazást. A lig  
yan parliament, mellyen vesztegetések miatt választások 
nem cassaltatnának ; van példa, hogy egész boroughok, 
egész helységek megfosztottak választási jogaiktól, ’s el
marasztaltattak. Sőt csak nem rég Peel Robert ép úgymint 
Melbourne , a’ whig és tory párt, egyformán kikelt a’ 
vesztegetés mirigye e llen ,’s alkotványos organismusának 
minden épsége mellett is vészt jósolának hónuknak, hae’ 
részben czélszerü korlátozás nem történik.Mikint tudá már 
ezek mellett P. megye követe következtetni Magyaror
szágra nézve a’ vesztegetés ártatlan voltát, és azt, hogy 
ne kelljen rá büntetést szabni? az előttem fel nem old
ható rejtvény. Épen azért,mert honunk alkotványos szer- 
kezvénye beteg; mert a’ nemesség bir minden alkotványos 
hatalmat, és mert nálunk nincs érdekegység, épen azért 
kell és szükség méginkább, mint Angliában, a’ vesztege
tés ellen szigorúan föllépni; és a’ megyei municipiumo- 
kat, mellyeket a’ szabadság asyluinának hirdetünk, a’ne- 
mességet, mellytől várja nemzetiségünk erősbülését, ezen 
métely ellen inegóni, és igy megtisztítva , a’ többi pol
gár , a’ kormány’s a’ világ előtt tekintélyesebb állásra e -  
melni. Azt sem szabad szem elől tévesztenünk , hogy a’ 
kir. városok rendeztetésével a’ törvényhozásba egy uj, e -  
gészséges tényező erő fogad tátik be. Azon 16 városi sza
vazat , melly 49 jól rendezett belszerkezettel biró , szor
galmas és nagy jövendőjü polgárságból álló testületet 
képviselend , kérdés: nem fog é nagyobb erkölcsi tekin- 
télylyel bírni mint az 52 megyei municipium küldöttje, 
kiket néhány száz kiváltságos választ, kik csak deprava- 
tio utján érhetik cl a’ követi pályát? Úgy hiszem, a’ ne
messég érdeke halaszthatlanul igényli: hogy az alkotvá
nyos jogok terjesztésével ’s a’ választási kicsapongások 
korlátozásával azon gyűlöletes színből kivetkőzzék, melly- 
ben az egész világ előtt pirulás nélkül tovább fen nem áll
hat , olly annyira féltik némellyek nemzetiségünket a’vá- 
rosiaktól! ugyan kérdem őket, vallják meg , nem taná
csosabb é, ha most, midőn minmagunk rendelkezhetünk a’ 
munieipalis élet szabályozásáról , kiváltságainkat nemze
tiségünk érdekében reformáljuk, és be nem várjuk a’jö
vő országgyűlést ’s nem bízzuk arra a’ megyék coordi- 
natióját, midőn 52 privilegiatus, abnormis és igaztalari 
állású testület küldöttjeinek ellenében constitutionalis, é -  
letdús hatóságokat repraesentáló törvényhozók lépendenek 
síkra. Egy másik nem kevesbbé fontos ok készteti továbbá 
a’ nemességét ezen munkálat elfogadására. Ez a’ kétes, 
a’ zivataros jövendő. Három év egy nemzet életében sem
mi , de a’ nemesség életében igen sok. Ezt pedig annál 
kevesbbé szabad a’ magyar kiváltságos osztálynak feled
ni, mert Európa egyéb országaiban kényuraság vagy for
radalom véget vetvén a’ nemesség törvényen felüli emel
kedésének, egyedül ó maga áll még főn. De meddig tart
hat ez ? Jaj nekünk , ha az elnyomatás, a’ kiváltságos rend 
abnormis állása , a’ közügyek administratiojanak irtózatos 
hiányai, és a’ mindennemű politikai jogot gyakoriok fes- 
lettsége egész rűt valóságában fölismerve lesz! Menjünk 
mi szét a/f országgyűlésről, a’ nélkül hogy legalább az 
alkotvány terjesztése, a’ visszaélések megszünteteseirant 
az alsó táblán a’ nemesség képviselősége részéről kísér

het sem történt, hogy ez iránt őszinte szándékát sem bi-
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zonyitja ; akkor a’ várakozásiban csalatkozott haza meg
vetéssel kisérendi annak enileket. Itt vannak továbbá a^ 
királyi előadások ! Nem mondá e az ellenzék, nem tettük e 
fel magunkban: hogy ki fogjuk azokat zsákmányolni, es 
telhetóleg iparkodni oUy törvényjavaslatok alkotásán, mel- 
lyek azoknak ép úgy, mint a’ nemzet várakozásainak meg
felelők- ’s ha a’ kormánynak azok kibocsátásánál a’ re 
formra őszinte szándoka volt, nekie alkalmat nyújtsanak, 
azt nemcsak szép szavakban, hanem tettekben is nyilvá- 
nitani; mi az által legbizonyosban elérethetik, ha itt, hol 
ön becses személyeinkről van szó, minden álszemérmessé- 
<ret mellőzve, megmutatjuk a’ népnek , a’ kir. városok
nak hogy őszintén megfelelünk elveinknek, kötelessége
inknek és reformálasi tendentiainkat meg nem hazudtol
juk. Magam sem vonom kétségbe, hogy a’ választmányi 
munkálatban sok kiegyenlitni ’s pótolni való vagyon. De 
hisz már eddig is szerencsés tapintattal forgolódtak az 
igazításoknál is a’ t. Rkk ! ’s igy reméllhetó, hogy a’vesz- 
tegetési korlátozásoknál is, csak akarják ezt őszintén, m eg- 
tudandnak felelni a’közvárakozásnak.Nekem is, mint már e -  
gyéb helyütt voltak, úgy ezen 39 §t illetőleg is vannak el
lenészrevételeim. Először is szükségesnek tartanám a’vesz- 
tegetéstmeghatározottabban definiálni; másodszor, a’ vesz
tegetésre szabott büntetéseket mérsékelni. Az elsőt azért: 
hogy a’ bírói önkény eltávolittassék; a’ másodikat: mert 
a ’ szerkezet szerinti fogsági büntetést azon-esetben, ha 
egyéb vétség nem já r a’ vesztegetéssel, szükségen túl 
szigorúnak ’s inpracticabilisnak tartom. A ’ bűn és annak 
fenyitése mindig súlyarányban álljon egymással, különben 
czélt téveszt és vagy zsarnokságra v e z e t, v. pedig vég
rehajtás nélkül marad, úgy mint Angliában a’ lopásra sza
bott halálbüntetés, mellyet a’ bírák lélekisméretesen ki
mondani nem m ervén, nem egyszer magát a’bűntettet is 
megrovás nélkül hagyák.A’ sok és semmi cselekvés közt 
nagy a’ hézag. Adsit regula peccatis, quae poenas irro - 
gat aequas nec scutica dignum horribili sectare flagello. 
Miért is elégségesnek tartom , ha a’ pénzbeli büntetésen 
kiviil a’ vesztegető , ha ez reá k isü l, elnyert hivatalától, 
a ’ vesztegetett pedig azon, vagy ha később tudatnék meg, 
a’ közelebbi választásra szavazati jogától megfosztassék; 
fogság pedig csak akkor alkalmaztassák, ha a’ vesztege
téssel egyéb kicsapongás is követtetett el. Az egész or
szág szegénye, gazdaga egyaránt elunta már választá
saink jelen folyamát; mindenki megcsömörlött az utóbbi 
eseményektől. Kormánypárti ép úgy mint a’ szabadelvű 
minden áron menekülni siet ezen gonosztól.—Küldőim min
den felekezete e’ tekintetben egyhangúlag javítást sürget. 
Ünnepélyesen felszólítom tehát e’ táblát, és különösen az 
ellenzék tagjait: „si vos propositi nondum púdét, atque 
eadem mens est“ , hogy a’ reform zászlójához h űn , ne 
engedje annak hordozását más és tán nem egészen gy a- 
nutalan markolatok által elragadtatni.A’ választási kicsa
pongásoknál a’ vesztegetés büntetését nem mellőzhetjük.— 
Azért is ne morzsoljuk el erőnket törvényhozatal haszon
talan ellenzésével, hanem inkább fordítsuk befolyásunkat 
a’ törvények ollyan szerkesztésére , és a’ választmányi 
munkálat hijányainak ollyszerü kiigazítására, melly midőn 
egy részről a’ gonoszt kiirtandja, vagy legalább fékezen- 
d i, más részről ismét a’ szabadságot is ótalmazandja.— 
Ez az oppositio vagyis inkább a’ reform barátainak köte
lessége , h acsak  önszülülöttjét nem akarja megtagadni, 
vagy épen meggyilkolni; különben ha ezt elmulasztanék , 
nem fog elmaradni az érdemlett lakolás, és hogy a’ zsol
tár szavaival éljek: „Eljövend az u r , és egy nagy üt
közetet teend és szétdobálandja a’főket nagy földek fölött.“

-A , T á r c z a .
( Öt l e t  a d iv a t - é l e tb ő l . )  ,Isten latja, nekem bi- 

Zuuj a váltótörvény nem te tsz ik / íg y  szólt minap egy

földesur, midőn épen a’ váltótörvényről volt szó.,Gondolják 
csak uraim, mi történt velem minapában! A ’ múlt far
sang közepe táján kifogytam minden költségből, mert meg 
kell vallanom: két férjhezmenő lyányom ’s mamájok igen 
megizlelték az idei farsang bohózatit ’s annyira zaklatták 
szegény fejemet, hogy pénzt kelle kölcsönvennem. Elm e- 
nék K. izraelitához, ki ismérvén becsületességemet, azon
nal hajolt kérésem teljesítésére. Csak két hónapra kell 800 
p. fr. K. uram! „Igen szívesen tens uram, ha megannyi 
kell is ,  szívesen! De tetszik tudni, hogy nekünk sze
gény zsidóknak ez a’ szántóföldünk , rétünk, szőlőnk ’s 
mindenünk. 50 kamat ’s egy kis szívesség, elismérés mel
lett szívesen akármennyit.“  ,Nekem csak 800 p.fra van 
szükségem , mint m ondám /„M indjárt tens uram !“ A zzal 
elővesz egy váltólevelet, beleírja a’ 800 p.ftot 6. ka
mattal ’s a’ két hónapi határidővel, és kér, mig a’ pénzt 
elkészítené , Írnám alá a’ váltót. Fülemben zúgtak még 
ekkor is lyányaim rimánykodásai, nőm éles okoskodása , 
eszembe jutott a’ házi békesség is , és isten tudja mi 
nem , ’s a’ váltó alá volt Írva. „ Itt van tens uram a’800  
p. fr. két hónapra járna 67 fr. 30 kr., no de ez a’ bizony 
igen csekélység , és tudom, hogy tens ur szívességem et 
is meg akarja hálálni ’s m egelégszik 600 pfttal“ ’S ezzel 
a’ váltó már a ’ zsidó zsebében volt. V isszatetszett ugyan 
a’ szakálas velem bánása ’s kölcsönözési modorja, no 
de pénzre volt szükségem! meg alá is volt Írva már a* 
v á ltó , mégpedig első helyi betáblázásra, mit tegyek? — 
már csak elviszem a’ 600 pft.

Lyányaim ’s mamájok még néhány jó estét csaptak 
magoknak a’ pénzből, én pedig foglalatosságaim közben 
nem ügyeltem a’ váltó lejárására.

April lén  megidéznek a’ váltótörvényszékhez, és szép 
illendelékkelfelszólitnak, hogyK. uramnak 800 pftot két hó
napi rendes kamatjával azonnal fizessek , különben még 
ma öszszeirás , harmadnap múlva pedig árverés lesz há
zamnál. — En szinte borzadék ezen törökős bánásmódon ,  
mentem magam, hogy 200 pftot kamatul előre kifogott Moj— 
zes ivadéka ’s hogy 800 helyett csak 600zat kaptam; de 
a’ zsidó tagadja, ’s én bizonyitni nem tudok ! Szép szóra 
veszem a’ dolgot, nem használ, káromkodom, még ro- 
szabb ! ,Uram, nincs, ha ég ig  húznak is, most nincs pén
zem, várjanak egy pár hetet, vagy legalább egy pár na
pot , eladom boromat, lesz pénzem ! „Vár az ur, kérdé 
mintegy műszerileg a’váltóbiró a’ zsidót?“— „Nem! ne
kem még ma van szükségem ezen pénzre“ volt a’ fele
let. „Hallja uraságod maga, mond a’ biró , nem tehetek 
róla, ma összeírásnak, harmad nap múlva pedig árverés
nek kell lenni.Mit volt tennem, ismét kölcsönvennem kel
lett, hogy a’ szégyent ’s gyalázatot kikerüljem. ’S pedig 
kitől? ismét zsidóiul, mert keresztyénnél nem kaptam, és 
hogyan? ismét iszonyú kamatra.— íg y  tehát csak a’zsi
dók ’s ezekhez hasonló természetű pénztözsérek számára 
van hozva a’ váltótörvény; a’ pénzesekről, gazdagokról 
van gondoskodva, de nincs a’ szegény’s becsületes meg
szorult emberről.“

„Igaza  van édes uram bátyám! igy felelt gúnyo
san egy a’ panaszt végig hallgató fiatal törvényhós, ’s 
mint minden újítás hő barátja, igy vigasztalá bácsikáját ; 
Ne féljen édes uram bátyám ! nem marad ez ig y , mos
tani országgyűlésen egészen ellenkező törvényt hoznak y 
miszerint az adós majd csak akkor fizet, mikor neki tet
szeni fog,'s annyit, mennyit akar.Ugy jó lesz é ez, ked
ves bácsikam?! ,Ah ez sem lesz jó , ’s nemis igazságos.4 
Felelt a’ becsületes tens ur. Nemzeti bank á llíttassák , 
hová a’ szegény pénzbeteg mint orvoshoz folyamodhas
sák ’s elómutatott tiszta értékére rendes kamat mellett 
mindenkor pénzt kaphasson. E zt gondolnám én jónak és 
szükségesnek/ Faxit Deus !

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  üri-utcza 453.



Ország^) , szónoklat fáz esküdtszékek 
ügyében.

Szóló sz.köv. a’bünt.tv.kiszolgáltatásiintézkedéseket nem 
kizárólag a’ politikai-vezéreszmék közvetlen gyámsága a -  
la tt , nem tekintettel azok suprematiájára kivánja létre ju t
tatni — azok által nem politikai czélokat elérni, de az osz
tó ’s büntető igazság  követeléseinek kiván m egfelelni, 
és igy e’ vitakérdést nem philanthropiai, nem népneve
lés, nem érdekegyesitési szempontból taglalhatja, melly- 
nek folytán az előbbi szónokok a’ ju ry  behozatala által a’ 
nemzet állását a’ kormány irányában erősíten i, az úgyne
vezett liberális pártnak bíráskodásijai befolyását növelni , 
polgártársai különféle osztályinak egybeolvadását előidéz
ni kívánnák—- mert büntetőjogi eljárás által politikai czé - 
lok eszközlését irányba venni csak azt bizonyítja: hogy 
az előbbi szónokok nem érzik a’ bűnt. intézkedések egész 
fontosságát ’s ezeket inkább alárendelt függeléknek te
kintik. Nem tagadja szóló , hogy a’ büntetőjog minősége 
tetemes befolyással van a ’ polg. szabadságra ; de az el
já rás  .megállapításakor nem szabad megfeledkezni a’ fő- 
czé lró l, raelly az igazság  bizonyos és teljes kiszolgálta
tása. — Ezen czélt semmi más tekintetnek feláldozni nem 
le h e t, és ez a’ szempont, mellyből a’ választmány több
sége a’jury  kérdését taglalta; szóló tehát a’ jegyzőkönyv
ben előhozott okokat nem ismételvén, mostani előadásában 
csak azon kérdésre akar lenni tekin tettel: vájjon hazánk
ban addig, mig a’ nemzet, szokásaival ’s polgári életével 
szorosabban össze nem forr , találunk-é népünk minden
nemű osztályiban olly esküiteket, kiknek eljárása a’ vét
kek fölfedezését, bebizonyítását és b ün te tésé t, szóval: az 
osztó és büntető igazság  kiszolgáltatását jobban bizto
sítja , mint az állandó birócollegium? Szóló ugyanis már 
minapi előadásában azt állította , hogy a’ jurynek hiv k i- 
fejlesztése hazánkban nem lehetséges add ig , mig alkot- 
ványunk inkább Rdek mint a’ képviselői rendszer eszmé
jén  alapul, mig a’ tömeg az értelmesség alsóbb fokain áll, 
és hazánk közszelleme ez institutio eszméjével meg nem 
barátkozik.Ezek voltak akkori előadásának kiinduláspont
ja i ,  ’s ezek folytán most azt á llítja : hogy a’ közszellem 
és a’ socialis kiváltságok mostani állapotában az eskütt- 
szék nálunk nemcsak valóságos és üdvös befolyást nem 
Íg é r, sót időelőtti te rv , melly békés utón nem létesíthető, 
mellynek v a ló  s i t á s á r  a e l e g e n d ő  e m b e r e i n k  még 
nincsenek, ’s úgy , mint a’ különvélemény azt javasolja; 
olly terv , melly a’ rendet -és bátorságot nem biztosítja,de 
veszélyezteti. Szóló tehát nem az esküttszékek institutió- 
já t , de egyedül a ’ különvéleményben javaslóit bíróságot, 
mellynek elfogadására több utasítás s z ó l , melly tehát a’ 
valóságos vitakérdés, mind lényegében, mind formájában 
fogja megtámadni előrebocsátván, hogy mit ért szóló az 
esküitek alatt, ’s melly tulajdonok kivántatnak az eskütt- 
széki tagokban. Az esküttek egyszerű polgárok, kik sors 
által választatnak, nagy számban visszavethetők, ’s kiknek 
hivatásuk: határozni némelly pontok iránt valamelly ügy
ben ’s megint visszalépni a’ nép sorába. A’ törvény tehát 
nem kíván számot az esküitektől, milly bizonyítási esz
közön alapul meggyóződésök;nem tűz ki nekik szabályo
kat , mellyek az ügy teljes és elégséges létét föltételez
zék; a’ törvény csak azt parancsolja nekik , h o g y  k é r 
d e z z é k  m e g  ö n m a g o k a t  c s e n d b e n  és magok
ba szállva , — ’s nyomozzák ki lelkiisméretök őszintesé
gében , milly benyomást tettek rájok a’ vádlott ellen föl
hozott bizonyságok, ’s millyet a’ vádlott védelmének esz- 
közlöji? a’ törvény nekik csak ez egy kérdést teszi, melly 
egész kötelességöket magában fo g la lja : van- é benső

meggyőződésük ? Ezekből világos, hogy az esküttszéki 
tagokban becsületességen kívül még érettség ’s az egész  
ügy ’s minden körülményeinek lelkiisméretes megfontolá
sa kívántatik; miután pedig tudnivaló dolog,hogy becsü
letesség , mélyebb belátás és szilárdság nélkül nemcsak 
gondolható , de a’ polgárok műveletlen osztályiban leg 
gyakrabban előfordul, a’ jury beheozatala előtt szüksége.» 
volt egy módrul gondoskodni, melly mellett a’ becsül, polgá
rok sorából különösen azokat lehet kiszemelni, kiknél érett
séget és szilárdságot föltehetni, és e’ tekintetben Euró
pának azon alkotványos nemzetei, mellyek keblében a’ju -  
ry intézetet találjuk, miután az élelm ességnek általán 
fogva megismerhető küljelei nincsenek, itt is, kivált a’cen- 
sushoz folyamodtak , mint melly birtokot ’s ennélfogva a’ 
műveltség és függetlenség valószínűségét is föltételezi. 
Re hazánkban census nem létezik, és igy miként fogjuk 
az esk.széki tagokat kiszemelhetni? A’ különvélemény a- 
láiróji 24 éves, 100 ft. tiszta jövedelemmel biró ’s Írástudó 
polgárokat javasolnak ’s a’ megyék— az úgy nevezett li
berális megyék — tapsoltak ezen leleménynek , mellynek 
folytán hazánkban a’középrend embereit, kiknek soraiból az 
esküiteket venni kell, föltalálandóknak vélték, szóló pe— 
dig ezt fallaciának tartja, ’s mindenek előtt igaztalansá- 
got , tehát illiberalismust talál olly rendeletben, melly ott 
tiszta jövedelem szerint osztja a’ politikai jogokat, hol a* 
nemesek a’ közterheket nem viselvén, már azért is több 
jövedelemmel bírnak , mint a’ nemnemesek , kik jövedel
meik felét a’ közszükségek födözésire áldozni kötelesek , 
és azért is a’ nemesekkel e’ tekintetben nem versenyez
hetnek; továbbá ezen öszszeirás practical létesithetőségét 
át nem láthatja szóló, miután azon jövedelem kitudásának 
semmi biztos, sót általában semmi alapja nincs ’s az ösz-  
szeirásra megbízott megyei választmány önkényétől függ
ne ; megyei életünkben pedig az önkénynek még a’ je 
lennél nagyobb mezőt nyitni a’ törvényhozás czélja nem 
lehet; végre ezen öszszeirás, ha csakugyan életbe lépne, 
olly emberek keverékét foglalná magában , kik jogaikban, 
socialis viszonyaikban, fogalmaikban ’s érettségükben olly 
annyira különböznek , hogy határzottan előre mondhatni , 
miszerint ezek sorából tiz esetben egyszer értelmes és 
szilárd jury, de kilencz esetben viszont annak csak torz
képe kerülne ki. Tegyük fel, például azon esetet, hogy 
az esküttszék 8 jobbágyból, 1 korcsmáros, 1 kovács, 1
mészárosból állna ’s 12ik tagja földesur volna------ van
é a’ RR. közül vagy egy is , ki azon viszonyok folytán , 
mellyekben a’ jobbágy földesura irányában mostan létezik, 
illy jurynél függetlenséget és önállóságot keresne,’s ki azt: 
nem hinné, hogy a’ földesur szavazata a' többieket is ok
vetlen magával viszi. Vagy legyenek az esküttszék tag
ja i tisztán jobbágyok: állíttassák elejökbe azon hajdú, ki 
mindennap úri munkára hajtja őket, vagy a’ földesur, ki
nek szeinszóre megpillantására már reszketnek; és vagy 
félelemből elkiáltják ,,a’ nembűnöst“ vagy bőszéből el
morogják a’ „bűnöst.“ —De legyenek az esküttszék tag
jai tisztán nemesek, és állíttassák elejökbe egy jobbágy, 
k it, p. o. egy nemes ember azért, mert könnyű szekeré
nek saját társzekerével a’ nagy sárban ki nem térhetett, 
ostorvágásával arra kényszeríteni akart, mire a’ jobbagy 
eoy rakás-veréssel fe le lt, és fogadni lehet, hogy a’ne- 
mesek abban nemesi tekintélyük sérelmét látván, azonnal 
a’ ,bűnöst“ fogják kimondani. Törvényre híjában hivatko
zunk , mert az eskütt a’ törvényen felül emelkedvén,csak 
benső meggyőződését hallgatni ’s érett megfontolás után 
követni köteles ; ’s erre pedig nemcsak becsületesség és 
értelem , de függetlenség , önállóság, szilárdság kíván
tatik. Ezen tulajdonokat pedig szántóvetőink többségénél

I
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föltenni szép álom , de álom , mellyet az élet kinevet, v. 
inkább kirí,  tulajdonokat addig hiában keresünk, mig az 
örökös szerződésekről szőlő törvényczikk hazánk minden 
részeiben egy önálló független szántóvetői rendet életbe 
hini nem fog. Ezen eszme mellett vivott Sz. megyének 
követe, ugyanaz, kinek mostan a’ KKhoz és RRhez szó
lam szerencséje vagyon , 1833-tól fogva mostanig, ezen 
eszmét már tiz községben életbe is léptette szóló megyéje, 
de mi ez? ha a’ többi megye visszamarad, nem szavak
ban , oh nem ! de szentóvetőji ebbeli elősegélésében — ad
dig higyék el — nincs önálló középrend, nem találunk az 
úrbéri telkes gazdában vagy zsellérben jurynek való fér
fiút mindaddig, mig a’ szántóvető ki nem lép az önkény 
hervasztó határjából. A’ különvélemény azt mondja: le
gyen jury , lesz középrend ; szóló megfordítva azt állítja: 
legyen középrend és azután szóljunk a’ juryről. A’ ma
gyar föld mostani systbmánk szerint a’ fejedelmé és ne
meseké. A’ nemesség azon tömege, melly az ertelmesseg 
alsóbb fokán áll, a’ választás esetein kívül a’ közdolgok 
iránt sem érez igen nagy avatkozasi hajlamot ’s ritkán 
hagyja el idegen impulsus nélkül mezei munkáját, melly- 
ből él, hogy akár a’ politikai vitatkozás, akar az igazsag'- 
kiszolgáltatás terén vesztegeljen, azokat tehat a’ közep- 
rend tagjaihoz nem számíthatjuk. A’ szántóvető részint u - 
rasági , részint megyei tartozásai közt számtalan fagga
tásnak lévén kitéve , függetlenségre nem vergődhetik és 
m i, kik nyomorúságát látjuk, koránsem tudjuk, inilly ke
serű az, ha másnak vész barma, másnak zaklatják lovát, 
másnak rontják legelőjét, másnak rothad mezőn gabonája, 
más koplal, más fázik, mást vernek: mert azzal akarjuk most 
megnyugtatni őt: Te mint békeszerető és okos ember azt ne 
bánjad, mert lásd, nekünk egy latin könyvünk van, (hála fe
jedelmünknek,most magyar leendj mellyetmi corpus jurisnak 
nevezünk, és mellybe már most igtatjuk , hogy ezen ki
csapongások fölött te is bíráskodni fogsz , ha nemes u- 
raimék téged bírónak választanak! Nem azt fogja é fe le ln i: 
hiszen abban a’corpusban sok van Írva, de nem mellettünk, 
hanem ellenünk: sok van Írva, a’ minek történni nem kel
lene , és mégis iörténik , igy tehát Írva lesz , hogy vá- 
laszszunk, de nem fogunk választani, és akkor hol a’ se
gítség! Gúny ez uraim, nem jog ! és itt vagyunk már most 
a’ választási eszménél, miszerint a’ különvélemény foly
tán nagyobb megyékben 160— kisebbekben 120 tag egye
dül a’ nemesség által választatnék, ’s választása évenkint 
megujittatván, három három hónaponkint egy negyede mint 
esküttszék Ítélne; tehát magok ezen vélemény aláiróji is, 
a’ valódi jurynek elfogadtatását nem merték ajánlani a’ 
megyéknek, a’ nemességnek ezen választás által rézst nyit
ni akarván , mellyen a’ nemnemes polgárokat az eskütt
szék tagjai sorából kizárhassák, és egyedül ezen mód ál
tal , az utasítások többségét az eskiittszéki eszme mellett 
megnyerhessék. Nézzük már most, kik azok, kik ezen qua- 
lificatiok szerint hazánkban esküttségre képesek, kik a’ 
választhatók és választók? és miután főleg a’ megyékre 
kell tekinteni, ezek közt pedig a’ szóló megyéje mind 
lakosai műveltségére mind vagyonosságára nézve nem a’ 
legutolsó helyet foglalja el , példakép az érintett javas
latot erre alkalmaztatandja. Sz. népessége 200,000 la
kos, 35,000 esik a’ XVI. városra, 10,000 a’ két sz. kir. 
városra és igy a’ megyében marad 155,000 lakos. Ebből 
a’ nemesség száma 4,500 fő, vagy teljeskoru nemes fér
fiszemély 1200, nemnemes teljeskoru férfi személy körül
belül 44.000. Az 1,200 nemes közt van 200 egyházi sze
mély cs 100 köztisztviselő, kik a’ különvélemény sze
rint esküttek nem lehetnek, a’ hátralevő 900 nemesből kö
rülbelül 300 bír 100 pft tiszta jövedelemmel ’s Írni és ol
vasni tud; a nemnemes 44,000 férfiból áll ; miután azok, 
kik írástudók ’s egyszersmind löt) pftnyi jövedelemmel bír
nak , leginkább a’ mező- ésjbányavárosokban, ott pedig na
gyobb számmal tartózkodnak,3ü00et az esküdtek lajstromá

ba lehetne igtatni’s igy a’ nemeseskütta’ nemnemeshöz úgy 
állna, mint 1: lOhez. közvélemény szerint egyedül nemes 
választhat esküttet, tehát nemcsak azon 300 nemes, ki 100 
pft. jövedelemmel bir,de a’tübbi 900 nemes is fogja válasz
tási jogát gyakorolni azon 300 ellenében, ki jóllehet va- 
gyonosb’s értelmesb mint a’ választók 2/3da, a’ válasz
tásban reszt nem vehet, sót azon nemértelmes , nemva— 
gyonos tömeg önkényére ’s belátására köteles bízni saját 
bírái választatását, tűrnie kell , hogy ezen 3000 nemne
mes polgár elmellőzésével egyedül nemes esküiteket vá- 
laszszon , a’ mi valószínűséggel történni fog. Fogja é 
ezt a’ 3000 n e m n e m  e s  ö s s z e i r t  v á l a s z t h a t ó  
de  n e m v á l a s z t ó  p o l g á r  s o k á  t ű r n i ?  ki ezen 
rendelet szellemét csak kissé közelebbről megbírálja , az 
előtt tisztán álland azon eredvény, hogy a’ nemnemesek
ben kívánságokat gerjesztünk, mellyeknek törvényes utón 
meg nem felelhetünk: először szégyennel fogjuk elborit- 
ni a’ fölött, hogy ő csak néma nézője legyen bírái választa
tásának , hogy csak szinlett jogokkal köteles megeléged
ni ; de azután physikai erejében, számában bízván, olly 
tettekre ingereljük, mellyek ezen választási jogot és a’ 
nemesi rend többi kiváltságit megsemmisítvén olly m eg- 
hasonlást idézhetnek elő, mellynek szomorú következésit 
egy halandó sem láthatja előre. Mert semmi nem ingerli 
annyira az emberi szenvedelmek minden rugójit, mint ha 
azt tapasztalja, hogy vele, mert nemnemesnek született, 
csak játszanak’s puszta szóval, szinlett jogokkal kielégí
teni akarják; mihelyt azt észreveszi, el van a’törvény fő- 
czélja tökéletesen hibázva , melly nem más, mint a’ köz
csend és bátorság fentartása ; a’ különvéleményi javaslat 
által pedig a’ nagyobb részben illyféle érzelmek nemcsak 
nem csilapittatuak le , hanem még tápláltatnak is, és akkor 
oh Jne csaljuk meg magunkat! bátorságot , rendet, sza
badságot hiában keresünk.

C V ege k ö v .J

levéla’ Telekdíj ügyében.
Sz.Mihály jan. 26. 1844.

Tekintetes Szerkesztő ur! Miután a’ „Telekdíj“ ü- 
gyében már összesen hét czikkel fárasztottam az olvasó
kat, annyival kevesbbé volt szándékom az e’ tárgy körüli 
vitatásba egy hamar elegyedni, minél inkább tudom, hogy 
bár legjobb és üdvösebb ügynek is, semmi sem árthat an
nyira , mintha az unalmassá tétetik igen sűrű ’s hosszas 
vitatások által. Azonban „Morion“nak a’Társ.baf. é. 6ik sz. 
iktatott czikke által felhívatva érzem magamat, a’ nélkül, 
hogy a’ dolog érdemébe ereszkedném, néhány szót felvi- 
lágositólag megjegyezni. Azt állítja „Morion“ hogy én a’ 
Világ lOlik számában kimutattam, miként ,,a’ Széchenyi 
100 milliójával az országot is investiálni ’s a’ nagy bir
tokosakon is segíteni nem lehet.“ — Szeretném még is 
tudni: micsoda Világot ért Morion? vájjon a’Pesten meg
jelenő Világ cziinű hírlap 1843-ki Jül-ik  számát é ? És 
miután mást nemigen érthet, kénytelen vagyok „Moriont“ 
megkérni, ne sajnálja kimutatni, hogy hol ’s mikor mutat
tam én ki illyesmit ? Épen most olvastam újra a’ kérdéses 
czikket, és meggyőződtem, inikép abban annak, mit Mo
rion benne látni akar, nyoma sincs. Azon „ki k ö l e s  ö-  
n ö z é s i  módot “ mellyet Széchenyi gr. ajánlt, elemeztem 
én idézett Vik nyílt levelemben, de a’ kikölcsönözés ellen 
nem nyilatkoztam — sót ezen eszmét pártoltam , és csak 
azon mód helyett , mejly mellett Széchenyi ezen eszmét 
életbe léptetni akarná , javaslottam más és különféle com- 
binatiokat. íg y  tehat nem all az, mit „Morion“ reám fogni 
méltóztatik, és látom, hogy czikkeimet nem értette meg. 
„Nagy birtokosakon“ fog é segíteni a’ telekdiji terv vagy 
nem? ez nem is volt vizsgálódásim tárgya,’s midőn én a’
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kikölcsönözéstés annak különböző combinatiójit emlegetém, 
világosan földbirtokost, polgári hypothekát, szabad köz
ségeket és ollyasokat, mellyek magokat örökösen megvál
tani akarják, említek — a’ nagy birtokosokrul, különösen ’s 
kiemelve pedig sehol sem emlékeztem , nem emlékeztem 
pedig , mert Széchenyi tervét valamint akkor , úgy most 
sem magyarázhatom oda, mintha az szükkeblűleg csupán 
„nagy“ birtokosak fölsegélésére, és nem inkább arra vol
na számítva , hogy azok, kik biztos hypothekát adni ké
pesek, jutalmas hitelhez jussanak, ugyanakkor, midőn a’ 
haza országilag investiáltatik, legyenek aztán az illyenek 
kis , középszerű vagy nagy földbirtokosak, szabad köz
ség ek , vagy polgárok, vagy végre jobbágy községek,— 
csak hogy kellő biztosságot nyújtsanak. Ez a’ dolog egy
szerű fekvése ’s sikeretlenül törekszik ,,Morion“ ream 
való hivatkozással támogatni azon ellenvetéseket, mellye- 
ket a’ telekdíji eszme kikölcsünözési ága ellen gördíteni 
jónak látott; és a’ mellyekre a’ felelet nem engem, ha
nem a’ telekdij tervezőjét illeti, llogy ezen támogatást ne
vem egy folytában négyszeri megemlítésével súlyosítani 
igyekszik ,,Morion“ , ezen mulatságban őt háborgatni nincs 
szándékom, de én azt gyanítom, hogy az olv. illyen elinés- 
séget nem fogja nagyon mulattatnunk tartani. A’ mi maga
mat illet, engem , megvallom az effélék felettébb unatkoz- 
tatuak , és azon szúrás, hogy ,,annyira tetszem magamnak 
gr. Szécheuyi iránti közelgésiinben“ nem képes unalma
mat és il előleg nyugalmamat megzavarni, noha az e l-  
mésségnek nagy kedvelője vagyok, és azt örömest meg- 
kaczagom, ha enrovásomra történik is, csak éle legyen, és 
feltalálható benne az, frnit a’ franczia ,,pointe“nak nevez; 
— de megvallom a’ jelen elménczkedésnek é 1 i t  nem va
gyok képes feltalálni, és e’ szerint kénytelen vagyok 
„Morion“ tol ezúttal megválni, kegyedet pedig t. szer
kesztő ur arra kérni, hogy e’ soraimnak a’ legközelebbi 
Társalkodóban helyt adni szíveskedjék stb.

Gr. Dcssewffy Emil.

Börtönrendszer. H l .  levél.
Kedves uram bátyám! Örömmel olvasám válaszából, 

hogy velem nagyobb részben egy hiten kezd le n n i; ne
vezetesen kezdi már hinni, hogy egyetlen egy mintabör- 
tönész fél százados tapasztalása után sem mondhatand töb
bet a’ rabok erkölcsi javithatásáról, mint mennyit az ed- 
digleni general-inspectorok tudtak, részint alaposan ösz- 
szegyüJteni , részint fapénzzeli flzetés gyanánt felülete
sen ’s ámitólag összeférczelni. Mind e’ mellett még is ta
nácsosnak gondolná a’ m i n t a b ö r t ö n t  annyiban , — 
mennyiben az ország különböző nép-egyedisége lenne 
benne megkísértendő. —• Én , ha már a’ törvényhatósági 
börtönökén kívül , még egy mintabörtönt is akarnánk é - 
pittetni, épen nem azon okbul látnámfelállitandónak, hogy 
a’ többféle fa jú , életmódú, szokásu, miveltségii ’s je lle 
mű országlakosokon szükséges a’ honi kísérlet. M ert an
nak előrebocsátása után, hogy itt a’ czél elérésénél a’bi- 
zonyosságról soha szó sem lehet, minden egyedül a’szen- 
vedők egyediségétől mérendő. M árpedig  tapasztalás után 
állíthatjuk, hogy a’ legnagyobb gonosztevők, akármelly 
fajuak ’s tartománybeliek legyenek, si többnyire egyen- 
kint a’ legerősebb természettel ’s a ’ sanyarusag szenve
désére is legkeményebb testalkotással bírnak, néhány ki
vételt ide nem értvén. Tekintetbe tehát itt nem a’ külön 
fa jt, életm ódot’s t. e. vélném veendőnek, hanem az egye
d iség e t, melly olly általányos mint maga az emberi nem. 
Igen, én más szempontból vélném a’ mintabörtönt építen
dőnek, „ha már a’ törvényhatóságiakon kívül illyen is á l-  
litandónak tartatnék.“ Szükség volna t. i. tudni azon e -  
redvényt, miféle különbség leend a’törvényhatósági ’s ke
rületi börtönbeli büntetés hatása közt? Vájjon mellyikben

okulhatnak inkább a’ rabok, mind az erkölcsiségben, mind 
a’ kézmunkákban ?— Vájjon ehhezképest czélt lehet é ér
ni csupán csak t.hatósági börtönök által is , vagy jöven
dőben szükségeseknek Ítéltetnek a’ kerületiek is? E ’kér
dések tömérdek körülménynek felfogását rejtik magokban , 
’s nem hasztalansag, mint talán első tekintetre látszik.— 
Mert hogy a’ rabok tiszta megovatása ’s egy részben javul- 
hatása, „főleg' a’ börtöneszek tiszta erkölcsiségétől és o- 
kossagatól függend, az ugyan kétséget nem szenved: mi
vel azonban alkalmas eszköz nélkül illyesmit nem vár
hatni, az marad kétségben, ha vájjon minden t.hatóságnált 
létesíthető leend é olly czelszerű eszköz és és, kezelmin 
a’ kerületi börtönöktül lehet várni ’s kívánni.

írja  továbbá k. u. bátyám , hogy egy magányrend— 
szerű börtönszobát, mellynek mindenik oldala 2 öl, 2 láb 
100— 120 ezüst forinton nem vél kiállithatónak. En,pedig 
olly nagy szobát, melly 2" 2 ' | ] tért foglal el, ’s melly- 
nél nem sokkal tágasabb azon szoba, hol lő  Károly egyik 
legnagyobb királyunk a’ Salamon tornyában szokott csa
ladjával ebédelni— egy rabnak mégis nagyollok. Oka en
nek , hogy k. u. b. illy nagy börtönszobákattervez, nem 
másban rejlik , mint az építészek ügyetlenségében , kik 
olly czélszerütlenül építették az e d d i g i  a p r ó b b  bör
tönszobákat, miszerint a’ levegő bennük megfülvén, az e- 
gészségnek ártalmas lett. Nekünk gazdálkodnunk kell ’s 
a’ börtönszobák czélszerű építésével kell kipótolni, ezek
nek u. b. által tervezett haszontalan és költséges nagy
sá g á t.— Én már ezt megmagyaráztam tapasztalás és józan 
ész után, és Véleményemben bőven előadtam. Kár volt meg 
nem olvasni. — IIa a’ börtönszobák azon terv szerint é -  
pittetnek, azokban okvetetlen folytonos léghuzást eszkö
zölhetni; és ha ez lehető, nincs a’ világon olly józan 
quacker, ki 9 ' hoszu, 8 ' széles és 9 '/2 láb magas szobát 
egy rabra elegendőnek ne tartson. H e, mint mondom, a’ 
léghuzatáshoz érteni kell. Azonban nézzük csak jól meg 
a’ tömérdek börtöntervet ’s látni fogjuk, hányban van el
találva e’ lényeges kivánata az épületnek, ’s ha illyet 
mutat k. u. b. megraagyarázandom,— mellyikünknek van 
igaza. —

Én azt tartom , nem az építésznek kell azt tudni, mi 
egy gazda körülményeihez képest czélszerű épü le t, ha
nem magának a’ gazdának : holott a’ gyakorlat ellenkezőt 
mutat. — Egy két terven kívül a’ fenálló épületek mind 
az építészek találmányai; ’s vagy igen költségesek, vagy 
még ezen fölül czélszerütlenek is. — Egy példával nem 
ártand felvilágositni. Egy országban kérdés tétetett „váj
jon a’ magányrendszer feláldozása nélkül lehetne e’ olly 
módot találni, minélfogvást a’ rabokra nézve a’ mise látha
tása eszközöltethetnék? — E ’ kérdést egyik építesz úgy 
akarta megfejteni , hogy egy áttétethető vagy hordozható 
oltárt javasolt, melly végett a’ 2 öl széles börtönfolyosók, 
6 öl szélességre lettek volna bővítendők ! ! — (milly ha
szontalan és czélvesztett költségeskedés.) Majd ugyanez, 
1 kápolna helyett 5 kápolna építtetését is javasolja, melly 
mindössze csak 14 ezer ezüst forintba kerülne, — (hány 
törvényhatóság börtönét lehetne kiépíttetni ez öszszegen!) 
— A’ másik építész, sokkal olcsóbb modot javasol, melly 
1128 írtból kiállítható.E’ szerint minden szobánál egyegy 
tükör ajánlíatik, hogy a’ rab ebben láthassa a’ miseraon- 
dó t! — Valóban nem tudja az ember: nevessen e , vagy 
szánakodjék. Imez üvegen á lta l , amaz az épület é s 
szerűségének költséges feláldozásával akar a bajon se
gíteni. He megjegyzem , hogy mind a’ kettő epitesz, s 
mind kettő úgy felelt mint építész.

Ha ezen kérdés nem az építészekhez, hanem a gya
korlathoz lett volna intézve, ezen nagy kérdésre, melly 
a ’ börtönépület kivánatait akarja az építészek áltál lerom
boltatni — egy börtönész illy egyszerüleg felelt volna:A 
börtönépület czélszerű szerkezetét e’ kérdés vegeit sér
teni nem szabad. ’S ha már nincs mod benne , hogy a
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rabok a’ mise látásától dispensáltassanak a raboknak 
látniok kell az urat testi szemeikkel , de nem tükörből , 
melly a’ kivánt hatást elvesztetné. E’ végre a’ rectangu- 
lumos börtönfolyosók két végein a’ falakba oltárok készít
tetnek, mellyek kétfelé nyíló ajtók alá záratandók.

11a az óra ütött az egész folyosón végig, minden rab 
kiállittatik a’ maga börtönszobája elébe, honnan a’ kissé 
ma°"asb helyen álló oltárhoz láthat. Ezen kiállítás pedig 
úgy történik , hogy legelőször bocsáttatik ki azon rab , 
ki az oltárhoz legközelebb van, és igy lő  számú. Aztán 
a’ 2ik, 3ik, 4ik stb. számunk. A’ mint a’ rab kilép, annak 
folytonosan az oltár felé fordított arczczal kell maradni , 
’s hogy ez megtartassák, mise alatt legalább 4 őr fog 
melleitek állani ’s felvigyázni. Vége lévén a’ misének, a’ 
legutolsó rab megy vissza legelőször , ’s igy egyenként 
menvén a’ legelső megy vissza legutoljára. E’ szerint 
tarka ruhás rabot mindenik látott, de rab-arczot egyik 
sem. — Ki azt mondaná, hogy ez által a’ magányrend
szer fel van áldozva, az előtt ezen rendszer czélja nincs 
tisztában— Ki azt mondaná, hogy ezen mód létesithetlen, 
az a’ gyakorlatot és tapasztalást puszta képzelődéssel 
verné le. — Minden létesíthető, mi egyszerű.

Megjegyzem azonban , hogy ezen mód csak az olly 
börtönökben használható miilyen az általam tervezett épü
let, mellyben a’ két egyenközü folyosó a’ közép fal ál
tal van egymástól elválasztva. Bizony mondom, hogy 2  
sorú szobákkal ellátott börtönt i l l y  k ö z é p  fal  n é l k ü l  
sohasem építtetnék.

íme láthatja k. U. bátyám! hogy az építészek efféle kii— 
lönczködéséből ollykor ügyetlenségéből származtak azután 
nagy részben ama szörnyű botlások és tévelygések, mel
lyek a’ józan észt ’s természet útmutatásait háttérbe szo
rítván , a’ különféle épületekben tett ugyanannyi féle ta
pasztalásokon el nem tudtak menni. A’ különféle hatások 
eredvényeiböl meg annyi hamis fogalmak nőttek k i , ’s 
midőn a’ combinatiók e’ zavarban súlyt vesztének, mi volt 
természetesb, mint az épületek sokfélesége miatt össze 
nem egyeztethető eredvények hibáit magának a’ rendszer
nek tulajdonítani. így  tulajdonittatott például a’ magány
rendszernek hibául a’ tébolyodás, és sem Anglia, sem 
szaladgáló utazóink észre nem vevék, hogy a’ sötét ver
mekbe záratás könnyen okoz őrültséget. Sőt a’ helyett, hogy 
ez ellen kikelt volna hires utazónk, még javasolja is a’ bör
tönépítésnél, a’ bolthajtasok irányában hagyandó 5 ujnyi 
magas ablakokat vagy inkább hasadékokat, ’s pedig ak
kor, midőn Európa legjelesebb börtöneit kitapasztalta. —  
Ezen javaslása áltál okozando veszteségét az emberi nem
nek azonban azzal igyekezett helyre pótolni, hogy a’ha- 
lálos büntetések eltörlését pártolá. — Ollykor egyik botlás 
a’ másikat helyre üti ugyan , de azért csak botlás marad.

Visszatérek tehát ’s azt állítom, hogyha a’ börtönök, 
az altalam fentebb előadott mértekben építtetnének 10 
ezer rabra szükséges börtön-szobákat egyre másra 900 
ezer forintból is ki lehetne állítani.

írja k. u. bátyám még azt is, hogy azoknak, kik bör
tönének akarnak lenni , szükség előbb gyakorlás végett 
a külföldre utazni. En ezen nagyon csudalkozom._Mi
csoda tudományt akar velők betanultatni ? Hát a’ magyar
nak a’ némettől vagy angoltól kell tanulni az emberi “ter
mészetet ’s megitélhetés ét— és midőn szemeink nyitvák 
illy idegenek által kell megunkat, mint vakokat vezettetni 
oda, hová a’ józan ész minden okos embernek egy for
mán adott jogot ’s erőt, és mutatott utat, juthatni!— Mit 
fognak ezek ott tapasztalni — talán azt, hogy a’ kinyom
tatott rendszabályokat miként hajtják végre , vagy tán a’ 
börtönészek és rabok megtekintetéséből emberismerést 
gyűjteni? Úgy mint néraelly utazóink, kik mivel tapasz
talás nélkül kóborolták be Európa börtöneit, kevesebbet

Szerkeszti Helmeezy. — Nyomtatja

tudtak visszajövetkor a’ semminél, mert a’ mit fölszedtek, 
chaoszban burkolva hozták haza. Ne adjunk ezen sokaidé 
még is semmit tanító külföldi general inspectorok hiúsága 
alá lovat. Hisz ezek csak azért mernek tanítani, mert ta
lálkoznak közöttünk gyöngék őket hallgatni. Az illy fut- 
kározás csak összezavarja azon tudományt, mellyet csupán 
egy helyben való hosszas maradással ’s figyelemmel jó
zan ész után szerezhetni. ’S hogy ez való , legyen elég  
például felhoznom amaz európai hírű Juliusz porosz pro- 
fessort, ki 1828 a’ hallgató, 1833 a’ magány, 1842 ismét 
a’ hallgató rendszert pártolá.Ebből nyilván kitetszik,hogy 
a’ más szájával nem lakhatni jó l, ’s ön tapasztalás nél
kül az , ki a’ szájába rágott mendemondákból akar pro- 
fessoroskodni, csak botorkál, csak tántorog; és még is 
egész Poroszország reá bámul, mint a’ század nagy em
berére , ki mindent tud, ’s még azt i s , a’ mit nem tud.

Végre azt mondja k. u. b. hogy a’ börtöntervek alkal
masok. Igen is k. u. b. előtt lehetnek alkalmasok, de ki 
tudja, hogy ha megbíráltuk, nem hiendi éalkalmatlanok
nak ? Én nem láttam ’s czélszerűleg nem is szólhatok 
hozzájok , de mint elbeszélők előttem, egyetlen egy sem 
felel meg a’ kivánt czélnak. Nem czifra ’s drága terv kell, 
nem ! — legyen az egyszerű czélszerű, ’s minél olcsóbb. 
Én tehát óhajtanám azon terveknek kis formábani kinyo- 
matását, mellyek egy országra fognak szólani, mert az, 
mi a’ czélszerű börtönépület ? század résznyire sincs meg
vitatva ’s tisztára hozva, mint azon c o d e x ,  melly mar 
a’ világon millió és millió példányban kering, a’ halálos 
büntetés eltörléséről szóló értekezésekkel együtt. Holott 
még is csak, a’ szenvedtetó eszközt kellene előbb töké
letesen elhatározni, ’s azután mondani m eg, kire’s hogy 
alkalmaztassék az eszköz: melly ha czélszerű, nem o -  
kozand tébolyodást: ellenben még is lehetend elrettentő.

Bulla.
( Vege kuv.')

T á r  c za.

(A ’ k ő s z í v ű  a n y a ) .  — Francziaországban nem 
reg egy ep olly kebellázitó, mint természetelleni esemény 
fordult elő a’rajnántuli megyék egyikének esküttszéke előtt. 
Egy Collignan nevű asszony, neje egy közösen becsült 
kereskedőnek,kimondhatlan ellenszenvet érzett két gyerme
ke, egy három éves fi és 30 hónapos lányka iránt. Bezá- 
rá azokat egy szűk zugba, rondaság és férgek közé, és 
nem nyújtott nekik eledelül mást, mint kemény kenyérhé
jat vízzel ’s gyakran abban leié az embertelen anya vad
gyönyörét , hogy e’ szegény nyomorék páráknak, ha azon 
irgalmas táplálék után kinyujták elsoványult, leaszott 
kezecskéiket, kegyetlenül körmeikre vagdalt. Egyszer jól 
borsozva adá nekik e’ szegény falatkákat , ’s megtagadá 
tőlök a’ vizet, mellyben az erős bors csípőssége ellen eny
hét találtak volna, ’s nem egyszer forró v iz- italra kény
szerítő őket. A ’ flu nem sokára meghalt, ’s az orvosok 
kinyilatkoztaták, hogy halálát éhség ’s rósz bánás idéz
te elő. A ’ kis lyánykának kétségkívül ugyan e’ sors jutott 
volna, ha még elég korán el nem veszik szívtelen anyja vad 
körmei közül, kit az igazságos törvény holtiglani nehéfc 
börtönre kárhoztatott. —

# # #  Nem rég holt meg Nápolyban két előkelő dús
gazdag : Mascatra' marchese ’s az indirect adó főigaz
gatója Turris marchese. Roppant vagyonát mindkettő, 
szegény rokoni mellőztével, a’ jézuitaknak hagyományozá.

Konstantinápoly egyik külvárosában, Galatá- 
ban, rendkívüli buzgalommal épitnek egy evang. tem
plomot, ’s a’Ü török kormánynak épen nem jut eszébe a -  
kadékoskodni.

T r a t t n e r - I í á r o l y i uri-utcza 453.
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Országgy. szónoklat az esküttszékek  
ügyében.

C V t g e J
A’ s z ü l e t é s  j u r y n é l  szerepet nem já tszha- 

tik ; ez nem ju r y ,  ez olly zárt testü let, melly a’ nem
nemesek állására újabb homályt rak. Igenis; az összeirt ér
telmes és qualiflcált három ezer nemnemes polgár szen
vedn i, tűrni nem fog ja , hogy a’ 300 qualiflcált nemesen 
kivül még 900 más nemes betyár és koldus az esküttszék 
tagjait választhassa és ő a’ 3000 vagyonos pallérozott 
polgár nézője legyen e’ választásnak ’s a’ nyers tömeg 
kegyétől ő vagyonosb ’s pallérozattabb polgár függjön. 
Azt mondani: hisz ezt akarjuk , ’s miután más utón köz
vetlen e ’ czélt nem érthetjük el, közvetve illy módon kí
vánunk hozzájutni: annyit tenne, mint küldőinket kijátsza
ni , kik törvényes utón még most nemnemes lakostársink- 
nak azon polg. jogokat megadni nem akarják, raellyeket 
közvetve a’ ju ry  által nyerendnek; ’s hol a’ közszellem 
illy fokon áll, ott az abba ütköző törvénytől jótékony si
kert nem várhatunk, hol a’ törvényhozás egyenes utón a’ 
polgárokat meg nem nyugtathatja, ott olly módokhoz épen 
nem n yú lha t, — mellyek által a’ lakosokban kívánságo
kat gerjeszt u g y an , de azoknak meg nem felelhetvén , 
elérését physikai erőre bízza. Jog  és szabadság erkölcsi- 
ségenalapszik, és a’ tan,m iszerint czél szentesítené az esz
közöket, nem a’ szabadság tana ; a’ je len  eszköznek pe
dig még azon rósz oldala vagyon, hogy legközelebb jö 
vendőjét sem láthatjuk előre, miután nem tudjuk, vájjon 
azon 500,000 nemnemes, ki esküttszéki tagnak az egész 
hazában qualificáltnak találtatik, de a’ 136,000 nemes vá
lasztó által annak nem választatik, meg fogja é ezen 
elmellóztetését csak jövő orsz. gyűlésig nyugton várni vagy 
azt erőszakosan elvenni, a’ mit neki a’ törvény most nem 
adhat. Minden emberi dologban van az érettségnek bizo
nyos meghatárzott pontja, mellyet logikai definitióval meg
határozni nem lehet; a’ bölcs törvényhozónak az főérde
m e, hogyha ezen pont közelítését ’s jelenlétét é rz i; idő- 
előtti tervek a’ gyümölcsöt megsemmisítik nemcsak je len
re  , de gyakran örök időre. Azonban tegyük fö l , hogy 
a’ választások maguk módján el fognak végeztetni, ki az 
e’ teremben, ki egy választott ju ry t valódi esküttszéknek 
tartana?  Ez nem ju ry , nem a’ polg. társaság lép itt az 
állandó birócollegium helyébe , mi ezen institutionak fő- 
jellem e, de egy testület helyébe más testület lép, és igy 
a’ ma nemes ügyvéd képében föllépő egyed , 3ik hónap
ban eskütt fogna lehetni olly ügyben mai nemes eskütt 
meg ügyvéd leend. Ezen bíróságban, a’ polgártársaság
nak nem minden része , de csak a’ nemesi rend van re -  
praesentálva, ’s e’ szerint az érdekeknek olly solidaritása 
alakul, mellyet végre jo g  és igazság  keservesen sinyle- 
ne meg. A’ pártküzdések eredvényei által betöltött eskütt
széki padokon olly egyedek fognak ü ln i, kik nem meg
győződésüket , de pártos indulatosságukat, pártjok néze- 
tit , szenvedélyit fogják a’ bírói terembe vinni ’s más sze
mekkel tekinteni a’ saját pártjokhoz, másokkal az ellen- 
félhöz tartozó vádlottakat. Pártoskodás ’s igy megvesz
tegetési bűn fogja az esküiteket azon terembe vinni, melly- 
ben bűn fölött szigorun kellene ítélniük. Lehet é akkor az 
esküiteknél a’ szükséges tekintélyt, a’ nemzetnél azokhoz 
vonzó sympathiát föltenni? Nem; mihelyt pártok választ
ják a’ b írák a t, a’ büntettek kinyomozása, elitélése a’ fe
lek önkényétől függesztetik fel; de az esküttszékek le g -  
fényesb oldala is elesik, mellynek folytán a’ statusnakleg- 
hatalmasb polgára mást sérteni nem m erészel, mert meg

van győződve arról, hogy ezen sértés feletti Ítélet 12 ré sz -  
rehajlatlan — akkor és azonnal nem pedig már azelőtt ki
nevezett esküttre fog bízatni; holott különvélemény sze^ 
rint már a’ bűntett elkövetése előtt a’ tettes az esküttszék 
személyeit ismeri, vagy inkább a’ megye hatalmas embe
rei előre is olly eskütteket választanának, kik önkényük
től függjenek ’s igy p. o. olly tisztviselő, ki az előre vá
lasztott esküitekben több barátot számit, kicsapongásit me
részen folytathatja, mert büntetetlenségét előre reméllheti. 
Angliában az eskütteket elzárják, hogy se vádló, se vád
lott hozzájok ne férhessen; a’ külön vélemény szerint kár 
őket elkülönitni, mert a’ vádló vagy vádlott már a’ vá
lasztásnál megnyerték kegyeit.— ’S hogyha a’ b un ös a’ 
győztes párthoz tartozik , a ’ győztes párt által megvá
lasztott esküitek a’ n e m b ü n ö s t i s  ki fogják mondani. 
— S z ó l ó  o k a i  m e l l e t t  az é l e t  szól, pedig az erő 
az életben van; nem akarja folytatni a’ kép rajzát, de még 
egy két kérdést intéz azokhoz, kik erőnek erejével a’ju -  
ryt hazánkba behozni akarják, vájjon t. i. bűnt. rendsze
rünk javítását fölötte szükségesnek tartják é ? ha igen: 
olly javítást kell é javaslan i, melly hazánkban viszhangra 
nem talált, melly már egyszer visszautasittatván most min
dennemű erótetés folytán egykét voks többségével talán , 
de akkor is csak úgy fogadtatik e l, hogyha az eskütt
szék kirekesztöleg a’ nemesi rend tagjaira szorittatik.Ju- 
ry  é az akkor vagy privilegiált bíróság? privil. b íróság, 
melly a’ nemesi rendnek már létező kiváltságihoz egy u -  
ja t ad ’s a’ nemes és nemnemes közti hasadékot tágítja: 
azon emberhez hasonló, ki egy árkon akarván átugrani, 
azt naponkint mélyebbre, szélesebbre ássa. A’ választmány 
többsége által kidolgozott eljárás nyilványosságot, szó
beli e ljá rá s t, törvényelótti egyenlőséget ad, a’ civilisa- 
tio szelíd és szabad szelleméhez alkalmaztatva, alkotvá- 
nyos állásunkat, szabadságit és az igazságkiszolgáltatás 
gyorsaságát biztosítja, a’ mellett sem közéletünk viszonyít 
fel nem háborítja , sem helybeli és socialis körülményink 
tökéletes görgetésével olly elemeket nem teremt, mellye- 
ket mostani állapotunk meg nem bírna. Ha túltettük ma
gunkat azon hiten, hogy a’ t.hozói pályán akaratnál egyéb 
nem szükséges , ’s ha az ebből fejlett meggyőződés nyo
mán valamennyire szétnéztünk hazánkban, aligha kikerülé 
figyelmünket, miszerint nemnemes polgártársink önkény 
alóli felszabadittatásukat ’s igazságos tántorithatlan tör
vény alá iktatásukat reményük. E ’ reménynek megfelelni 
fő feladatunk; de elmulasztjuk, hogyha létesithetlen es- 
küttszékeket proponálunk és a’ választmány által javasolt, 
létesíthető büntető eljárást magunktól elvetjük. Nem lehet 
egy tollvonással a’ fenálló rendszert eltörleni, nem egy
szerre a’ ju ry t büntető eljárásunkba illeszteni; hol az a l- 
kotvány hisztériái alapokon nyugszik, ottjesak részlegesen, 
minden érdeket kímélő javítással lassan kell előlépni; hol 
ez máskép történt, az forradalom müve vagy előfutója volt 
’s hogyha ez igy van, miért nem akarunk azon számtalan 
forró reménynek , buzgó óhajtásoknak megfelelni, mel— 
lyekkel polgártársink a’ bűnt. tkönyv valósításának elibe 
néznek ? Tudja szóló , hogy ha máshol nem is , de ezen 
teremben sokan vannak, kiket az esküttszék kedves esz
méje varázserővel magához ragadott, kik az akadályokat, 
mik a’ gondolat és valósulhatás közt fekszenek, tulbuzgal- 
mukban számbavenni nem akarják, s hogy az, ki a pilla
nat mámorában osztozik, szilárd hazafinak kiáltatni f o g , 
az p ed ig , ki , mint szóló , a’ szárnyas szekér kerekeit 
megragadván a’ rögtönzés veszélyére figyelmezteti a’ t. 
BHet rokonszenvre nem talal; de majd midőn ez ország
gyűlés után milliók meg milliók a’ bűnt. t.könyvet köve
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telik ’stb. RRek azt fogják feleln i: az esküttszéket tör
vénybe akartuk iktatni, de sí főRR vagy a kormány nem 
engedték , akkor azon milliók abbeli vádja ,,az urak sokat 
kívántak, hogy mi semmitse kapjunk“ szólót illetni nem 
fogja; tehát a’ különvélemény ellen ’s a’ választmányi el
járás mellett szavaz.

Egy más szónok követkéz, szólalt föl e’ 
tárgyban, Sz. m. köv. imént közlött beszérté- 
re v o n a t k o z ó la g :  Sz. követe érti a’ tárgyat, mert más
fél évig fáradozott körülte; tudjuk, miképen e’ Ildik rész 
szerkesztésében neki nevezetes része van. Ezért termé
szetes , hogy eltalálta a’ helyes t é r t , állítván, mikép itt 
nem az a’ kérdés : vájjon hasznos é az esküttszék poli
tikai intézetnek, hanem az: vájjon jogintézetnek jó é ; mert 
bölcs törvényhozónak nem szabad a’ statusintézetek hiva
tását öszszezavarni. Azért, mivel egy intézet biroi czél- 
nak megfelel, nem következik, hogy politikai intézetnek 
is alkalmaztassék ’s viszont azért, mivel ez intézet po
litikai tekintetben üdvös, nem következő, hogy joginté
zetnek is az legyen. E ’ téren ö elfogadja a’ k ih ívást, ’s 
reményű bebizonyíthatni, hogy az esküttszék bir a’ jo g 
intézet minden kellékeivel, de valamennyi fejtegetésiben 
az érd. követet nem fogja követni; tárgy feletti itéletink 
sok részben azon szemponttul függenek, mellyből azt te
kintjük, ’s ő magát álláspontra vezettetni nem engedi,ha
nem azt magának választja; mert Sz. követének szokott 
tactikája , sót már természete, a’ tárgyakat nagyszerüsé- 
ségöktől megfosztani, olly pontrul mutatni feléjük, honnan 
leghiányosabban tűnnek fel , a’ gyönyörű képet előbb ap
róra tépi ’s aztán felkiált: e’ kép az , mellyet csodáltok? 
e z ,  melly titeket lelkesedésre ragado tt?  És aztán, mint 
kevés pillanat előtt tévé, mámorrul vádol bennünket, mert 
mi a’ pyramis tövéhez állunk ’s bámuljuk a’ roppant mü
vet , ő pedig húsz mérföldről tekintvén felé , azt egy kis 
pontnak látja. Szóló a’ rendes bírák három nemét ism eri: 
örökös b írák , választhatók időszakonkint, és e sk ü itek .’S 
miután vannak statusok , mellyekben az örökös bírák , ’s 
vannak mások, mellyekben a’ választhatók nem épen roszul 
feleltek meg hivatásaiknak, ó azon, hogy az esküttszék- 
től némellyek kétkedve vonakodnak , olly igen nem cso
dálkozik , annál kevesbbé pedig, mert theoria utján mind 
az örökös, mind a’ választható bírák eszméjére eljutni 
könnyű , kiben túlnyomó azon roszak félelme , mellyek a’ 
választással együttjárnak , miilyen a’ pártfüggés , az ö- 
rökös és elmozdithatlan bírót kíván ; kiben azon rósz fé
lelme túlnyomó , mellyek az örökösséggel járnak e g y ü tt , 
miilyen az önkény , az választható bírót ó h a jt; ellenben 
az esküttszék intézetére az emberek nem theoria utján ju 
tottak ’s jutnak e l ,  ez nem bölcsek találmánya, hanem az 
élet szülötte ’s a’ közönséges józan észé, mellyen alap
szik , ezért ez nem annyira elméletek mint élet és tapasz
talás által igazoltatik, ’s hogy valaki által megkedveltes
sek , szükség bízni a’ józan észben, szükség ismernie 
az eletet. Mert épen az élet bizonyítja, hogy bűntetteknél 
legjobb bíróság az esküttszék.A’ történet nem mutat pél— 
dát, hogy tökéletes szabadság volt volna esküttszék nél
kül, nem mutat példát, hogy hol nincs szabadság, ott es- 
küttszek volna; vagy ha van, csak név szerint lényege 
nélkül van , avagy a’ szabadság nyomban követi; és e’ 
történeti igazságból kettő következik , t. i. hogy a’ bün
tető eljárás a’ népszabadsággal életkapcsolatban van, és 
hogy esküttszék nélkül a' szabadság mindenütt veszélyez
tetve volt. Igen, melly eljárás az ártatlanul vádlott lehe
tő legnagyobb biztosítására van irányozva, csak az a’ pol- 
garo ' szabadságának leghathatósb ótalma, mert csak ott 
el a szabadsagából hamisVádló nem diadalmaskodhatik, hol 
* try : * ”, s y a’.hol áldozatul az ártatlan nem es
k e tik , habar a’ fejedelmek ’s hatalmasok vesztére áhí
toznak is. S e garamiakat csak az esküttszék nyújtja ,

(Duponceau szerint) e’ tizenkét láthatatlan b iró , mellyet 
a’ megvesztegető szeme nem talál f e l , 's a’ hatalom keze 
nem ér el, mert ók bár a’nép közt vannak, de ki nem ismer
hetők egész azon pillanatig , midőn az igazság mérlege 
kezökbe adatván , hallanak, fontolnak , határoznak és Íté
letet mondanak, ’s ezután eltűnnek rögtön, és újra elve
gyülnek polgártársaik sokaságában. Az országos választm. 
jegyzőkönyvében ’s a’ különvéleményben e’ kérdés annyi 
oldalrul föl van világítva, hogy fejgtetésében itt mi sokkal 
rüvidebbek lehetünk , miután azok itt felolvastatván , úgy 
lehet vennünk , mintha itt mondattak volna el. De egyéb
iránt is ez azon kérdések közé tartozik, mellyek nagyobb 
terjedelműek, hogysem egy beszéddel kimerittethetnének. 
Tehát ó is csak néhány okot hoz fö l, mellyek által az 
esküttszék támogattathatik, mindig összehasonlító tekin
tettel lévén egy részről az örökös,más részről a’ választ
ható bírákra. Sz. követe által kijelölt téren maradva, néz
zük tehát : vájjon az esküttszék , mint jo g in téze t, meg
állhat é ? A’ jó bíróban megkivántatik , hogy független, 
részreliajlatlan legyen , és Ítélni képes. ’S kérdi a’ szó
nok: vájjon az örökös, bár elmozdithatatlan biró nincs é 
a’ végrehajtó hatalom kezében , melly tői a’ kinevezés, fü- 
lebb léptetés ’s jutalmazás és megtorlás ezer neme függ , 
’s nem fölötte kevés é azon emberek száma , kikre sem 
csábítás, sem rettentés nem hat? ’S a’ választható bírák 
viszont ha egy részrő l nem válnaké könnyen pártok já té— 
kivá, ’s nem mutatja é a’ tapasztalás, hogy gyakran pá rt-  
’s a’ politikai érdek foglalja el a’ bírói széket, honnan 
csak az igazságnak kellene szólani ? Az esküttszék ment 
mind e’ két tökéletlenségtől: mert a’ hatalomnak nincs elég 
ideje sem rettenteni sem idézgetni, miután a’ visszavet- 
lietés jogánál fogva csak az utolsó időben tudhatni meg , 
kik lesznek az Ítélő eskü tt-tagok , ’s nem hihető, hogy 
a’ mindig változó esküitek függetlenségét úgy megront
hassa, mint az állandó ’s kevés számú birákét; mert más 
oldalrul a’ néptől sem érezhetik magukat függésben,m ert 
eskütté őket ez nem választó, hanem törvény te tte , ’s tud
já k , hogy a’ mint az Ítéletet kimondták, bírák lenni meg
szűnnek. Nem tagadja ő, hogy magas jellemekre találunk 
az örökös ’s választott bírák közt is , kik tisztábbak vol
tak a’ hatalmasoknál, erősbek a’ népnél, de ez nem sza
b á ly , hanem kivétel; azt sem tagad ja , hogy az eskütt- 
széknél is akadhatni botlásra függetlenség tekintetében ; 
de ez itt épen úgy kivétel,mint amazoknál kivétel ellen
kezője volt. Az esküttszékben ben van az örökös ’s a’ 
választott biró eszméje, mindkettőből az a’ mi jó : tu d ja , 
ki ítél a’ nép közül. Ezek után magában é rte tik , hogy 
melly biró nem függe tlen , az nem lehet részrehajlatlan. 
De ezek a’ részrehajlás külső okai, vannak belső okok is, 
mellyek a’ bíráknak nem helyzetéből származnak, példá
ul : midőn a’ biró megvesztegetés vagy bármi szenvedély 
miatt lesz részrehajló. Vájjon a’megvesztegetésnek nincse
nek é kitéve, ’s mivel kevesen vannak, nincsenek é igen ki
téve mindaz örökösmind a’választásbeli bírák? amazok ugyan 
kevésbbé, mivel állásukban örökre biztosittatvák, ezek in
kább , mivel hivataljok ingatag? Vájjon a’ vádlott nem 
válhatik é sokkal könnyebben az itélők boszujának ’s más
féle indulatainak martalékává mind az örökös mind a’ vá
lasztás alá eső bíráknál, ezeknél ugyan kevesbbé, mivel 
féltik jövendőjöket, megmaradásra pedig a’ becsületesség 
’s igazságszeretetlegjobbpolitika, amazoknál inkább, mivel 
elmozdithatlanok? Igaz ! a’ nyilványosság nagy tartaléka az 
igaztalanságnak; de a’ nyilvány sokszor csak felfüdözhe- 
ti, de nem gátolhatja meg az áldozatot. Teljes biztosíté
kot a’ bírák részrehajlása ellen csak az esküttszék nyújt; 
a’ megvesztegetés ellen a’ lehető esküitek nagy száma ’s 
bizonytalansága által, mert egy egész és tehetős nép
osztályt ki bírna megvesztegetni? másféle indulatok ’s ér
dekek ellen pedig a’ visszavethetés joga által ; mert a’ 
vádlott mindazokat visszavethetvén, kikben nincs bizodal



43

ma , úgy szólván saját választottal által Ítéltetik el. ’S az 
ollyan jo g , mi a’ kévés számú törvénytudó bíráknál nem 
gyakoroltathatik, pedig az igazságos Í t é l e t r e  szük
séges, hogy a’ vádlott mind azokat eltávolithassa bírói szék
ből , kiket bármi okbul ellenének , vagy ellene elfogult
nak h isz , mégpedig ok-adás nélkül távolithassa e l ,  mert 
az efféle okok többnyire ollyan term észetűek, hogy ne
héz taglalni ’s bebizonyítani.Mi az esküttszék képességét 
ille ti, jegyezzük m eg , hogy ők csak a’tény ’s annak bű
nössége fölött ítélnek, még pedig meggyőződésük ’s nem 
megtanulandó positiv szabályok szerint. Tehát hogy a’bi- 
ráknak több tudományuk van , az esküttek ellen ez sem
mit nem bizonyít, mert nekik nem tudományra van szük
ségük, hanem tisztalelkiösm éretre, józan észre ’s életta
pasztalásra, ’s hogy az ezek szerint ítélő polgárok he
lyesebben ítélhetnek mint a’ bírák , annál inkább elhihet- 
jü k , minél bizonyosabb az , miképen a’ nép legnagyobb 
része tetteiről ezeknek elkövetésükkor azon nézettel volt, 
miből azokat polgártársai megítélik , ’s nem azzal, miből 
azokat a’ tudományos bírák tekintik. Itt a’ léleknek csak 
azon tehetsége kívántatik meg, melly m eggyőződés-szer
zésre a’ mindennapi életben megkivántatik , ’s a’ józan 
ész párosulva függetlenséggel ’s részrehajlatlansággal , 
bizonyára jobban eltalálja a’ valót,m inta’ függés ’s rész- 
hajlás befolyása alatt Ítélő törvény tudó , kivált ha azt is 
meggondoljuk, hogy gyakran a’ tudomány az emberben a’ 
mint nő , a’ szerint fogy a’ józan élettapintat, hogy az 
állandó bírák apródonkint megszoknak minden vádlottban 
bűnöst találni. Egyébiránt ime most jutunk azon a lap ra , 
min az esküttszék észszerű és szükséges léte épül. T. i. 
bűnösnek valaki vagy azért Ítéltethetik, mivel a’ törvény 
által eleve kiszabott próbák ’s jelek m egvannak, vagy 
az é rt, mivel a’ biró a’ látottak után meggyőződött felőle. 
De k é rd i: sükerült é már embernek csak messziről is tö
kéletes bizonyítási theoriát felállítani? L ehetségesé min
den próbának, jelenségnek, valószínűségnek mértékét ele
ve m eghatározni, ’s eképen egy bírói sca lá t, egy bírói 
bizonyosság-mérőt készíteni ? A’ bűnök száma ’s faja olly 
sok , az azokat kisérő körülmények olly végtelenek, hogy 
millió különféleséggel fordulván elő az esetek , lehetetlen 
általányos mértéket föltalálni, mert nem lévén két eset tö
kéletesen egymáshoz hasonló, minden esetre külön szabály 
kellene , ’s a’ mint egy franczia iró elmésen kiszámitá , 
pusztán csak azon viszonyok előadása , mellyekben a’ lo
pás elkövettethetik, 20 millió kötetet töltene be. M ár most 
vájjon a’ vádlott abban talál é nagyobb biztosítékot, ha 
a ’ törvényhozó által felállított mérték betelik, vagy abban, 
ha szabad és lelkiüsméretes polgárok meggyőződése telik 
be? Kétségen k ívü li, hogy ha az állandó biró kötve van 
Írott szabályhoz, sokat halálra Ítél, kit bűnösnek nemhisz, 
sok fog szenvedni csak a z é rt, hogy a’ szabályoknak elég 
tétessék ; vagy hol ezek ellenkeznek meggyőződésével , 
ezt tartozzék e követni ? Igen, mi azt mondjuk, de midőn 
az ellenvéleményüek is ezt mondják, akaratlanul is a’m eg- 
győzödést ismerik el legbiztosabb itélőnek ; mi azonban 
csak az esküitek meggyőződésében bízunk, mert csak e - 
zek igazán függetlenek, részrehajlatlanok, ’s csak ezek
nél gyakorolható a’ visszavethetés joga, m iáltal e llen tő l’s 
pártérdektől megtisztítván taráimat, leginkább hihető, hogy 
kiket biráimul vá lasz ték , azok igazságosan fognak felet
tem itélni.Tehát még nincs helyes bizonyítási rendszer az 
állandó bírák kezében, ’s mig ez nem lesz, addig legbiz
tosabb menedék pártatlan polgártársaink meggyőződése ; 
amazok Ítélnek egyformán ugyan , de ném ileg, mint au- 
tómatok ; ezek különféleképen ugyan, de szabadon ’s az 
esetek különféleségeinek természete szerin t, mint eszes 
lényhez illik. M indenesetre vigasztaló azt mondhatnunk, 
mikép ellenfeleink sem állítják, hogy az esküttszék Ítéle
tei nem volnának olly méltányosak ’s igazságosak , mint 
az állandó tarákéi; de mi állíthatjuk azt is , mit az á l

landó bírák védöji nem állíthatnak, t. i. hogy esküttszék 
Ítéletének folytában ártatlannak vére mégjsoha nem ontatotí, 
’s azt hiszem, e’ roppant fontosságú tekintet, meggondolván: 
hogy más  ̂bíróságok mellett az ártatlanság sem biztosit 
gyalázat es hohérpad ellen. Mint minden nagy és szabad 
intézet, az^esküttszék is számos ellenvetéssel ostromolta— 
tik. Ismeri ő azok számát, ’s némellyiknek erejét is meg
ismeri, ’s czáfolataikba nem azért nem ereszkedik, mintha 
megczafolhatlanok volnának, hanem mivel igen számosak 
azon időhez kepest, melly a’ szónokot a’ tanácskozások— 
bul illeti. Ismeri azt , hogy mivel a’ törvény által kisza
bott próbákhoz az esküitek nem köttetvek, ítéleteikben nincs 
egydedség funiformitas) , de erre azt jegyzi meg, hogy 
Ítéletekben jó az egydedség, de fő bennük a z , hogy i -  
gazság legyen. Ismeri azt, hogy az esküttek gyakran fel
oldják a’ vádlottat, de erre egy részről azt jegyzi m eg, 
hogy például Parisban 180Itöl 1805ig az esküttszék a’ 
vádlottak V4ét , a’ specialis bíróság J|3dát oldozá fel. —- 
1819ben a’ franczia kamarákban az igazságminister is 
alaptalannak nyilványitá ez ellenvetést hivatalos adatai 
nyomán , másrészről, miután a’ feloldás magában nem hi
ba , hogy az hibának mondathassék, előbb azt kellene be
bizonyítani, hogy az esküttek ollyanokat is oldoznak fül, 
kiket belsőképen bűnösnek vallanak; és ha a’ bírák igaz- 
ságszeretetének mértéke a’ számos elmarasztalás, úgy az 
1793ki franczia forradalmi tribunal nagy magasztalást ér
demel, a’minek magasztaltatását ő már politikai szinézetök- 
nél fogva , sem Sz. sem S. követeitől nem várja. Ismeri 
ő azon ellenvetést , hogy az esküttszéktől nincs felebb- 
vitel , de erre kettőt jegyez meg ; egy ik , hogy rendkí
vüli esetekre, midőn véleménye szerint ártatlant vélne ma
rasztalnak, az állandó bíróság felhatalmaztathatnék az ü -  
gyet más esküttszék elibe utasítani ; másik, hogy ha ez 
nem volna is, a’ biró függetlensége, részrehajlatlansága, 
a’ visszavethetési jog, az egész eljárásnak közvetlen szín
ről szírire való szemlélete, a’ nyilvány, a’ szóbeliségsok
kal lényeges!) garantiáia’ vádlottnak a’ fölebbvitelnél, hol 
a’ felső bíróság holt betűkből ’s könnyen meghamisítható 
iratokból egy harmadiknak előadása után kénytelen Ítélni. 
Ismeri azon ellenvetést i s , hogy az esküttek eltérhetnek 
a’ törvénytől, talán önkényből, talán mivel a’ törvény el
lenkezik meggyőződésükkel; de erre szabad legyen rneg- 
jngyeznie, hogy az esküiteknek a’ közrend fenallása szinte 
érdekükben áll, hisz ők épen azon osztályból valók, melly 
a’ népet m a g á t  t e s z i ;  szabad legyen megjegyeznie , 
hogy ez csak ott történhetik, hol a’ büntető törvény nincs 
öszhangzásban a’ néperkölcscsel, ’s ez esetben a’ törv.— 
hozóra nézve nem lehet alkalmasb íigyelmeztetö az es— 
küttszékeknél, melly egyszersmind az é le t , emberiség ’s 
a’ törvények hiányai közt mint közvetítő ’s néha szabaditó 
lép f e l , de hisz az esküttek arra tesznek hitet, hogy lel
kiismeretük és meggyőződésük szerint itelnek, lehet- e 
tehát kívánni tőlük , hogy az ellen ítéljenek ? Kérdez ó 
bárkit: vájjon mellyik cselekszik emberileg es igazságo
san, az angol törvényhozó é , ki két forint-eltolvajlásert 
halált rendel, vagy az angol jury, melly a bűn és bün
tetés közti irtózatos aránytalanság miatt nem mondja k i , 
a’ hünüst?

( Vége kővé)
H5ríöfírendsseir. II&« ícvél-

(V  é s;e.)

Különös az , hogy k. u. b. attól látszik föltételezni 
főleg a’ visszarettentést, ha szabad polgárok a rabok szen
vedéseit közvetlenül látják. Én ellenkező véleményben va
gyok. Hogy a’ büntetés visszarettentsen, ennek főleg a 
szenvedőre kell hatnia.Mert a’ büntetések eddig sem azért 
valának czélszerütlenek , hogy a’ szabad lakosok példát 
nem láttak volna, hanem azé rt, mivel a szenvedők na
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gyobb része föl sem vette, sót kinevette ’s kimenete u - 
tkn a’ bűniskola tanaiból praelectiokat tartott,’s eképen min- 
denik kiszabadult rab mesterré lón, ’s uj tanítványaival 
tért vissza az egymást mulattató gonoszok társaságába. 
Mind ez épen ellenkezőleg fog történni a’ magány-rend
szer szerint. Itt a’ büntetés a’ szenvedőket fogja retten
teni ’s ha a’ szabad szem nem látja a’ börtön szenvedé
seit tízszeresen fogja hallani a’ föl ’s érezni a’ s z í v  az 
elrettentek panaszait. ’S mi lehat annál visszarettentöbb , 
midőn a’ gonoszság mestereit lélekben leveretten látja 
a’ nép? —

Azt is Írja k. u. bátyám, hogy a’ nép romlottsága, 
ennek neveletlenségében gyökerezik, mihez képest ezen 
kívánna előbb vagy egyszersmind segiteni.En is azt tar
tom, csakhogy azon országos különbséggel, mikép a’né- 
pet nevelni úgy nem lehet, ha az ördögök lánczra nem 
köttetnek ’s közötte szabadon dulakodhatnak.Ime vegyük föl 
mostani állapotunkat. Egy egész évben mintegy 25 ezer 
ember látogatja meg börtöneinket, kik közöl legfölebb 3 
—4 ezer lehet mintegy ollyan, ki egyik évről a’ másik
ra is benmarad: 21 ezer pedig ollyan, ki hosszabb vagy 
rövidebb időig tanult a’ büniskolában. Ollyan végre, ki nem 
tanult volna, igen kevés. De vegyük föl csak két harma
dát az iskolázottaknak, évenként 14 ezer mester kerül ki 
büniskoláinkból, kik ismét 30—40 ezer tanítványt készí
tenek.— A’ nép neveltetésénél tehát legelső ’s legszük
ségesebb lépésnek tartom a’ nép megovatását, következő
leg  a’ büntetésmód javítását, melly egyedül csak a’ ma
gány-börtön által eszközölhető legczélszerübben. Külön
ben minden néptanittatást sikeretlennek hiszek , mellynek 
tömege évenként annyi ezer bünmester által mérgeztetik 
be. Élőbb meg kell óni a’ népet a’ gonoszoktul ’s aztán 
oktatni jóra. Egyébiránt Véleményem 121— 128 lapjain e -  
léggé kibeszéltem magam a’ népnevelésröl, ott a’ többi 
közt ez is áll: „Embert, ki kenyeret és ruhát kér, kíván 
sót követel, erkölcsi mondásokkal ki nem elégíthetünk: 
embert, kinek szükség a’ mestere, iskolai tanítók által el 
nem ámittathatunk; embernek, ki nyomorúsággal küzd, a’ 
szabadság még maga is öldöklő fegyver; embert, kit szük
ség ragad, a’ bűntől sem isteni sem emberi törvények ál
tal fel nem tartóztathatunk. Anyagi jóllét nélkül ez élet 
minden kisérteteinek ki vagyunk téve, mert a’ test szük
ségei mindennapiak ’s mulászthatlanok. Szüntessük meg 
az okot ’s az okozat magától is megszünendik, vagy is ke
vesbítsük a’ nép anyagi szükségeit,’s kevesbülend a’törv.- 
szegés is.4,Ha a’ népnevelésről akar k. u. b. elmélkedni, 
nem ártand ezen czikket megolvasni, melly igy végződik 
— „nem mást, mint az illy módon anyagi jóllétre állítandó 
népét neveltethetni csak erkölcsileg ’s czélszerűleg. Míg 
14 ezer paedagogus kerül ki évenkint a’ büniskolából, 
addig a’ nepneveló-iskolák mesterei alkalmasint hasztala
nul húzzák a fizetést. Külön kell tehát záratni a’ bűnö
söket, főleg nem azért, hogy javuljanak, hanem hogy 
megovassanak igy másoktól,’s ö tőlük mások. V agy ism ig  
a’ maganyrendszer börtönei az egész országban fel nem 
építtettek, addig a’ népnevelésröl következetesen egy szót 
sem szólhatunk : holott népnevelés nélkül okvetetlen el
vesz az ország kézi munkákra fordítható erejének közel 
egy harmada , ’s ez borszasztó beszéd , de való beszéd 
bár hét ország ügyelne rá.

Bállá.

T á r c z a .
(Fontos figyelmeztetés a’ szépnemnek!)’— Férjesülni 

óhajtó hölgyeknek, kik az életet párosán átlejtésre még föl 
nem keretvék, alig adhatni jobb tanácsot, kivált farsang 
ideje alatt, mint hogy angol Ausztráliába költözzenek! 
()•• -»^y^nis, egy helybeli hírlap szerint, „ha minden

érett férfi nöszülne 100 közül csak 49 kaphatna n ő t; ha 
minden nőtlen férfi akarna nószülni 100 közül mindig csak 
11 nyerhetne not; ha minden nőtlen kérő nöszülne 100 
közül csak 8 kaphatna not. ’S mivel Ausztráliában 66,366 
nőtlen férfi, es csak 26,007 férjetlen hölgy van: csak 
40,359 not kellene bevinni, ha akarnék hogy minden 
ádámfi egy évalyányt kapjon.“ Ha évenkint csak egypár 
ezer hölgy vetné is magát rá ezen békés keresztes bucsu- 
járásra , a’ bálainkbeli sulyegyenetlenség , hol kevés tán- 
csos és sok tánczosnó van, tökéletesen helyre lenne ál
lítva. Hogy férfiakban szükséget látnánk, nem mondhatjuk, 
mert hisz jelenleg száz hölgy közűi kileuczvenkilencz 
ezen jelszót hordja ajkain: „nem megyek férjhez.“

(Statusjószági miniszterség Oroszországban.) Milly 
fontos helyzetet vön az orosz statuskormányzásban az 
1838ban fölállított statusjószági miniszterség, legjobban ki
mutatja Kisselew gr. miniszternek a’ czárhoz 1842 végén  
beadott hivatalos jelentése. Ennek nyomán 1843 elején, 
csupán statusjószági pór, a’ földesúriak tökéletes kivé
televei, 17,407,539 volt. Ezek egy részét a’ koronái jó
szágokban földmives, más részét csekély évi adófizetés 
mellett munkára eresztik. Közelebb, a’ fönt nevezett év
ben, a’ miniszterség hatósága alatt 300,477 külföldi gyar
matos volt, ’s köztük 30 ezer földmives zsidó ’s a’ még 
eddig félvad’s pásztorkodó népcsaládok 1,407,539 tagot szá -  
mitnak. Milly jótékonyul működik ezen ministerség a’nö- 
vekedo ivadék vallásos és erkölcsi miveltetésén, igazolja 
azon örvendetes körülmény, miszerint a’ koronajószágok
ban egyre építtetik a’ népiskolákat ’s minden iskola évi 
költségeire 250 ezüst rubel van rendelve.

(Irodalmi csodák ’s képtelenségek.) Azon nyelven 
készült szótár, mellyen Ádám a’ paradicsomban beszélt, 
1659-ben pedig Dee John angol által kiadatott; egy, Ri
chelieu idejebeli franczia költő költeményei , miket fe l-  
forditott betűkkel nyomtattak ’s ugyanazért csak tükör 
segítségével olvashatni.

Az angolok John Hewinget tartották a’ leghí
resebb vadászok egyikének, ki Erzsébet királyné alatt Ost- 
landban a’park fölfelügyelője volt.Bámulatos ereje ’s rend
kívüli ügyességének egyszer a’ k i r á l y n é  előtt adá fé
nyes jeleit. Egy igen heves vadászat alkalmakor ugyanis 
lováról az űzőbe vett szarvas hátára pattant ’s nemcsak 
megült rajta, hanem arra kényszerité az állatot, hogy a’ 
királynéhoz közeledjék, kinek lábainál szétnyult. W al- 
tonban láthatni sírkövét, melly ama jelenetet basreliefbeu 
ábrázolja.

A’ palermói kormány hivatalos jelentése sze
rint az Aetna kitörései által szerencsétlenült egyedek 
száma 143. Köztük sok idegen, különösen angol volt.

,A’ pénztan jelen állapotja* czim alatt Bűlau 
történeti’s politikai évkönyvéi f.é.febr. füzetében értekezik 
egy német tudós ’s kis hazánkról is megemlékezik mond
ván : mikép honunkban R u p p fáradoz szorgalommal és 
szerencsés sikerrel a’ pénztan parlag mezején, kinek „Ma
gyarország eddig ismeretes pénzei“ czimü munkája mély 
combinatio és szorgalom eredvénye. íg y  is jó. De vájjon 
nem mondhatná é el L u c z e n b a c h e r :  „sic vos non 
vobis.“

3w!£i#Bernát, a’ száz-meiningeni ur. herczeg zsidó alatt- 
válóji viszonyairól ujdon alakított törvények által az e -  
mancipatiót nagyon megközelítőleg rendelkezik. Mond
ják , hogy sok magyar zsidó készül a’ kis német her- 
czegségb e; mi azonban alkalmasint csak mendemonda, 
mert —

wä#  Egy fölötte sovány bécsi szabó le akarván ma
gát vétetni, a’ képiró kérdé: vájjon- viz vagy olajban- é. 
„Csak olajban lón a’ válasz, hogy kissé kövérebbnek 
tessem.“

SzerkesztiHelmeczy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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Országgy. szónoklat az eskíittszéliek  
ínyében.

( V e g e . )
Szónok igen is a’ törvényszerűség embere, ’s fájda

lommal szemléli nemzetünk azon jellemvonását, miszerint 
mindeddig nem tanulta meg a’ törvényeket tiszteletben tar
tani ’s azoknak hódolni ; de véleménye szerint az efféle 
igazitok az emberi intézetek tökéletes gépezetében elke- 
rülhetlenek, mert törvény és igazság a’ statusokban nem 
mindig egy. Sokan, ’s többek közt Sz. és S. követe is 
abban helyeznek nagy erőt, hogy az esküdtszék nem lesz 
nálunk judicium parium , ha t. i. pusztán csak a’ nemes
ségből fog alkalm aztatni; ha pedig az eskütti pádon ur 
és jobbágy, tanult és tudatlan együtt fognak ülni, ezek 
holt eszközökké fognak válni amazok kezében. De Jigyel- 
mezteti az említett követ u rakat, miképen az esküttszék 
eszméjével ellenkeznék ugyan , ha annak tagjai csak e -  
gyetlen néposztálybul választathatnának, melly ekép bitói 
kiváltsággal ajándékoztatnék meg a’ többiek felett; azon
ban tévednek azok is ,  kik a’ paritást az esküttszék tagjai 
’s a’ vádlott közt igen lényeges kelléknek tartják ; mert 
e’ szerint majd azt kívánná a’ következtesség, hogy ne
mes felett csak nemes , mesterember felett csak mester
ember , pap felett csak pap , zsidó felett csak zsidó , sőt 
lyány felett csak lyány ítéljen, pedig a’ paritás igaz ér
telme nem egyéb, mint az , hogy a’ vádlott a’ nép nevé
ben, szabad és független polgárok által ítéltessék el. ’S 
kérdi ő különösebben Sz. követét vájjon midőn azt mond
ják  ki, hogy az esküttszék nemcsak nemességből fog al
kottatni, azt mondották é k i , hogy urával legszegényebb 
jobbágya, a’ képes emberrel a’ leghülyébb fog Íté ln i?— 
Vájjon az igazságszolgáltatásnak érdeke ’s társas viszo
nyaink tekintete nem szab é élőnkbe h a tá r t , ’s ha tisz
tesbek körében csak annyira terjeszkedünk k i , mennyire 
a’ megyei kihágásokrul szóló munkálatban terjeszkedtünk , 
ha esküttszéki képességgel azokat ékesitnők föl , kik az 
illető törvényhatóságokban választó képességgel b írn ak , 
nem lenne- é ezzel is megdöntve azon ellenvetés , hogy 
egy néposztály ítél a’ többi felett, ’s egyszersmind men
tünké odább és alantabbra, semmint az igazságszolgál
tatás kellékével megférne ? Úgy látszik, Sz. követe a’ nép 
józan eszében semmit nem bízik, úgy látszik, belátástő 
csak azoknál tesz fel , kik drágább öltözetben járhatnak ; 
pedig ha a’ magyar nép keletiesen lomha ’s lassú is , de 
e ’ hibával já r  a’ megfontolás, a’ meggondolás erénye; ’s 
ha az érd. követ viselt valaha járásbeli hivatalt, tapasztal
hat» a’ nagyobb községek előjáróji néha mi egyszerű és 
jó ítéletet hoznak , mellyekben ha a’ törvényszerű igaz
ság  ollykor hiányzik is, de majd soha az aequitas, mi az 
igazság  legmagasb eszméje, ’s mit az érdemes követ an
nyi hévvel védett a’ kegyelemjog feletti vitában, melly- 
nek ezenkívül nincs más megállható alapja , ’s ime most 
azon eszmét feledni látszik. Szóló tehát teljességgel nem 
érthet egyet Sz. követével, ki néposztályink egymás köz
ti viszonyai miatt nem véli az eskütíszéket behozhatónak, 
annyival kevesbbé lehet pedig vele egyéríelemben, mivel 
vagy nép iránti engedélyeiben előttünk csalóka körben fo
ro g , mert midőn népbiróságot sürgetünk, ő népképviseletet 
ajánl, midőn mi ezt sürgetjük, például a’ városokban, ő szűk 
képességi rámát kíván, úgy hogy beszédeiben a ’ nép min
denütt ott van, de javaslatibul mindenütt kiesik; nem ért
het egyet vele abba sem, hogy mi még nem vagyunk é - 
rettek ’s eléggé miveitek ez intézet elfogadására; mert 
a’ melly osztályból fognak az esküitek választatni, az a’

külföld eskütteinél, saját tapasztalása után állítva — alan
tabb fokon nem all; ’s ne feledjük el azt s e , miképen a’ 
közélet gyakorlati tapintata ’s ismérete nálunk sokkal szá
mosabb polgárnál van elterjedve, mint például németföld 
valamennyi statusaiban; és bármit állítsanak Sz. és S. kö
vetei, ő azt vallja, hogy ha van alkotvány, mellybe kön
nyű beszőni az esküttszék intézetét, illyen a’ miénk, mi
helyt eltérve attól, hogy biráink a’ megyékben eddig csak 
nemesek lehettek, vájjon melly országnak bírái közt van 
annyi hasonlatosság, mint melly táblabiráink testületé ’s 
az eskiittszékek , azaz perbefogást megrendelő közgyűlés 
’s a’ vádjury, törvényszéki táblabiráink ’s az ítélő jury 
közt? ’S nincs é minden megyében 100—500 független 
táblabiró, kik mind nemesek ugyan, de nem mondhatni ró
luk,  hogy mind törvénytudók is volnának; ’s e’ függet
len bírák száma országszerte nem megy é föl 8 —10 e-  
zerre? Xe függjön kineveztetésök a’ főispántól, ne le
gyenek kötve nemességhez, törvénytudáshoz , ítéljenek 
sorban, sors szerintés meggyőződésükhöz képest,hozas
sák be a’ visszaveíhetési jog, és im e’ módosításokkal az 
esküttszék köztünk fel van állítva, mert az alapelem t. i. 
szabad és független emberek ítélete , jelen van alkotvá- 
nyunkban. Még 8. követéhez intézek néhány szót, ki Jor
dan pőrére szerencsétlen órában hivatkozott. Figyelemmel 
kiséré a’ szónok is ezen féríiu sorsát,ki az 1830kifran- 
czia forradalomnak egyik szülötte német földön, kinek tol
lából folyt a’ khurhesseni alkotvány, kinek ünneplésére , 
midőn haza utazott az első diaetáról, útközben meghu- 
zattak a* harangok. ’8 az illető kormány nem feledte el 
bűnét, mi abból állt, hogy a’ szabadságnak ő vala egyik 
átültetője , üldözteíett azóta mindig, ’s hosszas per zak
latása után most végre 5 évi rabságra Ítéltetett állandó ’s 
titokban Ítélő bírák által, ő, az alkotvány-iró. Azt mondja 
8. követe, hogy az örökös bírák sem rettegik a’ nyilványt, 
mert ime Jordan pőrét maga a’ kormány adá ki nyomta
tásban ? Igaz, kiadta, de belőle csak annyit adott k i, 
mennyit kiadni saját igazolására jónak vélt. ’S nyilvány 
ez ? Őszinteség az ? Poroszország rajnamelléki tartomá
nyit is emlegető 8. követe ’s fejtegető, mikép minden 
népben levőn a’ szabadság ösztöne, annak ventill (rézs) kell, 
illyen nálunk a’ megyei szerkezet, illyen ama tartomá
nyokban az esküttszék intézete. Miután a’ ventill valami 
szükségtelennek kibocsátására szokott használtatni, úgy 
látszik , hogy 8. követe az esküttszéket olly rézsnek te
kinti , mellyen a’ nép kebléből a’ szabadság vágya kipá
rologhat; de ha e’ hasznot tulajdonítja az esküttszékeknek 
az érd. követ ur, igen csalatkozik; mert a’szabadságérzetet 
ez nem veszti ki a’ népből,sőt inkább annak vérébe önti. 
Egyébiránt, miután csatornának is nevezte az érd. követ 
ur , meglehet , mikép ez intézetnek kétféle, I. i. szabad
ság-kibocsátó és bevezető hasznot tulajdonít, mi a’ven- 
tillen kiömlik, az a’ csatornán visszafoly. Minden esetre 
köszöni a’ szónok az érd. követ urnák, hogy alkalmat a- 
dott közelebb megvilágítani az esküttszék ’s polgári sza
badság közti belső kapcsolatot.Ha az esküttszék mintjog- 
intézet , ostromol tátik is , úgy mint politikai intézet még 
ellenei által is magasztaltatik, mert hasznai valóban na
gyok ’s lélekemelők, tekintessék akár, mint melly a népet 
neveli, akár, mint melly a’ szabadságot ótalmazza. Az cs-  
küttszék által a’ törvényeknek mind tisztelete mind ismé
rete , ’s általában a’ jog ’s rend eszméje sükeresen ter
jesztetik a’ polgárok közt: ébren tartja és táplálja a’köz- 
szellem et, mi a’ szabadság és jóllét szülője; ezenfelül a’ 
kötelesség gyakorlata a’ polgárokban bizonyos méltóságot 
’s önbecsérzetet kelt fel, melly nemcsak jelleméhez tar
tozik a’ szabad embernek, de életboldogságát is öregbiti.



46

’S vájjon hogy ne becsülné magát az illyen polgár, mi
dőn látja, hogy p á rt, ármány, önkény minden hivatalno
kot megdönthet; de őt attól , hogy az igazságszolgálta
tásban részt vegyen, meg nem foszthatja ? hogy ne adna 
neki szabad emberhez illő bátorságot annak tudása, hogy 
bár helyzete alacsony, mégis őre polgártársai becsületé
nek ’s életének , véde ártatlannak a’ kajánság ’s hatalom 
ellen , ’s félelme a’ bűnösöknek ? Ha az esküttszék nem 
terjesztené a’ jogism éretet,ha nem ébresztené a’ közszel
lemet ’s függetlenség é rz e té t, ha nem szülne bátorságot, 
erőt, önérzetet, honnan van az a’ nagy különbség politikai 
érettség ’s törekvés tekintetében Poroszország rajnamel- 
léki ’s egyéb tartományai közt ? Ha az esküttszék nem fe- 
lülmulhatlan gát az ellen, hogy a’ hatalom tetszése sze
rint válogathassa a’ nép közül áldozatit, honnan van az, 
hogy egy részről, hol a’ nép ez intézetet m egszerezhette, 
azt kezeiből kicsikartatni nem engedte , ’s az okos des- 
poták sem merték elvenni, bár javítgatás színe alatt meg
rontották, és hogy más részről az autokraták annak beho
zatalát még soha és sehol nem engedték meg ? E ’ törté
neti tény kiáltja leghangosabban, hogy az esküttszék ész 
szülötte ’s a’ szabadság társa. Igen , szabad alkotvány 
nem állhat főn nélküle ; midőn Romában a’ népbiróság a’ 
császárok alatt elenyészett, utána a’ polg. szabadság is 
nem sokára sírba szállt, mert e’ kettő együtt él és hal.— 
E zt csak a’ szabadság ellenei rettegik és gyűlölik; de tisz
telik , sőt imádják annak baráti, mert a’ szabadság ebben 
menedéket talál még akkor is, midőn ármány ’s felekeze- 
tesség által minden más védintézete' felforgattatok ; mert 
ebben maradhat fon legtovább a’ nép életerejének utolsó 
szikrája , mellyből lassú fejlődéssel’s terjedéssel a’ sza
badság még újra születhetik. T. KK. és RR! a’ sokszor 
mondott, az unalomig ismételt igazság végre nem látszik 
olly fontos igazságnak; de bár vált legyen mindennapivá, 
mégis igaz az , hogy szabadságunk fentartója az elmúlt 
századokon kérészül megyei szerkezetünk v o lt; ha még 
belé oltjuk az esküttszék intézetét is, azaz : ha az igaz
ság mérlege ollyan szabad és független polgárok kezébe 
adatik,kik mind a’vádlótul mind a’vádlottul egyenlő távolság
ban állnak, akkor lehet hazánk e’ nemzet temetője,de szolgák 
hazája soha nem. Az esküttszék elfogadtatása esetében a’ 
teendőkre nézve véleményem oda megy, hogy miután ha 
teljes utasítást ’s öntudatosan akarnánk adni, azok rész
letes megvitatásába kellene bocsátkoznunk, mi napokat 
kívánna, a’ választmány részletesb utasítás nélkül küldet
nék k i , hiszen midőn az a’ legtökéletesbnek szerkeszté
sén fog igyekezni, bizonyosan a’ létesithetőséget sem veszti 
szem elől. ’s a’ t.KK. és RRnek is könnyebb lesz kész mun
ka fölött vitatkozniok; a’ választmány tagjaira nézve pedig 
úgy vélekedik, hogy ezúttal ne folyamodnánk titkos sza
vazáshoz , hanem miután az orsz. választmányban Tolna, 
Pozsony, Szepes, Borsod, Csongrádi Torontál megyék, a’ 
veszprémi káptalan , Nagy-Szombat és Korpona városok 
követei részt vettek, ’s igy ezek által a’ megyékből min
den kerület ’s az egyházi rend ’s a’ város is képviselve 
van , az esküttszék kidolgozásával reménylhetjük, hogy 
nemcsak jo munkát készitnek, hanem jó munkát hamar is 
készitnek, s e’ körülmény most már 8dik hónapban nagy 
figyelmet érdemel.

Börtönrendszer. IV. levél.
Kedves uram bátyám ! Leveleimet kinyoraatá , ’s tán 

a z é r t, hogy mások is olvassák. Nagyon csalatkozott. *— 
Mióta Themisz az egekbe szálott, ’s helyettesévé az em- 
beri gyarlóságot nevezte, fél a’büntetésnek még csak hal
lásától is az egész emberi nem. ’S ez természetes. Ké
vés közötte a’ nem bűnös; ’s ha az , miként nem retteg
né a’ büntetést; ’s hogy kívánhatná a’ büntettetést!— A’ 
censoron , betűszedőn ’s kettő nkön kívül, aligha olvasták

még egyszer ennyien. Azonban H eves- és Beregmegyék- 
ben némellyek talán még is figyelemre méltaták ! Hagyján! 
illyen volt ’s igy marad a’ világ. Fű, fa mind csak az 
éltető nap felé látszik emelkedni ’s örömest nem akarna 
mintegy tudni a' sötét felhőkről, mellyek villámain élet ’s 
enyészet szárnyal.

Azt írja k. u .b . hogy a’ kerületibörtönök roppantkölt- 
ségeiról észrevételeimet szeretné látni. Igen szívesen. — 
Azon tervezetben, mellyet velem közölni tetszett, 10 kér. 
börtön javasol tátik , mindenik 49 felügyelői személylyel, 
kiknek évi fizetése 16,550 fr. p. körül rúg föl, ezenkívül 
mintegy 100 öl fa, öle 9 frtal 900 fr. p., ruházataik mint
egy 1,250 f.p. mi összesen tesz 18,700 f. p.

Azonban noha 500 rabra van mindegyik börtön ter
vezve , az én adataim ’s combinatióim szerint csak követ
kező számmal esnek rabok egy egy börtönre, úgymint 1) 
A’ lévaira 400, 2 ) keszthelyire 280, 3) budaira 415, 4) 
kassaira 250, 5) nagy-károlyira 347 , 6) nagyváradira 
233 , 7) miskolczira 240, 8) szegedire 2 7 8 ,9 )  aradira 
214, 10) baranyaira 278, összesen 2935 rab.

Ezen rabok közül 10 k. börtönre osztva szét jut egy
re egyre 293 k. börtönbe való rab. Azonban mindenik 
börtön 500 szobával ’s pedig kényelmesekkel ’s nagyon 
drágákkal terveztetik. Most már ha a’ k. börtönökbe ju
tandó rabok számát az 500 számból mindenik börtönnél ki
vonjuk , üresen fog maradni a’ 10 k. börtönben 2065 szo
ba. ’S ezenkívül ezen üres szobákra ép úgy ki van vet
ve a’ drága felügyelői szem élyzet, mintha mindenikben 
rab volna.

Tegyük a ’ 2935 számot 3 ezerre. ’S ennél M agyaror
szágon és a" kapcsolt részekben k. börtönbe való rab nincs 
több. Ha ezen 3 ezer rab 10 k. börtönbe záratik, egy rab 
évenkénti őriztetése kerül 62 pfba. Ha pedig 6 k. börtönben 
van , egy rab őriztetése ’stb. 37 pf. Ez utóbbi kezelésnél 
tehát a’ nyereség 25 p. f. 3 ezer rabnál pedig évenkint
75,000 p. f.

Ha azon a rad i, m iskolczi, nagyváradi ’s kassai k. 
börtönök különösen jónek számításba,ekkor mindenik rab
nál 90 pf. körül rúg föl csupán csak az évenkénti őrizte
tés ( ’s ezenkívül a’ tartás) következőleg midenik rab é -  
venkénti kezeltetése 33 p.ftal kerül mintegy többe, mintha 
6 börtönben volnának ; úgy hogy az évenkinti veszteség 
e’ 4 k. börtönben 43 ezer p. f. körül já r. M égpedig csak 
az é rt, mert igy minden 4—5 rab mellé egy fölvigyázó 
személy kivántatnék. De ha 4 k. börtön állíttatnék, ezen 
3 ezer rab számára, egy rab őriztetése ’s kezeltetése nem 
körülne többe 24 f tn á l, melly évenkint 114 ezer pft. ki
adást kímélne meg. Pedig még akkor is csak úgy állna a’ 
felügyelői személyek száma a’ rabokéhoz mint 1 : 15.

A’ fönemlitett 75 ezer 7 évenkénti veszteség tőkéje 
mintegy 1,300 ezer p.ft. — Ehhez jó 4 szükségtelen k. 
börtön építési költsége 1,800 ezer pf. Itt azonban meg
jegyzem , hogy mivel a’ költség-kivetési jegyzéket nem 
láttam , nem érthetem : vájjon egy k. börtönre szánt 45 
ezer p.frba úgy van é beszámítva az évenkinti költség 
mint tőke, vagy csak úgy áll mint a’ kiadási tőke kamatja. 
Én úgy számitám mint tőkét.

Szememre veti k. u. b., hogy Véleményemben én is 
8 kerül, börtönt terveztem. Igen is, de ollyakat, mellyek- 
be összesen mintegy 6400 rab fért volna , ’s a’ t.hatósá- 
giakban nem maradt volna több, mint 2600 rab, ’s e’ mel
lett a’ költségkivetés mind az épületekre, mind a’ fel- 
ügyelésre egyszerre ’s mindenkorra 3 200 ezerp . forintig 
te rvezte tett, mellynek egy része t.hatósági költségekkel 
pótoltatott volna: holott a’k. u.b. által elómutatott terv sze
rint 4,500 ezer pfr. csupán csak 2935 rab kezeltetésére 
lett volna kiszórandó , ’s még ezen fölül a’ t.hatóságok 
terhére hagyatnék számításom szerint 6065 rab. ’S pedig 
ez még is egy kissé nagy különbség. Ezekből, ’s ezek 
szerint láthatja k. u. b. hol a’ baj. A’ nagy fenekkere-
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kites mindenütt és mindenkor elrontotta a’ szükséges épü
letek kiallithatásat.Huzzuk tehát össze m agunkat, ’s most 
csak annyit tegyünk, — mennyit tehetünk ’s általa mégis 
czélt érünk: vagy is építsük föl a’ t.hatósági börtönöket ’s 
hagyjwik a’ kerületieket boldogabb időre.

Most már bezárom levelem et, de kétség ’s bánat fáj
dalmával. M ert látom az időt terhesülve , melly méhében 
idétleneket hordoz. Látom az emberi gyarlóságot, melly 
e’ szerencsétlenség oka, mint örvend e lő re , hogy fölmen
tetik olly szülöttek neveltetési költségeitől, kik nélkül ő, 
bűnei lánczait fogja hordozni. Látom Romát tanácskozni 
azért, hogy Saguntumot a’ kozákok foglalják el. ’S mire 
való is lenne illy roppant börtönköltség, ha majd Lajos el
hal , Anglia maga magát lesülyesztij’s a’ legyőzött Bálitól, 
a ’ lázongó A driáig, intra muros et ex tra , fal k ö z t'é s  
szabadban a’ fél világ börtön lesz ’s bilincseket zörget a’ 
nép ! mert

Itarczokban vészé el Carthágó , Róma B yzánttal,
’S most békéb e’ vesz el Iládria ’s a’ Duna ment’.

Bulla.
A ’ v a s í a ss,

(Beszély. Boz Pic-Nic papírjaiból )
Szomszédságomban lakik egv piczi kis ember ; más 

városokban is vannak ugyan piczi kis emberek, hanem az, 
kiről itt szó van : sajátságos ’s egy kövér kis ember.Az 
egész embert mintegy ötlábnyira tehetjük ; öt láb magas, 
’s hajszál híján öt láb vastag; úgy hogy ő valami jó 
kora ujangolországi tökhöz , mit két karóra szokás szúr
n i, ineglepüleg hasonlít. Ki öt ágyban fekve lá tja , szük
ségkép azt kellene vélnie , hogy az egyenesen áll a’ ta
karó a la tt; ha egy végről o rra , másról lábhegyei ki nem 
kandikálnának. Lépcsőn lementében pedig ép úgy lehüin- 
pöröghetne oldalvást, a’ helyt, hogy magát a’ lelépdeléssel 
fárasztaná; ’s mi a ’ lebukást illeti, tudniillik a’ mint más 
emberek lebuknak— ez B erry lluckel-nél, mint öt ollykor 
nevezik gömbölyedsége m i a t t ,  n e m tartozik a’ lehet- 
ségek sorába. — Ha azonban , vala , hogy e g y s z e r  
n e k i b o t l o t t ,  — mi pedig, ki nem czirkálhatván a ’ 
talapzatot lábai közelében, vajmi könnyen megeshetik, úgy 
testületé előbb érinti a’ fö ldet, semhogy fölkepiczkélhet- 
ne , ’s kezeivel híjában iparkodik földet é rn i, úgy hogy 
neki, míg valaki föl nem segíti, a’ gyapjuzsákra kereszt- 
benfekvö gyerkőcze helyzetében kell maradnia. Ila ö az 
ókor Lucius Júniusa lett volna, úgy Pythia nem lesz olly 
badar neki azt tanácsolni, hogy anyaföldét csókolja meg, 
mert Berry U uckel, ha csak valaki lábait taly iga-fogan- 
fyuként föl nem emeli, nem haraphat a’ fűbe. 0  nem buk- 
hatik orrára — ezen dicsőséges szabadalom saját kürületü 
emberektől meg lön tagadva — de ha lelke nyugodt és vi
dor , úgy minden éjen jóizüt alszik; ’s ebben nagyon túl 
tesz a’ seuratokon ’s edsonokon ’s azon vándor vázakon 
kiknek kinézésük folytonos szemrehányás élelmezőjikre 
nézve.

Eletirói lelkiismeretesség ’s azon ohajtat, hogy jövő 
nemzedékek , olly fontos tények körül , mik egyesültök
ben a’ történetet képezik, tévelygésben ne legyenek, kény
szerének azon vallomásra, hogy ezen husbeli illetvények 
Berry Iluckel uramnak nem kis gyötrelmére szolgáltak.O 
a’ babkaró karcsú m agasságára, még kevesbbé a’ komló- 
czelőke óriásdad nyulánkságára vagy a’ befűzött katonai 
czingárderékra nem vetheté szemeit a' nélkül, hogy ben
ne némi-némi kis irigylés vagy azon sóvárgás nem támad
na , bárcsak ő is olly karcsú növéssel vagy olly gebe- 
szikár körrajzzal áldatott volna meg. Terjelmessége neki 
legkisebb örömére sem szo lg á l,’s a’ természattan minden 
szabályaival ellenkezőleg azt hiszi, hogy mennyit nyom- 
tatékban n y e r , a n n y i t  v e s z t  n y o m a t é k  b a n .  — E -  
gyébkint meg k e l l  v a l l a n u n k :  elégületlenségének 
van is némi-nemü kik alapossága. — M ert ó nem vi
selhet cz ip é t; vagy minduntalan összefüzóre ’s idegen
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újakra van szükség'e , mik azt bokájára rántsák. A’ csiz
mákkal is van egy kis aj-baj, bár mondva csináltatott ma
gának pár hosszú csizmahuzót; ’s ha szúnyog csípi láb
ikráját - mit pedig szúnyogok könnyen megtesznek — 
pennyjebe kerül, hogy suhanczot fogadjon , ki viszkete- 
gét csillapítsa.

Berry barátja az irodalomnak, ’s hajdanta mikor még 
eleg szikár volt , hogy asztalhoz telepedve írhasson , — 
meglehetős verseket készített. Ennek azonban már vége. 
Hasa sokkal nagyobb , karjai pedig jóval kurtábbak , sem 
hogy illyesmibe kaphatna.

Felseges intezveny az a’ világon , hogy az ember 
általában tudja magát a körülményekhez illeszteni. M eg
barátkozunk azzal, mit megváltoztatni nem áll hatalmunk
ban ’s végtére elfeledjük az t, mi uj korában ránk nézve 
roppant nyugtalankodás ’s kínlódásnak volt forrása. ’S va
lóban a’ természetben annyiszor előforduló kiegyenlítés 
elvénél fogva legkevesbbé sem ritk aság , hogy a’ hiúsá
got ép azoknál látjuk legdusabb virágjában, kiknek legki
sebbé van okuk magokat annak átengedniük.Minél számosabb 
gyönge oldalunk , annál nagyobbra vagyunk magunkkal, 
mi igen is ártatlan ’s kellemes szer a’ keserűség ’s iz - 
vesztés ellen, melly azon meggyödésböl támadhatna, hogy 
mi testi és lelki adományainkra nézve a’ nagy rész több
ségén alul állunk. ’S van é boldogabb a’ fajankónál, ki 
különbségről közte ’s azon felsőbb szelleműek közt, kik
kel érintkezésbe jő , még csak álmodni sem tud ; ’s vi- 
gyorgó fecsegéssel tálalja ki butaságát az egybegyült ér
telmiség színe előtt. Ki nézdel gyakorta!)!) vagy nagyobb 
gyönyörrel kevés ok van a’ miatt megelégülni, mit nekik az 
mutat ? ’s ki ad többet a’ piperére azoknál, kik csak úgy 
tennének legokosabban, ha minden felötlőt elkerülnének , ’s 
legkevesbbé vonzanak a’ figyelmet külsejükre. A’ leg - 
rutabb férfi képes az önhittségre, hogy a’ szép nem ve
szélyben forog: hanyatthomlok beléje szeretni,’s tán — bár 
mi e’ szempontban nem sok emberismeretet igénylünk, a - 
zonban ellenére annak , mikép a’ dolgot venni szoktuk, 
megeshetik, hogy a’ férfiak illy vakultságnak sokkal inkább 
engednek mint a’ szelidebb nem, és hogy a’ sajátlag bű
nösök a’ közönség fülein sokkal tulnyomóbb hatalmat gya
korolván, ebben is mint sok másban az ártatlanokra tolják 
önnön bűneiket — talán mondanék— hogy egyébként nők 
is bizonyos fokig kitétetvék ezen csalódásnak.

’S ki volna — ha mind járt hatalmában állna is — olly 
érzéketlen, ki a’ varázst szétrontaná, melly olly hatalmasan 
működik kedvező itélethozásban, midőn minmagunk fölött 
tartunk törvényszéket? Ki tehetné ezt biztosan? Mert 
nem az öncsalódás csodaerejének k ö s z ö n i é  mindenki 
nem csekély részét azon kellemes érzelmeknek , mik é - 
letpályáját virágokkal hintik be; ’s nyilványságos kegyet
lenség volna ránk kölcsönzése azon Burns által igénybe 
vett tehetségnek, melly szerin t— ,,magunkat úgy néznék 
mint másoktól nézetünk.“ Tökélyig vive vajmi gyöngéd- 
telen ajánlat lett volna az Cassiustól , hogy magát ösz- 
szeeskütt társai erkölcsi tükrévé tegye ,,miben mindenki 
azt fogta volna látni, mit még nem tudott.“ ’S ha az illy 
tükör valódilag ’s kímélet nélkül munkához fogott volna, 
nagyon benforgandott vala a’ szétzózatás veszelyeben ’s 
választania: csak vagy a’ roszlelkü túlzás vagy a’ merő 
meghamisítással vádoltatás közt lehetett volna.

E ’ kitérés azonban átromboló paripahoz hasonlít 
mind ez csak oldalaslag czélozván Berry Huckel uramra; 
’s ki a’ dolgot nem akarja általában venni, annak szol
gáljon részleges értesítésül, hogy Berry, fölvett kényel
mes szokottságával egybehangzóig  körülményes kövér
séggel nem sokat törődött volna, ha saját erejenek sze
relméhez nem csatlakozik vala vágya másoktól is szin t- 
olly jnagyra jbecsültetésnek. Szóval Berry, mikent sok más 
fölfedte, hogy szive ép olly terjedelmes mint fcestessege, 
’s hogy a’ "boldogsághoz legkevesbbé sem elégséges ön
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szerelem, ’s hogy szive nem egyesre készült karszék,— 
hanem díván , min ketten is elférnek.

Bármi jól örzöttnek látszott is az, még is hozzá le
hetett férni , ’s mint ez egyszer megtörtént, tanusitá is 

a’ o-yöngédebb benyomások iránti nagy fogékonyságát.“ 
.,Az ijazó vak gyerköcz“nek soha sem is volt alkalmasb 
czéltáblája.

A’ szerelemben azonban nem fog kezet hasonló a’ ha
léval sem kedélyzetben sem külsőben, különben mindegyik 
fajta saját vonásait a’ tartán -csikóké) szabályszerűségé
vel tartaná meg. A’ tüzes piczi kis ember — mert kis em
berek majd mindig tüzesebbek ’s e’ tény csak azon elmé
letből fejthető meg , hogy minden egyed , legyen bár ki
csi vagy nagy, ugyanegy villanymágneses mennyiségét 
kapja az élékenységnek ; vagy más szóval az életszesz
nek — ezen szesz, mellynek nagyobb testben nagyobb tö
megű anyagot kell elevenitni, ’s igy csak különös alkal
makkor lobbanhat ’s lángolhat föl , míg ez egy kisebb a -  
lakban , olly özönnel van , hogy nyugtalanságra és tevé
kenységre izgat ’s minden pillanatban kész a’ kitörésre, 
xőfszámra szeret ’s csak olly bálványt akar im ádni, kire 
a ’ magasban kelljen fölpillantania. így  korlátoztatik ’sm ér- 
sékeltetik a’ parányiság bátorsága a’ nagyság nyugodt
sága ’s hidegvérüsége által. A’ vándorló torony meg más 
felöl , kinek fontos lépteire a’ föld reng , nem is álmodik 
más kedvesről, mint ollyas parányi példányokról a’ ter
mészet műhelyéből, kik a’ békanyál könnyüdségével le -  
begcsélnek ’s inkább} valamelly kedves látvány teremtvé- 
nyeihez mint kézzel fogható valósághoz hasonlitnak.Imigy 
keres fölvidulást a’ mogorva komolyság a’ tündiketermetü 
vig lepéknél. A’ fekete térdet hajt a’ derűs fehér szin előtt 
’s a’ szőke szászok hódolattárgyul zögszemeket keresnek. 
Természeti ösztön vezet illyes szövetkezésekre ’s ezek
nek kell a’ mindkét részröli hibákat kijavitni ’s az állan
dón fönmaradtakat gátlani. A’ komoly viggal kell össze, 
a’ kisded magas után eped, a’ kövér soványért, az ag g á
lyoskodó vidorért , a’ nagy kicsinydedért sovárog, ’s ha 
az eredvény nem felel is meg mindig bölcselgésiinknek , 
ez csak onnan ered , mivel illyenkor a’ körülmények az 
ösztön ellenébe hatnak, vagy a’ fölhozott esetek csak sza
bályok alóli kivételek, mik ez igazságok erejét nem kiseb- 
bitik meg. A’ valódi észlelőnek egy kis hátulsó ajtócskát 
mindig nyitva kell tartania.

A’ mi Berry Huckelunk minden tekintetben szabály 
szerint tőn. Hajlamával a’ léczszerühöz sz íto tt,’s ha mind
já rt nem tudott is összetett lábbal a’ szerelembe ugrani, 
bizonynyal tudott abba belegördülni.

Egyik szép napon egykor sétálni indult és szokása 
szerint könnyeden odább lejteni ’s útja gátain átugrán
dozni iparkodott, olly kinézésböl, hogy magát könnyű ’s 
ügyes testével hitegesse — mert ha testi tulajdonai körül 
valami változás megy vala véghez, ez csak kedvező leend- 
hete — midőn olly eset fo  r d ú l  t elő, — mi éltében je len
tékeny időszakot képezett. Épen kis öltönykéjét — mert a’ 
nagyobb úgy jött volna ki, mintha támasztékra volna szük
sége — göngyölgette körül ’s egy kosaras! sulianczot lö
kött félre, az utszaszegleti pocsolya átugrását kisértvén 
meg. A ’ fejlemény azonban nem ment olly müjártassággal 
végbe, minővel az, elegendő izomerejü ’s kevesebb sú
lyú embernél kiütött volna. Berry lábával a’ kedves mar- 
ezalság szélén egész erejéből a’ vízbe toppantott ’s a’ 
hig sárt köröskörül mindenüvé fecskendé.

,Piha mi a ’ manó!‘ dohogott B erry , miután össze- 
kaszolodott és siralmas állapotára, miben öt elevensége 
ho z ta , szomorú tekintete vetett.

„ kamasz — kiált a’ kosáros gyerköcze , szemci-
o iszapot türúlgetve — jer csak utczánkha— majd elvár

lak te gömböcz!“ *)

*) Skót köpenyfaj.

,„Ah! rikácsolá miss Coelestina S traggs, egy magas 
’s különösen csontos hölgy, látva az irtózatos foltokat és 
sárfecsedéket, mivel ruháját Berry elmocskitá, no én ugyan 
szépen jártam \Uí (V ége köv.)

T á r c s a .

(Lőpor-pótszer.) A’ Globe egy találmányt közöl,mi lőpor 
helyett bomba-töltésre használtatván, rendkívüli sikert fejt 
ki. Kisérlettételkor egy bomba 12 lábnyi távolságra helyez
tetett egy fától,’s néhány perez múlva szétpattanván, a’ fát 
ezer darabokra szaggatá.Ezeu sikerrel működő bomba mind 
e’ mellett is olly parányi, hogy zsebben hordozhatni ’s 
véletlen elsülésnek annyira nincs kitéve, hogy követ ’s 
vasat hajíthatni rá , még sem sül el. A ’ feltaláláló meg
kérte a’ wohvichi tüzérkormányt, hogy az ottani mocsárok
ban egy bombaellenes hajót készíttessen ’s kötelezi ma
gát, hogy hajitófegyverével szétrombolja. Mondják, hogy 
kivánatát teljesitik. Ha ezen találmány csakugyan helyt 
á l l , akkor a’ hadi munkálatokban véghetlen változások 
történnek.

(Zsidóügy.) Németországban nemzeti egylet a lakult, 
melly a’ zsidók tökéletes emancipatióját tervezi. — Czélja 
az egyletnek: a’ német keresztyének és zsidók közt tö
kéletes polgári ’s politikai egyenlőséget ’s nemzeti egy
beolvadást minden törvényes és a’ feladat méltóságával 
megegyező módon létesíteni. Az egylet, hogy czélját 
érje, petitiókkal járuland a’ német kormányokhoz ’s Ren
dekhez, használja a’ sajtót, hogy fölvilágosíthassa a’köz
véleményt a’ zsidók erkölcsi állapotjárói ’s jogszerű  v i- 
szonyokrul , mint szintén a’ zsidóság keresztyénségéhezi 
viszonyairól, ’s e’ tekintetben előforduló hibákat ’s élői— 
téleket legyőzze. Ki ezen czélt elő akarja mozdítani ’s é -  
venkint az egylet pénztárába egy tallért fizet,az egyleti 
tag leend. Csak tagok vehetnek részt az egyesület kö
zéppontján , L ipcsében, tartandó közgyűlésben. Évenkint 
azonban, legalább egys/er, rendkívüli közgyűlés fog tar
tatni , hol nem tagok is megjelenhetnek. Ezen gyűlések
ben mindenkinek szabad szólni mellette vagy ellene a’zsi-  
dó emancipatiónak. Mihelyt 300 taggal hir az egylet, az 
ideiglenes választmány azonnal közgyűlést hirdet , melly 
az egyletet megalakítja ’s egy évre elöljárókat választ.Ha 
Lipcsén kívül hasonló irányú társulatok keletkeznének, a’ 
dolog érdeke kívánja, hogy ez, mint fiók, a’ föegylethez 
csatlakozzék. M ondják, hogy az egylet ünnepélyes ala
kítása folyó hó közepe táján menend végbe.

N a g y  v e n d é g  érkezett minap egész váratlanul 
Irland nyugati partjaihoz; t. i. egy még eleven, dem eg- 
sebesitett czethal vetődött a’ part széléhez. 130 lábnyi 
hoszszu ’s olly magos v o lt, mint a’ parton levő kastély 
Húsz csolnak üdvözlé a’ magas vendéget ’s a’ belőle ka
pott zsírt 22 ezer frtra becsülik.

A’ l e g k ö n n y e b b  ’s l e g p a r á n y i b b  h ö l g y  két
ségkívül az volt, ki néhány nappal ezelőtt holt meg De- 
vonshireben; Ralph Erzsébetnek hitták , 21 éves és csak 
2 láb ’s 10 hüvely magas volt. Jó termetű vala, jól látott 
’s hallo tt: de egy kukkot sem szólt soha , nem sirt , nem 
nevetett ’s csak húsz fontot nyomott.

A’ theát hollandusok hozták lölOben Európá
ba. Angolországban, hol China után e’ növény leveleiből 
legtöbbet használnak föl, még 1650b. alig ismerték , ’s 
1664 után is olly ritkaságnak tartották, hogy az angol 
társulat ez idő-tájon 2 fontot vett, vele a’ királynak ked
veskedő Korábban ismerték Moszkauban, mivel a’ chinai 
követek 1638b. a’ czárnak illy ajándékkal szolgáltak.Ke
vés évek múlva az angol nemzet főszükségeihez tartozott 
ezen ita l, kivált a’ múlt század közepe után. Angliába 
1836b. 50,477,466 font theát vittek be.

SzerkesztiHelmeczy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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IMásodik üzenete a ’ MM. és MM. a’in. 
föMMliez a ’ kér. napló kinyom atásá

liak akadályoztatása iránt.

A’ KK. és RR. a’ m. főrendek válasz-üzenetében fog
lalt azon nyilatkozásra, miszerint a’ sajtó használására néz
ve jelen leg  létező rendszert visszaélésnek , ’s annak al
kalmazását sérelemnek nem tekintik , megjegyezni kény
telenek, hogy a’ midőn a’ m. főrendek válaszüzenetökben 
egy részről elismerik, mikép a’ sajtó tárgya törvényhozási 
rendelkezés alá tartozik, más részről pedig arra hivatkoz
nak, hogy e’ tárgyról a’ törvényhozás még különösen nem 
intézkedett; már ezekből is ,  tekintve a r ra , hogy a’ kor
mány alkotványunk szerint törvényt nem alkothat, önként 
foly, hogy a ’ sajtó használásában elkövetett visszaélések 
m indaddig, — mig e ’ részben a’ t ö r v é n y h o z á s  mást 
nem határoz, köztörvényeink rendelkezése, és igy egye
nesen azon boszuló rendszer körébe foglalt intézkedések 
alá tartoznak , mellyet törvényeink a’ bűntettekre nézve 
általányosan követnek, a’ sérelem pedig , mellyet a’ KK. 
és RR. a’ sajtó használására nézve jelen leg  létező gya
korlatban szem lélnek, épen abban á l l ,  hogy a’ kormány 
a’ fönálló törvényekben gyökerezett boszulórendszert ön
kényesen megelőzővé változtatta á t, ’s igy törvényhozási 
jogot gyakorlott , melly őt úgy e z e n , mint más tárgyak
ban nem illeti. — Nem akarják azonban a’ KK. és RR. e’ 
helyen a’ sajtó szabadságának kérdését, melly iránt né
zeteiket különben is már ismételve nyilványitották, bőveb
ben fe jtegetn i, mivel úgy vannak meggyőződve , hogy a’ 
kér. napló kinyomatásának kérdése , habár annak akadá
lyoztatása a’ sajtó használására nézve létező törvénytelen 
gyakorlatból e re d e ti, mégis nem a’ sajtó tárgyára vonat
kozó közintézkedéseknek szempontjából tekintendő, mert 
e’ részben nem az forog kérdésben: vájjon a’ hon magány
polgárai egyedi véleményeiket sajtó utján csupán megelő
ző bírálat m ellett, vagy a’ nélkül is nyilványitluitják- e?  
hanem a’ kérdés tisztán csak az: vájjon a’ törvényhozó test 
egy részének tanácskozásai, mellyek különben is teljes 
nyilványossággal folytattatnak , sajtó utján is közönséges
sé tétethetnek- é ? — Az okokat , mellyeknél fogva kí
vánják, hogy a’ kér. napló kinyomtattassék, a’ KK. ésR R . 
azon felirási javaslatban, mellyet első üzenetjöknek kap
csolatában a’ ralgos főrendekkel közlőitek, bővebben e - 
lőterjesztették;' ezen okokat tehát annyival inkább nem a - 
karják ismételni, mivel azokat válasz-üzenetjökben magok 
a’ m. főRR. sem veszik kérdésbe, hanem a’ KK. és RR. 
kivánatához azért nem járulnak, mert nézetük szerint ak
k o r, ha a’ kér. ülésekben az egyes kijelentések is hite
lesen följegyeztetvén, ezeknél fogva a’ követ magát kül- 
dőji előtt igazolhatná, az orsz.' ’s kerül, ülések közötti 
különbség megszűnnék , ’s az országos ülések törvényes 
hatóságukból tettleg kivetkeztetnének. Távol van a’ KK. 
és RRtől vélni, hogy a’ m. főRR. a’ kerül, ülésekben tett 
egyes kijelentéseknek hiteles följegyzését ’s köztudomas- 
ra  juttatását azért nem helyeslik, mintha ezeknek m eggát- 
lásával a’ kér. ülésekre nézve azon kapcsot tágítani kí
vánnák, melly a’ követ és kiildőji között lé tezik ,’s a’ KK. 
és RR. m a g o k  i s  a z t  h i s z i k ,  — hogy a’ követi ki
jelentésre n é z v e , a viszonynak tekintetében, mellyben 
küldőihez á l l , azon körülmény : vájjon a’ kijelentés kér. 
vagy országos ülésben történik- e ? különbséget nem te
het; ’s azért ezen okból is újabban ismét csak prról győ
ződnek meg, hogy a’ kerületi naplónak közönségessé té
tele annyiban is , a’ mennyiben a’ követnek modot nyújt

magát küldőji előtt bővebben igazolhatni, mind a’ követ, 
mind a’ küldök érdekében fekszik.— Azt, hogy a’ kerül, 
napló kinyomatásával az orsz. üléseknek mostani állása 
miben szenvedne változást ’s azok törvényes hatóságuk
ból miképen vetkeztetnének ki, a’ KK. és RR. át nem lát
hatják ; mert a’ kerül, ’s orsz. ülések között a’ lényeges 
különbség abban áll : hogy a’ kerületi ülésekben törté
nő megállapodások a’ KK. és RRek határzatának teljes 
erejével csak az országos ülésben ruháztatnak fel. Ezen 
különbséget,’s abból a’ kerületi és országos ülési tanács
kozásoknak természetére ’s folyamára visszaható fontos kö
vetkezéseket a’ kerületi naplónak kinyomatása meg nem 
szünteti, és igy valamint jelenleg az országos ülések
nek hatóságát nem öregbíti, hogy azon megelőző kerül, 
tanácskozások, mellyeknek az országos ülések nyomtatott 
naplójába beiktatott egyes kijelentések közvetlen szülemé
nyei, sajtó utján közönségessé nem tétethetnek, úgy ezen 
megelőző tanácskozásoknak kellőképen csak a’ sajtó utján 
eszközölhető köztudomásra jutása az országos ülések ha
tóságát nemcsak gyengíteni nem fo g ja , hanem inkább az 
orsz. ülések naplójának eképeni kiegészítése által is ü- 
regbitendi.

A’ közdolgok iránti részvét a’ nemzetben naponkint 
öregbedik , — ’s e ’ részvét mint egy részről a’ nyilvá- 
nyosság minden oldalróli kellő tágítását igényli, úgy más 
részről szükségessé te s z i , hogy az orsz. tanácskozások
nak minden részei a’ nemzet előtt kitárva, hiteles kutfor- 
rásokból is tudva legyenek;’s midőn a’ főRR. országgyű
lési köztanácskozásaikra nézve a’ nemzet előtti illyetén 
nyilványosságnak naplójok által már teljes birtokában van
nak , a’ Karok és Rendek biztosan reméllik , hogy őket 
köztanácskozásaiknak egyik nevezetes részére nézve, azon 
jognak gyakorlatában , mellyet önkörükben magok élvez
nek , gátolni nem kívánják, ’s azért ő cs. kir. föhgségét 
teljes tisztelettel, a’ m. föRRket pedig szives bizodalom- 
mal újólag felszólítják , hogy a’ közlött felirási javaslat
nak ö felsége eleibe leendő felterjesztéséhez hozzájárul
ni méltóztassanak.

Határozata a ’ MM. és MfS-iiel* f. évi 
január SSról a’inagy- Btyelv tárgyában 
érkezett k- k. válasz következtében-

A’ KK. és RR. a’ f. é. jan. 23. napjáról érkezett k. 
k. válasz által azon nyomasztó körülményeket, mellyek 
az 1843. évi jun. 2ökán hozott határzatnak, dec. 5-kén 
is lett további megtartására okul szolgáltak, megszüntet
ve lenni látván . fenemlitett jun. 20-ki és dec. 5ki liatár- 
zataikat a’ horvátországi követekre nézve ezen ország- 
gyűlésének további folyamára megszüntetik, és ennek foly
tában az 1843. évi oct. 12kén kelt k. k. leiratra határozott 
felírás felterjesztésétől is elállanak; mindazálíal:

Az oct. 12röl érkezett k. k. leiratban foglaltakra ki
jelentik: hogy valamint azt meg nem ismerik, hogy a’ kor
mány a’ KK. és RRliez, mint a’ törvényhozás hason felé
hez parancsolólag szólhasson , úgy ellenben a’ táblának 
azon jo g á t , hogy a’ köréhez tartozó beldolgai felett ön
állókig intézkedjék, valamint eddig gyakoroltak, jigy  jö
vőre nézve is fentartják, ’s e’ részben a’ mult dec. 5en 
általuk megállapított felírásukban foglalt elvekhez szoro
san ragaszkodnak.

Ismét a 1 bét garasos tervről.
Jelen értekezésemet a’Jelenkorban minap közlött czik- 

kem fonalán folytatom, mellyben logikai rend szerint ki
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mondatni kívántam, hogy mire fog a’ 100 millió fordittat
ni? ’S úgy vélekedtem, hogy azt az ország minden részei
be kell investiálni, mert az igazság azt parancsolja, hogy 
minden fizető, ha lehetséges, nemcsak indirect, hanem di
rect hasznát is vehesse fizetésének, ’s egyik a’ másiknál 
kevesbbé kedvező sorsba ne helyeztessék. Most is ez né
metem.5«1)  Ha a’ m. gróf ur azt kívánta volna országilag 
kimondatni, hogy az országos instructiót kölcsön által sze
rezzük meg, mellynek kamatait ’s törlesztését a ’ nemes
ség  birtokához aránylag fizesse, nem lehetne szólanom , 
de midőn a’ kellő somma mennyisége is kimondatik, az a’ 
tárgynak már második stádiuma, mellyben vakon szinte nem 
lehet m egegyezni; ha igy jó szándék fejében fölvehetni 
100 milliót, miért nem 50, vagy 200 milliót? ha egy uj 
tervező ezen sommák egyikének tervezésével lépne föl, nem 
lehetne é tőle kérdezni, miért nem akar ü is .100 milliót? 
de ha ez azon kérdéssel válaszolna: de miért épen 100 
milliót ? mit lehetne nekie felelni ? azt talán csak nem , 
hogy ő szemtelen kérdező? Megmóndatik ugyan a’ terv
ben, hogy a’ kölcsön országos investitiókra fog fordittatni, 
de ezen okadás csak akkor lehetne kielégítő, ha ezen szó
nak „országos instructio“ megállapított ’s mindenki által 
egyformán vett. értelme ’s meghatározása lenne , de en
nek még híjával vagyunk, minélfogva alatta mind az ér
tetik, mi pénz után hasznot hajt, ez pedig olly sokféle, 
hogy elszámlálni majd lehetetlen, és valóságos Erynnis al
mája , melly felett hazánk sokféle érdekű lakosainak le
hetetlen össze nem veszniük. Feltéve , de meg nem en
gedve, hogy az ország a’ fizetési kötelezést az ajánlott 
módon elfogadja , elő lesz é segítve ez által a’ terv? leg 
jobb esetben sem lesz több előbb elérve, mint ha a’,^ li
re “ ? m ármost megmóndatik; ellenben az e’ feletti sötét
ség a’ tervet veszélyeztetheti; teljes hiedelmem, hogy mi
dőn, habár hozott törvény után a’ fizetés feletti tanácsko
zás órája közeledik, a’ „mire“ ? egész kiterjedésben elő 
fog vétetni, és sok elagázásra nyújtani alkalmat; hogy ez 
meg ne történhessék, vagy hogy az oszlott vélemények 
központosuljanak, ismét szükséges lesz uj tervekkel, körül ’s 
előadásokkal fellépni, holott a’ tárgy megindításakor tüs- 
tint lehetett volna egy zászlót k itűzn i, melly folyhattak 
volna a’ vitatkozások, ’s igy könnyebb lett volna az egye
sülés ’s kölcsönös megértés. Igaz ugyan , hogy később 
is lehet Írni czikkeket, de a’ drága időn kivül az olvasó 
közönséget is figyelembe kell venni, melly ugyanazon 
tárgyról kelleténél terjedtebb olvasással nem fárasztandó, 
’s ezen figyelmet az iróktul igényelheti; részemről ezen 
jogot annyira tisztelem, hogy előadásim némelly részei ta
lán nincsenek egész kiterjedésben előadva ,’s igy Ilorácz 
azon hibájába esem: brevis esse laboro, obscurus fio, rö
vid akarván lenni homályos leszek ; noha ez leg nkább a’ 
tisztelt olvasók tudományában helyzeti bizodalombul szár
mazik. Ha kürülményinket tekintem, sok bajaink mellett 
szintannyi, »sót sokkal több orvost, javítót ’s tanácsadót 
szemlélek, kik közt a’ véleménykülönbség igen nagy ’s 
a' megegyezés majd lehetetlen; ha azonban mindent fi
gyelembe veszek, azt tapasztalom, hogy az leginkább pro
vinciális érdekek szempontjából veszi eredetét: noha or
szágos ügyekben csak egy fő czélt, a’ közhazát kell ven
ni figyelembe ; mivel azonban ez , az egyes részek ösz- 
szefoglalásából á ll, a’ közanyától minden rész teljes jo g 
gal követelheti, hogy mennyire csak eszközölhető, egyen- *)

*) Több barátim felszólítottak, hogy a’ „Világ“ kalászszedőjének 
czikkem ferde bírálatára feleljek; azonban további olvasásnál 
látván, mikép czikkembenazt sem volt képes megérteni, hogy 
hazánk sok szükségeit elismértem, sőt azokat minden rész
ben levőknek állítottam, ennélfogva ő czikkemből még kivo- 
natot sem lévén képes készíteni, jobbnak tartottam illy bi
rr: T̂»ak nem felelve, mellette mosolygva ’s vállvonitva elhaladni 
’s ót kalaszszedésl napszámában nem háborgatni. Előbb érteni 
kell ,aztan bírálni! —

lő kedvezésben részeltessék, ’s áldozat tőle csak akkor 
kivántassék, midőn czélt érni máskép nem lehet.A’ Duna- 
szabályozás szükségé már törvényileg megismérteíett, ha 
mindazáltal a’ reá fordítandó sommáról leszen szó , m eg- 
látandjuk a’bőkezüséget, a’fiumei vasútnak igen előkelő el
lenei vágynak, kik talán a’ megyék többségével m egvihat- 
n a k , a’ debreczen- pest- bécsi v asú t, illy ellenfelektől 
nem tarthat ugyan, de a’ sok megye, melly ebből semmi 
közvetlen hasznot nem l á t , ’s maga közvetlen hasznára 
mit sem látott létesittetni, mit fog ehez szólani ? a’ belső 
utakra minő lesz a’ nyilatkozás ? az elvbeni pártolás fel
tehető , de olly teher elfogadása , melly néraikép érezhető 
leend, alig reménylhető !— A’ magyar kereskedési társa
ság mindeddig sok nevet nélkülöz, mellyek egyébiránt a’ 
cselekvés mezején zászlóul szoktak szo lgáln i, miből a’ 
pártolás melegsége eléggé ismérhető , a’ magyar gazda
sági egyesület fog é érdeméhez ’s fontosságához illő pár- 
toltatással ápoltatni ? ha azon megyék , mellyek éghajlat 
és minőség tekintetéből nem mezőgazdasági, hanem gyár- 
noki életre vannak a’ természet által kijelelve, ha mon
dám azok rendeltetésűkhez segítő módokkal nem fognak 
elláttatni , fognake érette áldozni? 'sa’ t. igy látom a’ sok 
érdeket egymás ellen felállítva egymást rontani, holott ha 
lehet, azokat úgy kell használni, hogy egymást elősegít
sék. M ég harmadik okom sőt czélom is van, miért kíván
tam volna a’ „mire“ kérdést tüstint tárgyaltatni, melly 
abból á l l , hogy nem szándékom a’ terv életbe léptetését 
drága idő ’s pénzbekerülő küldöttségre bízni , csak a’ 
jövő orsz.gyűlésen iránta törvényt alkottatni, mi által mi, 
mások haladása okából mindig hátrább maradunk, — p er- 
czeink d rágák , ha mi tespedésben veszteglőnk, szomszé
dink minden haladása ránk hátramenés, melly állapot to
vább tartása lehetlen , hogy vég  sorvadásba ne ejtsen.—

V égre a’ legjelesb publicisták által felállított ’s el
fogadott nézetek szerint az adó tárgya elejétől végig a’ 
szükségek és fizetési erők pontos felszámításán alapszik , 
ki ezt tagadja, ollyakkal teszi magát ellenzésbe, kikre a’ 
felvilágosodoit világ Seneca ezen mondását illeszti: séd 
hős ego veneror, et tantis nominibus semper assurgo (ám 
de én ezeket tisztelem, ’s illy nevek említésénél felkelek.) 
Két garasos terv alapeszméje iránt tehát abban pontosul 
nézetem , hogy adatott volna elő : mire fog a’ 100 millió 
fordittatni és pedig először a z é r t , mert ez a’ dolognak 
logikai eleje , 2 ) mivel csak ez szüntetheti meg a’ pro
vinciális érdekek szempontjából eredő ellenkezést és se
gítheti a’ terv elfogadtatását, 3) pedig, mivel e’ kölcsönt 
minélelőbb kívánom felvétetni, ’s általa hazám ’s igy né- 
mikép magam javát is előmozdittatva érezni.

liosti/ Zsigmond.

A ’ v a s t a g .
(Beszély. Boz Pic-Nic papírjaiból.)

( V é g e , )

Berry a’ panaszos női szózat hangjára visszafordult, 
’s a’ hölgy látása tüstint nyílként hatott szivére.Miss Cö- 
lestina Scraggs épen a’ szép nő ideálja volt előtte, talán 
nem épen ábrázatban ; azonban alakja épen ellentéte volt 
az övének ’s érzé hogy órája ütött. Abrázattal ’s a’ k i- 
vántatónál párral több évvel Berry nem törődött, csak hogy 
elég magas és karcsú legyen — ’s mindkét tulajdont pá
rosulva látá a’ szeme előtti hölgyben.

Mélyen tisztelt hölgy, szólt Berry ezúttal fejét bóko- 
latra hajtva ’s kalapján kellemes kanyarban egyet eme- 
lintve— mélyen tisztelt hölgy, ezerszer bocsánatot kérek. 
Legyen olly kegyes,^ engedjen meg, folytatá, látváu hogy 
az legkisebbé sem méltatja figyelmére ’s az egyes mocsok
foltok letörlésével vesződik: melly működésben Berryme^- 
kisérté segédkeédsét.

„Hagyjon ön uram! békét. Ilogy ehet olly tolako
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dó“ volt a’ haragos válasz; ’s miss Cülestina Scraggs mé- 
regboszusan lebegett odább. „Nem elég hogy leíecsken- 
di az embert, hanem felül ra még ki is gúnyolja! Bizony 
szép — ugyan illik is — a’ vastag medve !“ mormogá fo
gai közt.

Berry földbe gyökerezett; kalapját egy ik , zsebken
dőjét, mivel a’ ruha mocskos részét akarta lemosni, másik 
kezében tartva. A’ hölgy lenézése nem tön más hatást rá, 
m inthogy még szorosabbra fűzélánczait.

,,,Hej uram hajhó ! kiáltott bakjáról ostorát türelmet
lenül pattogtatva egy omuibus-kocsis, csak még sem kel
tenék ám ott az ut közepén úgy megállani ’s más becsü
letes emberek útját állni ! — Letipratom az u r a t , vigyen 
el a’ ta tá r , ha meg nem teszem.

„„K otródjál jámbor barátom I kiálta hozzá egy jó fo r
ma utczasuhancz ; — kotródj’ mint isten tudnod adta !“ “

A’ tanács jó l volt szánva , miután Berry épen nem 
teremtett előosztályu futárrá. — Felriadt álmodozásiból ’s 
,,olly sebten mint csak tőle kitelhetett“ kitérni erőködvc 
süvegét koponyájára vonta’s elhatárzám agát a’ hölgy léptei 
követésére olly végből, hogy lakát m egtudja’s utat és mó
dot leljen kegyeibe szerencsésebb csillagzat alatt juthat
ni. Lelkendező mohósággal nyargalta át az utczákat, tel
jesen hasonlítva a’ tekenöshöz, melly hátulsó lábain az i-  
dővel versenyez.

A’ közben történtek mellözfével elég lesz annyit mon
danunk , hogy Berry Huckel ur fülfedé miss Scraggs la
kát ’s állhatatoskodással annyira vitte a’ dolgot, hogy ne
ki maga módja szerint bemutattaték.— Minél többet látott 
h e lö le , annál hatalmasbban el lön bájoltatva; azonban miss 
Scraggs legkisebb vonzalmat sem mutatott udvarlásai csak 
csak legkevesbbé kedvezöleg fogadására is. Bár a’ hölgy 
koránsem volt ellensége középszerű testességnek, még is 
hódolgásait főleg azért utasitá el olly lenézöleg magától, 
mivel alakja neki sokkal tettebbnek tetszett, hogy sein azt 
a ’ féríiui azépség ’s takaros ktilsörüli nézeteivel összee
gyeztethette volna.Hasztalan festé eleibe emésztődő szen
vedélyét, melly, mint futató legtisztább szene, izzik szivé
ben és sorvasztja életerejét. Gömbölyű alakján azonban 
miss Scraggs legparányibb je lé t sem vette észre a’ m eg- 
égésnek , ’s a’ hölgy , ki ,,mint jegenye egyenes volt és 
magas“ nyilványitá, hogy neki lehetetlen olly férjhez men
ni , ki úgy csüngene karjain mint veder a’ kutgémen. — 
Hogy nem termett karcsúnak , az még mind hagyján, de 
olly kurta ’s felül rá olly gömbkerek ! Miss Scraggs. fe
jébe sem merte venni; ájulás környezte, ha csak rá 
gondolt is.

Berry majd majd kétségbe esett. Fuvolyázni tanult ’s 
a ’ legbánatosb dalokat já tszá hölgye ablakánál, hogy szik
laszivén az édes hangok hatását megkísértse. A’ mint a -  
zonban egy szomszéd ablakból kereken tudtára adato tt, 
hogy utczájokban mi szükség sincs füttyös suhanczokra’s 
hogy e’ látványságot nem szívelik, kétségbeesetten hagyott 
a’ zenével is fel. Majd gyógyászszal tanakodott megso- 
ványulása felöl ’s a’ vípiaczra ment ’s óra-hosszant kin- 
zá magát a’ kószópóznán ’s korlátokon. A’ boldogtalan Ber
ry azonban csak csekély előmenetelt tön, ’s miután ügyet
len erökedéseinél orrát bezúzta’s elörésze idomossága egy 
időre tetemesen m egcsappant, önként felhagyott az illy— 
nemű gyakorlatok által bajvivóvá képzetési szándokával. 
Úgy találta , hogy az öklészethez sincs egyáltalában mi 
vonzalma is , részint mert a’ szuszból hamar' k ifogy , ré
szint mert teste olly fölséges alkatú , hogy ellenfelei so
ha sem tudták , mikor döfnek eléggé oda, bütykeik sehol 
sem lelvén ellenzékre. Egyébiránt valami festői né/aleleí 
volt öt öklészkeztyüjében, neki gyürkőzve , ’s a’ tükör
ből magára rohanóban ’s védőben látni. — Atfontolt és 
szépszabásu volt minden mozdulata. Ez ösvényen sem ér
ve czélt az étrendet kisérté m eg, ’s a’ táncziskolában

űzetett elő; de a’ vékony falatkák nagyon is Ínye elle
niek voltak ’s a’ hegedű hangjára tett kecses mozdulatok, 
a’ chassez , coupez , jeuez ’s balancez csak éhségét ’s 
tépelödéseit növelte. E’ mellett a’ házbirtokosné is felmon
dással fenyegetőzött, mivel házát lerombolja’s éjjeli táncz- 
muködeseivel laktársai álmát zavarja. Ha álmatlanul gon
dolatokba melyedve feküdt ágyában , úgy képes volt rög— 
tön- ha veletlen eszebe ötlött, hogy terjelmei öszébbvo- 
nására minden pillanat drága ágyából kiugorva irtózatos 
erőködesek közt a’ ,,galambszárny“ kisütéséhez fogni; 
mindegyik ugrása álgyulövesként döngött ’s az üvegek a 'A 
egész házban úgy összecsörrentet, mintha csak földrengés 
lett volna.

Egyizben mégis — úgy két óra tájban éjfél után, az 
egész ház, Berry Huckel szobájábani rémitö ’s eddig so
ha sem hallottzaj által lázittaték fel; hangok hallatszottak, 
úgy tetszik nem halandóéi, vegyítve irtózattámasztó dö- 
rümbüléssel a’ padlózaton.A’ lakótársak legmerészbike kö- 
zelgett az ajtóhoz , hallgatózás végett kulcslyukhoz tartá 
fülét ’s következőt halla: ,,Lábhegygyel kifelé — két lé
pést előre — tolde ról — tidetom— tidle tidle tom (dump) 
dajda dajda (bump) tijde tajda (zump). Keresztben át! — 
tide tide (zipp) tajda tajda (zupp) tide tide (drom) dajda 
dajda (zump) !“

Heves kopogtatás — (dim! dam! dum!) — ,,Az ég 
szerelmiért, Huckel ur , mi a’ manót akar, — elment — 
é az esze ?“

,,Koránsem , csupán csak tánczolok — balancez ! — 
tide tajda (dump) tijde tajda (bump) tidle tidle tóm — 
(zump) !“

Reeses! ’s ezzel vége ! A’ mosdóasztal feldőlt—a’la- 
kók berohantak, ’s Berry Huckelt „ó-gall öltözékben“ a’ 
cserepek közt botorkázva lelek , miknek kútfeje , hódola
tát a’ kegynöbnek bemutatni sürögő éji heve volt. Hét- 
hoszant kegyvesztett lön ’s nem tudá magát a’ gyanú alól 
kimosni, hogy esze egészen helyén lett volna; hisz kü
lönben mire is nem viszi az embert a’ szerelem !

E’ tánezdiih szolgáltatott arra okot, hogy ő a’ bálo
kat ’s tánczmulatságokat látogassa ’s itt találkozék egy
kor miss Cülestina Scraggssal pompája dicsősége közepeit, 
de egyszersmind olly büszkén is, mint még soha nem.Mi
után magát olly tiszteletteljes arczczal, melly eléggé ta- 
nusitá, hogy szive bár szétzuztatva hölgye hideg foga
dása által, mind e’ mellett is csak érte ég, — meghajtot
ta volna, kevés gyenge limonádét ivott — melly ital leg -  
alkalmasb — miként magát kifejezte — az ö állapofjabeli 
embereknek; épen a’ zenekar alá helyezkedek ’s ket- 
ségbeesett állásban a’ falnak düleszkedve gondtalanul fo- 
ná karjait egymásba , ’s inig zsebkendője szabadján lo- 
gázott le kis újáról, szemeit szájtátva ’s lemondolagve
ié fölfelé, majd ismét embergyülölőlcg szögze le. Az e -  
gész társaság igen megható volt, de miss Scraggs csak 
gúnyosan mosolygott, valahányszor pillanata megtört imá
dójára esett, Berry borban keresett vigaszt ’s tanczolt 
egész a’ dühülésig. Kecsesen lejtettek a’ tánczolok odább, 
vígan szökdeltek lábaik ’s vidoran szóltak a hegedűk, 
midőn Berry jó késöcskén, terpsichorei gyakorlataitól lel
kendezve elhaíározá magát a’ tüzköszivü Cölestinával sze
mélyesen beszélni, ’s ezért is szép bacsóinak szeiencse-
jét kéré a’ jövő tánezra. , .

„Szörnyű hőség van miss— szolt Berry a társalgást 
ezen uj és szokatlanul választékos modorban nyitván meg, 
szörnyű, és a’ tánczolás még szörnyűbbe teszi.

„Bizonyára nagyon szörnyű, válaszolj miss Scraggs 
meglehetős gúnyos pillanattal mérve őt tetőtől fogva talpig. 
— Iluckcl ur ön igen neki hevült, nem volna jo egy po
hár punsch. Önnek egyébkint is van hajlandósága a theas
üsthöz.“
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,Theás ü s t ! — kiálta Berry kinfojtottan ’s három lépést 
hátrált— hah kígyó!*

Elrohant az italtárhoz, lázhevét kihütendő — kikapá 
kalapját az álmos ruhaór kezéből ’s a’ borravaló-adást is 
feledve mintegy hajszoltatva futott el onnét.

. Néhány óra múlva az ember Berryt fogyatkozatlan 
szerelemmel ’s a’ megújult meggyőződésben , hogy test
gyakorlat igen hathatós eszköz az elhízás ellen — kalap
ját egyik ház előtt a’ Chestmisstreetben járdakőre állít
va ’s magát köven ’s kalapon átugrással törve marva lát— 
hatá. De szive olly nehéz v o lt, hogy izmai ruganyossá
gát is el látszaték rabolni.

Mindegyik erőködés roszul sült el, ’s kalapja az u t-  
czaközepre röpült. „Ejha — gondolá magában — a’ kala
pom egésztelen egészen a’ manóé lesz. Oh csak illy vas
tag ne volnék, még kilencz hüvelylyel fölebb ugurhatnám, 
a’ helyett, hogy magamat igy halálra kellene kinzanom. 
Mi haszna a’ hizottságnak ? sőt inkább! — hízott lovak, hí
zott tehenek ’s hízott birkáknak épen azért van becsük , 
hizékony emberekkel ellenben megfordítva van a’ dolog, 
kikaczagják az embert a’ lyányok’sorrtíintorgatnak, ’s miss 
Scraggs felülrá még személyes czélzásokkal is boszant 
— ahha theás ü s t ! Nem is valami mulatságos dolog ám 
ezen átugrándozni, ’s még sokkal unalmasabb, ha az em
ber olly vastag, hogy ugrást sem tnd tenni még csak a’ 
hölgy szivébe sem. De kezdjükujra. Lassan egy ! — lassan 
kettő ! — lassan három ! — Hopp — ’s igy hazáig !“

Berry neki hajlott, kezeit minden felkiáltásnál órain
gaként lógázta ’s az ugrásra körülbelül olly állásba tette 
magát, mint azon vaj, mit Dawkins alkalmasb szer hiá
nyában neje után dobott, midőn Berry egyszerre egyik 
lakótársa érkezte á lta l, ki igy kiáltva „mi a’ manót mű
vész itt Berry ? félbenszakittaték.

„Ne zavarj édes barátom ! mondom ne zavarj, de te 
már m egzavartál; át tudod é itt la ezt a’ kalapot u g ra n i, 
mindegyik kezedben egyegy téglával. —• Hanem minden 
messzérőli neki szaladás nélkül; át tudod, felelj !“  kérdé 
Berry tenyereit dörzsölgetve ’s kezével mint télben favá
gók sulykolva.

„Tudnám biz én, de az csak még sem illik hozzánk 
éjjel itt az utczán illy bohóczkodásokat űzni. Mondhatom 
sokkal okosabban tennél, ha magad szép csendeskén ösz- 
szehuznád.“

•„Mit fecsegsz, — ne tedd magad nevetségessé. A’ 
gyógyász azt mondta, ha olly kevés mozgást teszek, még 
zsíromba fulok; ’s miss Scraggs theás üstnek mondott ’s 
nem szívelhet. Testem lelkem üdvéért ugróm én.“

„M ár ez esetben legjobb lenne James -  Crow =><=) hoz 
menned iskolába ’s ettől tanulnod“ vélekedék szárazon 
barátja Brom.

„Nevettemben nem tehetném, viszonzá Berry egé
szen komolyan.Ti jóízűen nevethettek’s mellette megful- 
hattok, de én ezt nem tehetem. Már a’ hatodik tuskót ugróm, 
mert ha nem teszem , még vastagabb leszek. Ülj le csak 
Brom, ülj le ’s nézzed hogy nem jól csinálom é.Lassan!“ 

„Te nem vagy eszeden.szakitáfélben,tökéletesen eláztál. 
Eszeveszettebb embert még nem láttam „Zachy «V lisztes 
zsák“ ideje óta , ’s ha úgy megy mint idáig, úgy hiszem 
rokonaidnak nem szabad tégedet igy széliében hosszában 
szaladgálni hagyniok.

„Epen azaz én kínom is, de hát mit tegyek egyebet 
mint hogy széliében hosszában szaladgáljak? De ha ma
gamra hagysz , megkísértem : vájjon nem tudnám é ma
gamat vékonyabbra ugrálni. Félre az útból! — hadd csi
náljam. Lássam! egy!“ —

„Jobb volna bizony haza menned, ’s nyugalomra bo-

rj  Amerikai bohócz . ki a’ néger tánczökat szokta utánozni.

csátnod fáradt csontaidat.“
„Csontjaimat? de ha nincsenek; ollyan vagyok mint 

elhozott olasz kakas. Ha hazamenésre bírsz, akkor elmond- 
h a t 'd , hogy láborara állitál, de nem csontaimra. Láttam 
ugyan ezeket , de magam nem bírok vele.“

Ez látszatólag igaz is v o lt,'d e  kínzója nem látszék 
azt észrevenni. Berry bizonyos tekintetben tőkealap volt, 
le akará magáról zsíros kamatait rázni; de a’ legtömörebb 
ház is biztos alapzat nélkül könnyen felforgatható.

„ Igaz  biz az , hogy te elég kövér vagy ’s fájlalva 
mondom, mellé még tultörpe is ; ’s ez még igen gyönge 
kifejezés reád nezve. De most kövess ’s je r  haza aludni, 
különben embereket hívok!“

,Az erőszaknak engednem kell, tehát isten neki. De ha 
megüt a’ guta , ’s miss Scraggs nem lesz az enyém — 
annak te lészesz oka.Ha nem szabad szobámban tánczol- 
nom , nem kalapomat átugrosnom ; hát semmit sem szabad 
tennem! Nem állhatok a’ boltasztal mellett ’s nem látha
tom el a’ vevőket a’ nélkül, hogy hátammal a’ ház falát ki 
ne nyomjam ! — De mit törődöl te ezzel ? ’s most még le 
is kell feküdnöm, hogy kövérebb legyek. Valóban mit sem 
csodálnám, ha reggelre tiz fonttal nehezebb lennék. ’S ha 
ez úgy lesz, akkor bevádollak : először is , hogy engem 
hizottabbá ’s ruháimat liasználhatlanokká tetted; ’s másod
szor , mert ha még vastagabb leszek, akkor miss Scraggs 
még jóval kevesbbé szívelhet mint most, ’s reményeim és 
szerelmi kilátásaim még jobban le lesznek rombolva, mint 
már is, ’s azért is másodszor a’ házassági Ígéret rnegszé- 
gésére nézve is szavatossá teszlek.

„ Je r  már egyszer, már minden csőcselék id eg y ü l,'s  
ideje hogy odább álljunk.“

,A haz ég irgalmáért, ez szivemnek is kívánsága, csak 
valaki tudná, fohászkodék’Berry, magát a' parancs alá vet
ve; m ásnap azonban ismét mivel sem volt szerencsésb. 
Miss Cölestina Scraggs megrögzött keményszivüségében, 
mert legbalabb sejtelmei valósultanak. Berry mindig vas
tagabb lón. X V I I I •

T á r c z a .
N a p o l e o n  v é g r e n d e l e t é t  nem , úgy mint sokan 

gondolták , Bertrand tábornok vitte Francziaországba, ha
nem Londonba küldöték; hol mint a’ császár saját kézira
tá t , Shakspeare végrendeletével együtt őrzik a' levél
tárban .

Azon gyalog ezred, melly az angolok A fgha- 
nistánbani táborozása alkalmakor gyáván viselte magát ’s ar 
csatahelyről elszaladt büntetésül egy, farkát lába közé csa
pott kutyát kapott hajtókájára ’s e’ gyalázatos bélyegtől csak 
akkor menekült, midőn másik ütközetben vitézül kitünteté 
m agát, ’s kiállotta a’ sarat.

Múlt hó közepén G algóczon, Nyitramegyében 
nagy vadászatot tartottak ; mellyen 1200 nyulat lőttek s 
köztük egy hamuszjnüt i s ,  mi nagy ritkaság. Ugyanitt 
egy igen nagy szarvast is ejtettek e l , melly 412 fontos 
volt, fagyujacsupán 70-, bőre 19-, szarvai pedig ö'ja fL 
nyomtak.

Canves könyvnyomtatásról irt müvében követ
kező érdekes egybehasonlitást olvashatni: Krisztus szüle
tése után háromszáz huszonöt évvel a keresztyénseg B i- 
zanezban statusvallássá lön ; a’ sajtofeltalalás után három
száz huszonöt évvel pedig Philadelphiában, a’ jogegyen
lőség ’s tökéletes vallásszabadság mellett a’ sajtószabad
ságot ismerték meg a’ társaságos és statuspolgári egylet leg 
szilárdabb alapjaul.

Nigritiában a’ hölgyek, országos szokás sze
rint , vizet hordanak szájokban, hogy ne cseveghessenek. 
(Nem egészen rósz szokás.)

Szerkeszti Helmeezy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y  i uri-utcza 453.
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14. szám. P est, február l8kán. 1844.

A’ magyar nyelv tárgyában ff. é. jan- SSillkrül 
érkezett k.k. válasz iránt teendő felír ősi 

javaslat. Fels. stb.

Örömmel üdvözöljük Felségednek a’ magyar nyelv tár
gyában f. é. jan .23káról kiadott kegy. kir. válaszát, mert ál
tala a’ nemzetnek azon régtólfogva ápolt igazságos kivána- 
tát méltányolva látjuk, hogy országlati tekintélylyel a’hazá- 
ban egyedül a’ honi nyelv bírhasson, ’s e’ tény nagyszerűsé
gé t ’s a’ következményeknek, mellyeknek abból nemzetisé
günk jövendőjére kifejlődni kell, fontosságát mélyen érez
zük. Örömmel üdvözöljük azért is, mert azon k. kir. válasza 
által Fels, a’ nemzetiség terén találkozván velünk,’s megért
ve kivánatunk magas érdekét, bizodalmát tanúsított a’ nemzet 
iránt, melly valamint a’ múlt századok változékony eseraényi 
alatt alkotványos fejdelmei hatalmának ’s dicsőségének le g -  
biztosb támasza volt, úgy a ’jövendő idők viszontagsági közt 
is törv. uralkodóji iránt mindenkor azon változhatlan hű
ség  és szeretet érzetétől lesz lelkesedve,mellyel alkotványos 
szabadságáért ’s a’ nemzetis, szent ügyéért hevülni soha meg 
nem szűnik. A’magyar nemzetet a’hódolatnak őseitől örök
lött érzete elválaszthatlanul Felségedhez ’s azon dicső ural
kodó házhoz csatolja, mellyelszabad akaratából és szent kö
tések mellett egyesült. A ’ magyar nemzetiség Fels, magas 
kir. székének rendithetlen oszlopa lesz mindenkor, ’s mind
azon buzgó törekvések, mellyekkel e’ nemzet nemzetiségét 
megörökíteni vágy, ugyanannyi bizonysági egyszersmind 
azonhüségnek, mellyel fejdelmei iránt viseltetik. Azért F e l
ségednek tisztelve fogadott bizodalma által hason érzetink- 
ben még inkább megerősítve, azon biztos reményre jogosit- 
tatunk, hogy a’ nyelv és nemzetiség ügyében fölterjesztett 
mindazon kivánatink is, mellyekre nézve Felséged k. vála
sza nem k ielég ítő , mint a’ honi nyelv Felséged által is elis
mert országlati jellemének különben is egyenesen következ
ményei, a’jelen  országgyülésenteljesedésbe menendnek.— 
Múlt évi dec. 11-ről alázatos felírásunkban a’ nemzeti nyelv 
tárgyában Fels, jóváhagyása alá általányos törvényt terjesz
tettünk fel, ’s meghatárzott kivételek melletti általányos al
kalmazását kívántuk t. i. azon közönséges szabálynak, hogy 
valamint a’töfvényhozásban és országlásban, úgy a’közigaz- 
gatás minden ágaiban is hivatalos nyelv ezentúl egyedül es 
kizárólag a’ magyar nyelv legyen; ’s e’ részben elismerjük, 
hogy fontosak azok, miknek törvénybeiktatásában Felséged 
többször említett k. k. válasza szerint megegyezni méltózta- 
tik, ’s magokban rejtik már azon általányos rendelkezés el
vét, mellyet mi törvény által szentesittetni kérünk; de mind 
e’ mellett is sok hiányzik még azon kivánatink kiegészítésé
hez, mellyekeí említett alázatos felírásunkban kifejtettünk, 
’s mellyek nélkül az alkotandó törvény kitűzött czéljának — 
nemzetiségünk teljes biztosításának meg nem felel. — F el
séged k. k. válasza szerint a’ m. k. udv. Kanczelláriának csak 
kiadásai lennének magyar nyelven szerkesztendők; de ebből 
önként fö l/, hogy annak jegyzőkönyvei, tárgyalásai ’s egyéb 
működései is, mellyek a’ k. k. válaszban megemlítve nincse
nek, épen úgy, mint az a’ kir. Helytartótanácsra nezve hatá
rozottan megállapítva van, magyar nyelven folytatandók. — 
A ’ kir. Helytartótanács hivatalos foglalkozásira nézve a’ ma
gyar nyelvhasználata általában meg van határozva, ’s nem 
kételkedünk, hogy ez általányos szabály rendelése alá tar
tozóknak értendők mindazon alsóbb rendű hivatalok és egye- 
dekis, mellyek a’ kir. Helytartótanács igazgatása alatt áll
nak. A’ m. k. Kincstár, a’ katonaság, ’s ezekkel összefüg
gésben levő számos alárendelt hivatal, mellyekben a’ magyar 
nyelv általányos behozása a’nemzet legforróbb ’s legigazsá- 
gosb kivánati közé tartozik, a’ k. k. válaszban megemlítve

nincsenek. A’ fels. uralkodó Ház tagjai magyar nyelv tu - 
domanyábai beavatásának törvénybe iktatása, — ’s a’ magyar 
nemzetiség küljelei iránt felterjesztett kivánatink elfogadása 
kifejezve nincs. A’ biroi iteloszékek iránt a’ k. kir. válasz 
M agyarországra nézve kimeríti a’ nemzetnek e’ részbenio- 
hajtasit; de a közhatóságok politikai működései ’s foglalko
zásai abban szinte nem érdekelteinek. — A’ viszonosság-, 
mellyet Felséged örökös tartományai irányában joggal köve
telhetünk; a tisztelet, mellyel a nemzetek egymás iránt nem
zetiségükre nézve is kölcsöuösen tartoznak, megkívánják : 
hogy a’ kir. H elytartótanácsa’ kültartománykormányszékei
vel hivatalos értekezésit magyar nyelven folytassa. Ugyan
ezt a ’ m. hadikormányokkal folytatandó levelezésekre nézve 
még inkább mellözhetlenné teszi azon tekintet, miszerint a - 
zok a’ hivatalos nyelv iránti általányos törvény rendelete alól 
ki nem vétethetnek.— Azon hatályos befolyásnál fogva, mel
lyet a’ közoktatás és nevelés mind általában a’ nemzeti élet 
kifejlődésére, mind pedig különösen nemzetiségünk szilár
dítására mézve gyakorol, legfőbb kötelességink közé tarto
zónak véljük tovább is szorgalmazni, hogy a’ maga idejében 
általunk fölterjesztendő azon rendelkezéseken kívül, mel
lyek a’ közoktatás és nevelés tárgya részletes rendezését il
letik, a’ közoktatási nyelv, előbbi alázatos felírásunkban bő
vebben körülirt kivánatunkkal egyezőleg, törvény által ha- 
tároztassék m eg .— Mind az elmúlt idők viszontagságinak 
emléke miatt, mind a’ közös hon jelen érdekei tekintetéből is, 
becsesek előttünk a’ kölcsönös bizalom ’s egyesség azon kö
telékei, mellyeknek M agyar- és Horvátország közt minden 
jövendő időkben is fenállani kell, ’s e’ kötelékeket mindin
kább megerősíteni főbb ohajtásink közé tartozik. E ’ czélra tö
rekedtünk már akkor is, midőn azon nézetből indulva ki, hogy 
a’ latin nyelv M agyarországb. hivatalos lenni megszünendik, 
a’nemzet közéletében történendő ezen átalakulás következté
ben a’ viszonyokat, mellyek M agyar- és Horvátország kö
zött, úgy szinte magában is, a’ hivatalos nyelv tekintetében 
keletkezendnek, világos törvény által határzottan szabályoz- 
tatni kívántuk, ’s úgy vagyunk meggyőződve, hogy a’ köl
csönös bizodalom és egyesség csak úgy szilárdulhat, ha mi
dőn Horvátország részére igényeltetik, mit körülményink kí
vánnak, teljes épségükben fentartatnak egyszersmind az a- 
nyaország jogai, mellyeketa’ közös hon legbecsesb érdekei 
sérelme nélkül sem veszélyeztetni nem lehet ; ’s a’ megvál
tozott körülmények miatt a’ hivatalos nyelvre nézve életbe 
léptetett viszonyok szabályoztatása által hova hamarább meg
szüntetik a’bizonytalanság azon kétes állapotja, melly midőn 
nem teljesülhető reményekre ’sjogtalan követelésekre szol
gál alkalmul, a’ feníorgó kérdéseknek közinegnyugtatássali 
feloldását időről időre mindinkább nehezítheti. Nem találha
tunk ennélfogva megnyugvást azon intézkedésben is,mellyet 
Fels, a’ hazai kormány- ésitélőszékek ’s a’ magyar törvény- 
hatóságoknak a’ horvátországi közhatóságokkalihivatalosé- 
rintkezésire nézve k. k. válaszában megállapittatnikiván; — 
mert egy részről ezen, a’ latin nyelv hivatalos használatá
nak megszűntével a’ dolog természete szerint különben is 
csak ideiglenes rendelkezést ollyannaknem tekinthetjük, — 
melly M agyar- és Horvátország közt a’ hivatalos nyelv te
kintetében fenforgó viszonyokat határzottan és állandóan ki
egyenlíthetné; más részről pedig, miután a’Felséged k. vá
laszában foglaltak következésében is a’ közigazgatásban 
szintúgy, mint törvényhozásban, a’magyar nyelv leend kizá
rólag hivatalos, az ország közállományi egységének tekin
tete kívánja, hogy hazánk Horvátországgal a’ közigazgatás
ban is ugyanazon kapocscsal köttessek össze,melly azokat a’ 
törvényhozásban egyesitendi. Újabban is kénytelenitve va
gyunk tehát mindazok elfogadását kérni Felségedtől, miket
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e ’ részben többször említett alázatos felírásunkban szo rg a l
maztunk, ’s mi különösen a’korm. ésité lő szék ek n ek  a’h orv .- 
orsz.közhatóságokhoz intézendő hivatalos iratait ille ti, ezekre  
nézve nem lehet m eg nem jegyezn ü n k , h ogy  midőn a’ horvát
országi közhatóságok a’magyar törvényhatóságoknak m agy. 
nyelven Írandó leveleit F e lsé g e d  k. k. válasza szerint is  tár
gyaln i k ö te le sek ,’s e ’szerint m egérthetik: nem lehet okarra, 
h ogy a’ kormány- és itélószékek  hivatalos értesítése i a’ hor
vátországi törvényhatóságokhoz szinte m agy. nyelven miért 
ne id ézteth essen ek ?  sőt hogy  ezen  értesítések  eg y en esen  
magy. nyelven történjenek, annyival inkább szü k ség es , mert 
különben tekintve arra, hogy  F e ls . k. k. válaszában a’ ható
ságokkal a’hivatalos lev e lezések et lat. nyelven  kívánja fo ly -  
tattatni, a’ horvátországi közhatóságok egyenvonalba állít
tatnának azokkal, m ellyek a’magyar szent korona alá nem tar
toznak. —  ‘F e ls , azza l, hogy a’ magyar nyelvnek törvényho
zás körébeni általányos használata dicső országlása  alatt á l-  
lapittatik m eg, magának a’ magyar nem zet szivében  öröklő 
em léket emelt; e ’ részben is azonban a’ nem zet kétrendbeli 
hő kivánatai m ég nem teljesü ltek , m ellyeket F e ls , elibe újó
la g  felterjeszten i annyival inkább kötelességünknek  ism er
jük, mivel azok betöltésében egyszersm ind  a’ nem zet újabb 
b ecses zá logát tisztelend i F e ls , azon k eg y . hajlandóságának, 
m ellyel nem zetisége iránt viseltetik . —  U gyan is F e ls . k. k. 
válaszában maga elism eri,hogy Horvátorsz. önérdeke kíván
ja , m iszerint a’ közös o rszággyű lésre  o lly  egyed ek et küld
jön , kik a’ magyar nyelv kellő birtokában vannak, ’s Horvát
ország  R R ei, ha magokat az o r szá g g y . tanácskozásokban! 
részvétből önként kizárni, ’s akkép törvényes k ö te le sség e 
ket, m elly szerint ezen  tanácskozásokban követeik által részt 
venni tartoznak, sérteni nem akarják, m agyar n yelvet tudó 
egyed ek  m ellőzésével olly  követet, ki a m agyar n yelvet nem 
bírja, orszá g g y ü lésre tö b b én em is küldhetnek. M ély tisz te 
le tte l kérjük tehát F e lség e d e t, hogy  miután különben is  a’ 
nyelvnek, m ellyen az o r szá g g y . köztanácskozások fo ly ta -  
tandók, azza l, m ellyen ezen  tanácskozások eredvénye s z e r -  
kesztetik , egyezőn ek  lenni kell, annak törvénybe iktatásá
hoz, miszerint köztanácskozásink nyelve nem 6 év múlva, ha
nem már a’ je len  országgyű lésen  is  minden k ivétel nélkül 
m agyar leg y en , m eg e g y e z é sé v e l járulni m éltóztassék . —  
M ásik kivánatunk, m ellyetm ult évi ju l. la k éró l kelt alázatos 
felírásunkra hivatkozva ism ételve F e ls , e le ib e  terjesztünk , 
azon óhajtásunkat tárgyazza , m iszerint F e ls . kir. vá la sz it és  
leiratit m ára’ je len  o rszá g g y ű lésen  is m agyar nyelven  k i
adatni, ’s az alkotandó törvényeket kir. jóváhagyásával sz in 
tén ez  alkalommal is már egyed ü l honi nyelven  m egerősíten i 
m éltóztassék. E ’ kérelmünk te ljesítése  nem eg y éb , mint kö
vetk ezetes foganatosítása azon elveknek, m ellyeket F e ls , jö 
vőre nézve már k egy . elfogadott, ’s öregbedó öröm érzéssel 
fogh atn i a’ nem zetre azon kincs bírása, m ellyet annyi év óta 
o lly  méltó jo g g a l mint feszü lt várakozással követelt. —  E zek  
azok, miket F e lséged n ek  f. é. január keltk .k . válasza követ
keztében a’ magyar nyelv és n em zetiség , sajátságos körü l- 
•ményink között olly  annyira fontos, ügyében  újabban is fö l
terjeszten i kívántunk; ’s midőn ezt tesszü k , nem hallgatjuk  
e l azon m eggyőződésünket, hogy miután nem zetiségünk  a -  
lapján kell épülni mindazon törvényhozási intézkedésinknek, 
m ellyekkel polgári és társas állapotunk v iszonyait javítani 
törekszünk, ez  intézkedésink jótékony sikere fe lő l te ljesen  
m egnyugtatva, csak ú g y  haladhatunk biztosan polgári in -  
tezetink korunk feladatáttevő javításának ösvényén,ha a’h o -  
íii nyelv és nem zetiségnek  azon helyet,m elly  azt a’haza köz
életében törvény, jo g  és ig a z sá g , sőt a’ kir. trónnak sz in t
ú g y  mint a’ honnak érdekében il le t i ,  te ljesen  és tökéletesen  
kiviva, biztosítva szem lélendjük; ’s azért újabban is  mély 
tiszte lette l és bizodaloramal esedezünk F e ls , e l ő t t ,—  h ogy  
mindazokat, miket, múlt évi dec. i l é n  kelt a lázatos felírá
sunkban a’ honi nyelv és n em zetiség  ügyében  előterjeszténk , 
keg^ . e lfogad n i’s kir. jóváhagyásával m egerősíten i m éltóz-  
tassek . A ’ kik egyébiránt stb.

Üzenete • ’ RK. és RRnek a’ magy. nyelv tár
gyában f. e. jan. S3ril érkezett k. k. válasz 

lránt a’ m. főrkhez.

A ’ KK. es RR. tanácskozás alá vevén a’m agyar n yelv  
tárgyában múlt év i dec. 11 -kén  tett országos felírásra f. 
ev jan . 23károl erkezett k eg y e l, kir. választ, a’ nem zeti
s é g  kellő biztosítására irányzott ig a zsá g o s  kivánatuknak a z -  
általi m éltánylásából e r e d ő  örömérzeteiket ő F e ls é g e  
előtt tisz te le tte l nyilványitani, egyszersm ind  ped ig  m ind- 
mindazoknak is  m egadását, mik az em lített felírásban a’ 
n yelv  és nem zetiség  ügyében  fölterjesztve valának , r á -  
jok  nézve mindazáltal azon k. k. vá lasz nem k ie lég ítő , is 
m ételve szorgalm azni szándékoznak. Ekkép m egkészitett 
felírásuk  k ö z lésév e l tehát ő cs. kir. fó h g ség ét k öztiszte
le tte l kérik, a ’ m. fóR Rket p ed ig  sz iv e s  bizodalommal fe l
szólítják , hogy a’ közös haza e ’ szen t ü gyében  ez  alkalom
mal is  tanúsítandó rokonérzettel em lített felírásukhoz já 
rulva , annak minélelőbbi fö lterjeszthetését e lö seg é llen i 
m éltóztassanak.

Hír. azemélynök ő nm. nézetei a’ k. városok 
rendezési ügyében.

Midőn ezen  n ev ezetes  tárgy kerül o r szá g g y . tanács
kozás alá: kötelességem nek  tartom ezen  helyről is  az e -  
g é sz r e  n ézve észrevételim et előadni , annál inkább, h ogy  
ig y  majd a’ tanácskozás folytában rövidebb leh essek  és  
arra , mit most m ondandók, hivatkozhassam . E g y ik  ez  a’ 
legn agyobb  fontosságú  tárgyak közül, m elly most tanács
kozás alá k e r ü lt , t. i. a’ kir. városok dolga. Fontos ez  
alkotványos tekintetben is  , mert a’ kir. városok alkotvá- 
nyos testületünk k ieg ész ítő  részé t te sz ik , és tették min
denkor; fontosak ezenkívü l a kir. városok civ ilisatio  szem 
pontjából minden m üveit n em zetn é l, mert magasb p o lg á 
ri k ifejlődést k. városok nélkül képzeln i nem leh et, és kü
lönösen Európában m indig az volt a ’ k ifejlődésnek eg y ik  
fo k o za ta , hogy a’ kir. városok hatalom ban, erőben , ki
terjedésben öregbedjenek. Ha ez  valahol sz ü k sé g e s , b izo
nyosan hazánkban is  az, m elly főkép földm ivelökböl áll ’s tá
vo l van a’ kereskedés minden nagyobb módjaitól ten g e 
rek - és eg y éb  eszközöktő l, m ellyek Európa sok más nem
zete in é l megvannak; azért nekünk ezen  földm iveló ország 
ban fókép, azon kell ü g y e k e z n i, h ogy  magunk közt a’ 
belső  kereskedést és mindazon polgári jó tétem ényeket,—  
m ellyeket a’ városok szoktak előterem ten i, neveljük és  
szaporítsuk. I lly  szem pontok következtében a’ kir. váro
soknak nem csak rég i jogaikat kell m egtartani, m ellyeket 
már eleink  b ö lcseség e  is azon tekintetekből ada nekik, m el
lyek et most em lítettem , hanem azon jogokat szap orítan i, 
k ife jten i, az időhez alkalm azni, szóva l a’ kir. városok vi
rágzását m ég nagyobb fokra em elni, nem csak ezen  in s t i-  
tu tiók ra , hanem az e g é sz  országra  nézve elkerülhetlen  
szü k ség  és  k ö te le sség . Átlátta ezt ö F e lsé g e  is , mint e z t  
a’ k e g y e l, kir. előadások m utatják, m ellyek a’ t. R endek  
tanácskozási tárgyául a’ kir. városok állapotát is  k itűzték. 
A ’ k eg y . kir. előadásokban leginkább azon viszonyok em -  
líttetnek , m ellyekben a’ kir. városok a’ t.hozáshoz állanak, 
t. i. szavazatarány; ’s m eg kell vallanunk, h ogy  alkot
ványos országban ez  a’ legfőbb ’s m indeneket magában  
fog la ló  tek in tet; mert e g y  alkotványos o rszá g  p o lg . é le 
tének emanatiója ezen  h ely , m ellyben rész t venni leg n a 
gyobb d ís z , valamint e g y e s  polgári o s z t á l y z a t o k r a  
n ézve  legnagyobb  haszon is . C zélirányos és korszerű is  
volt ö F e l s é g é n e k  ezen  k i r á l y i  e l ő a d á s a ,  —  
mert ki a’ közelebbi idők folyam át, különösen az o r s z .-  
gy ü lések  folyamát figyelem m el kisérte: tapasztalhatá, h o g y  
a’ kir. városok aggodalm a is  leginkább e ’ körül forgott. 
O rszággyűlésink  darab időtől fogva gyakrabbak ’s á ta la -



kutasunk , va g y  h a n e m mondanám is  annak, de p o lg .jo 
gaink  ’s törvényink k iterjesztése körül forognak; a’ váro
sok  a z o n b a n  a z t  t a p a s z t a l t á k ,  h ogy  befolyásuk, 
m ellyet ezen  h osszú  és n ev eze tes  orsz .gyű lések en  gyako
roltak, sem a’ r ég i törv. szo k á so k h o z , sem azon h e ly ze t
h ez , m ellyet maguknak méltán igén yelh ettek , k e llő leg  al
kalm azva nem v o lt ; ’s e ’ tekintetben aggodalm aik ’s pa
naszaikat felsőbb helyeken  elő is  ad ták , ’s ennek követ
keztében  én ig e n  korszerű és czélirányosaknak tartom a’ 
kir. előadásokat. De a ’ t. R E . m agok üzenetében  ö s z s z e -  
kötötték ezen  tá rgygya l, t.i. az o r szá g g y ű lé s i befolyás szá 
razá t tárgyáva l,a ’ városok szerk ezete  kérdését; ’s ez  sz in 
te nem uj k ívánsága a’ t. R R nek , mert mióta csak ezen  
tárgy  itt szőn yegre  jött és fo lytattatik ,—  én m indig je len  
voltam az orszá g g y ű lések en  ’s a’t. R R nek, különösen a’ 
nem esi R endnek m indig ez  volt kivánata; ú g y  gondolták  
Ugyanis a’ t. RR, h ogy  a’ városok különösen azon v iszo 
nyokban, m ellyek  most bennök fönállnak, ha az újabb c z é l -  
szerü  rendelkezések  elmaradnának , nem képviselnék  e le 
gendőkép ’s illendően  azon érd ek ek et, m ellyeket nekik  
term észetüknél fogva  képviseln i k e l l ; ’s ennélfogva az volt 
mindenkor a ’ t. KK. v é lem én ye , hogy  ö sszek össék  e ’ két 
tárgyat. M eg  k ell vallani , h o g y  erre fe le ln i lehet, ’s ta
lán okkal é s  alappal, lö r  azt lehetne mondani, h ogy  a’ kir. 
városok, ú g y  a’ mint vannak, az országgyű lések b e  szá za 
dok óta befolytak , m iszerint tehát méltán kívánhatják , 
h o g y  ha máskép nem le h e t ,  legalább ú g y  folyjanak be 
m ost é s  ezen tú l is  , mint e d d ig ; továbbá , hogy  ha kellő  
törvényes befolyásuk m egállapittatik , a’ törvényes elren
d ezés  ü gyében  is  sokkal nagyobb hatással szólhatnak ’s 
ig y  alkalmatosabban intéztethetik  e l az e g é sz  d o log .2 ) azt 
i s  lehetne f e le ln i , h ogy  ha tökéletesen  nem képviselik  is  
a ’ városi követek  a’ városok érdekeit, de m égis, m inthogy  
a ’ városi polgárok sorából szárm aznak, annyira csakugyan  
képviselik  , mint akárki, más, kik itt ü lnek. E zt csak an
nak b izonyságára hoztam f e l , h o g y  azoknak , kik a’ vá
rosi szavazatot a’ belrendezéstó l elválaszthatlannak tart
já k , fe le ln i nem leh e te tle n , ’s h ogy  olly  ö s s z e fü g g é s , —  
m elly  felbonthatlan volna e ’ két képzet k ö z t, nem látszik  
előttem  felá llítva .E gyéb irán t ha az a’ t.Rk kivánata, hogy  
egyszersm in d  szerk esz te ssen ek  a’ városok , ig en  jó  ; ’s 
ha mindkettőt eg y szerre  el leh et é r n i, ez  annál haszno
sabb le s z  mind a’ városokra, —  m in d az e g é s z  törvény- 
hozásra , mind a’ fe lek ezetek  m egn yu gtatására , szóval 
az e g é s z  hazára n ézve ; ’s ig y  vagy  am úgy , de okvet
lenü l történjék a’ városokra nézve valami, mert itt az idő, 
hárm elly szem pontból vegyük  is  a’ d o lg o t , akár vegyü k  
azt a’ mint kell , constitutionalis m onarchico-aristocrati- 
cu s szem pontból, akár p ed ig  általányos európai szem 
pontból. Alkotványunknak, a’ fenálló rendszer szerint fe ls . 
Urunkon kívül a’ nem esség  te sz i alapját , ’s ezen  szem 
pontból ú g y  tartom , h ogy  a’ kir. városok feljogosításá t  
azon m éltányosság  k ívánja , m elly  minden osztályok közt 
egyform án osztja fe l a’ status jótétem ényit. Istennek há
la  , itt van kifejlődésünk ideje , ’s m egvan bennünk is  a ’ 
jó  akarat, hogy  adjunk an n y it, a’ m ennyi k e ll;  de m eg  
van azon tekintet is  más fe lek ezetek  k ö z t , m ellyet a’ 
n em esség , ha másutt nem is ,  ezen  hazában kétségk ívü l a* 
n em zetiség  legerósb  védője , magának méltán követelhet; 
de m egvan ezen  tekintet magukban a’ városokban is  , —  
h ogy  többet mint le h e t s é g e s , kívánni nem fognak. Ennyit 
alkotványos szem pontból. De ha az ember általányos eu 
rópai status-szem pontból v e sz i is  fe l a’ d o lg o t , —  ú g y is  
m eg k ell va llan ia , h ogy  a’ jogok  ezen  m egosztásának  
lé tre  k ell jóni; mert itt csak az agricolaris érdekek lévén  
je le n le g  kép v ise lve , szü k ség  és e lk erü lhetlen ,hogy  a’ váro
sok m ű veltség i, kereskedési,szorgalm i érdekeik is  egyenkint 
illően  k ép v ise lte ssen ek ’s a’ mennyire leh e tsé g e s , a’ varo
sok e lrendeztessenek  , képviseletre , k ifejlődésre a’ váro
sokban ut nyittassék. Saóifral, áz idő in t , az idő itt van. 
T ávol leg y en , h ogy  legk evesb b é is  szándékom valamit in -  
feráln i, v a g y  a’ t. R Rre alkalm azni; de ne en ged je  Isten ,

hogy  o lly  igazságta lan  gyanú ébredjen rólunk , ’s ú g y  
gondolkozzék  valaki e ’ hazában, mint közéletben szokott 
gyakran történ n i, hogy t. i. mikor az ember valamit adni 
nem akar, ig en  udvariasan olly  fö ltételekhez köti akara
tát, m ellyek e l nem fogadhatók, vagy  v égre  nem hajtha
tók ; én ezt a’ t. RRről nem teszem  f ö l , ’s kérem , h o g y  
ebből legk isebb  következés se huzassék  ; csak azt mon
dom belső m eggyőződésem  sz e r in t , h ogy  le g y e n  bár e g y  
va g y  más ut választandó a’ t. RR. előtt, de az idő itt van, 
és  soha alkalmasb pillanat nem le sz  mint j e le n le g ,’s azért 
most kell te ljesíten i a’ városok rendezését. E lőször is  a’ 
tárgy legfőbb részéről , az orsz .gyű lési szavazatról sz ó 
lok , minél rövidebben ; bővebben szólani fentartom ma
gamnak akorra, midőn a’ munkálat végére érünk.Azt tar
tom , hogy  a’ tárgy körül a’ főelvek  m integy következők: 
1 ) hogy a’ városok alkotványos helyzetükben ’s rég i jo 
gaikban m eg ne röviditfessenek, ’s azokban m eghagyas
sanak; 2 )  azon m éltán yosság , m ellyet említettem, —  e g y  
részről azt kívánja, hogy adassák m eg a’ városoknak an
nyi, mennyi őket alkotványos magyar és általányos euró
pai status-tekintetben i l le t i;  m ásrészrő l p e d ig , hogy a’ 
városok az országgyü l. szavazatarány elérésében tekin
tsék azt, hogy  helyzetük is csak a’ nem esség  statusán a -  
la p u l, ’s hogy  M agyarország földmivelő ország  lévén ,—  
a’ földm ivelői érdekeknek erősebben kell itt képviselve 
len n i, mint más érdekeknek. En legalább, a’ mennyiben itt 
nekem szavam v a n , ezen  alapelvből fogok a’ szavazat-  
arány tekintetében indulni.M i a’ b elszerkezetet ille ti, ezen  
tekintetben lehetetlen  észre  nem vennem azt, mit már más 
alkalommal is em lítettem , midőn valam elly nálunk létező  
institutióknak m egváltoztatásáról ’s k iterjesztéséről volt szó , 
t. i. hogy  o lly  országban , mint a’ m iénk, m elly t. i. al
kotványos h e ly z e té t , szabadságát, életét századokon át 
fejtette ki , századoktól fogva fentartja , nem lehet szá 
zadok óta fenálló institutiókat ú g y  tek in ten i, mint vala
m elly  tiszta  té r t , vagy  valam elly tabula ía s á t ; illy  or
szágokban legczélirányosabban jár el azon törvényhozó, 
ki azon százados szokásokat, m ellyek az életben mély gy ö 
keret vertek , javítja, terjeszti ’s uj életre em eli, nem 
p ed ig  mást tesz  helyökbe; mert illy  próba veszedelm es is  
lehet. Ennek következtében én , t. RR ! azt tartom , hogy  
a’ kir. városokat és azok e g é sz  állapotát nein lehet más
kép tekinteni, mint eg y  törvényesen fenálló, alkotványunk- 
ban már létező állapotot, m ellyen javítani kell. Átment 
ezután elnök ő e x c ja , miután m ég a’ külföldi városok  
helyzetérő l hozott e 1 ő ném ellyeket , —  a’ codificatio 
eszm éjére .

(  Vége köv.')

Eg j  hazug közlemény az aug§. Allgcm.
Zeitungban.

Tudva van a’ közönség  előtt, mi tömérdek haszonta
lan váddal gyanusittatik külföldi lapokban a’ magyar nem
zet az iránt , mintha nyelv ügyében hazánk idegen ajkú 
lakosin, isten  tu d ja , mi mindennemű jo g ta lan ságo t, sót 
zsarnokságot követne el; de tudva van az is , mikint ezen  
vádakat ellenink speciflcumra vagy  soha sem voltak vonni 
képesek  , vagy ha ezt tenni m egkísértették, szót sem ér
demlő haszontalanságokkal vagy  ’s legtöbbnyire, armanyos 
elferd ítések k el, sőt rendszerü leg  hazugságokkal állották  
elő , m ellyeknek mindenikét szintolly  könnyű m egczafoln i, 
mint például az elh íresztelt ’s mindig újra felhozni s z e 
retett lajos-kom árom i esetet; mire nezve nem le sz  fö lö s-  
le®1 azt is  m eg jeg y ezn i, hogy midőn a’ lajos-komaromi e l
ferdítés leg e lő szö r  (már több év előtt) az augsb. A llg e 
meine Z . hasábjain fellidérczkedett: superintendens es kir. 
tanácsnok K iss János u r , ki az e g é sz  dologrul hivatalo
san legh itelesb  tudomással b ir t, köte lessegen ek  ism erte 
a’ czáfolatot nyomban az A llgem eine szerk esztőségén ek  
beküldeni, m elly azonban azt föl nem vette; ámde daczá
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ra  e’legalább magánytudomására jutott czáfolatnak, ugyan
azon költeményt lapjaiban azóta harminczszor is újra föl- 
melegittetett. Ugyanezen lap ez úttal Stur Lajos neve ki
tételével jegyzett közlés után tavaly aug. 27. lapja 229ik 
számában egy czikket b o c s á t o t t  k ö z r e  i l l y  czim a— 
la t t : „Der Sprachenkampf in Ungarn“ , mellyben többek 
közt Stur Lajos szőrül szóra ezeket ír ja ; „Abauj várme
gyében Kamenicza (Kemencze) helység tót ajkú refor
mált gyülekezetének több év előtt egy született magyar , 
Sórész nevű adatott prédikátorul, ki is megbízást kapott a’ 
gyülekezetét magyarosítani, a’ mint hogy tótul nem is tud
ván , híveinek az isteni szolgálatot anyanyelvükön meg
tenni egészen tehetetlen is volt.Tizenkét évig buzgón foly
tatta községe magyarosításának foglalatosságát, de 12 év 
múlva eszméletre jött ’s az elhanyagolt nép iránt szána
kozástól megragadtatva , elkezdé az isteni szolgálatot hí
vei anyanyelvén tartani, mellyet a’ helységbeni tartózko
dása alatt tökéletesen megtanult volt. E rre a’ kerület re
form. superintendense által eljárásának igazolása végett 
megidéztetek. „Tizenkét év óta — mondá az idézet tdol
gozom községem magyarosításán , melly csak 18 család
ból áll ’s mégis semmire sem mehettem. Égbekiáltó vé
tek volna azt tovább folytatni ’s én többé nem teszem.“ 
—E ’ nyilatkozatra hivatalából lététéit; de a’ község meg
tartotta ő t , azzal fenyegetőzvén , hogy katholicussá lesz , 
ha lelkészétől megfosztatik. A’ prédikátor még él ’s egy
házában folyvást működik.“

így  Stur. Látja ebből az olvasó, hogy a’ tudósitó ma
gát a’ legkisebb részletekig avatottnak színié. — Nevez 
helységet és szem élyt, megmondja, minő nyelvet tud, és 
nem tud ; hívei számát, a’ pap m egidéztetését, le té te lé t, 
sőt még a’ szavakat is, miket önmentségül superintenden- 
sének felelt, aprólékosan elszámlálja. — Valóban ha nem 
ismerjük vala ellenink malitiáját, magunk is hajlandók le
hettünk volna h inn i, hogy illy részletességekig tán még 
sem képes a’ legszemtelenebb Cartouche is systematice 
hazudni; és mégis úgy van , az egész dolog merő mese , 
merő költemény, nincs benne egyetlenegy igaz szó is.

A’ rágalom ugyanis, bár későn — mert a’ drága A ll- 
gemeinét nem sok reform, lelkész hordathatja — az ille
tőknek tudomásukra jutván,tiszt. Sőrés Andr. ur, kemenczei 
ref. tótpap, az illető esperességnek egy levelet irt, mellynek 
lapjainkban közrebocsátására a’ megsértett becsület érde
kében hivatalosan felszólittatunk.Ime tehát közöljük e’ leve
let betűről betűre a’ mint írva van, minden helyesírási és szó
kötési hibáival, nem mintha azok közlésével az érdemes 
levélírót gyöngédtelenül érinteni bivánnók , hanem mivel 
maga ezen hibás írásmód is legvilágosabban bizonyítja,hogy 
a' gyanúsított lelkész ur még csak nem is tud jól magya
rul ’s igy a’ rágalom ellen erős czáfolat; a’ levél tehát 
itt következik :

Drága Kedves Tisztelendő u r ! Nagy érdemű esperest 
urunk! Tisztelendő Bartal János E. megye Fő Jegyző ur, 
hozzám küldött hivatalos levelét vettem September 19-ik 
napján , a’ mellyből meg tudtam , hogy valami pánszláv 
engemet és az Ekklé’siámot az Augszburgi Allgemeine 
Zeitungba vakmerőén rágalmazott. Azt elolvasván pontról 
pontra feleltem is reá , mind az én részem ről, m indaz 
Ekklé’siám részérő l, el is küldöttem két levelet egy 
czim alatt,m ég pedig Kassáról, egészen Kérbe, egy sze
kerén levő Kéri asszonytól, a’ ki engemet azzal biztatott, 
hogy szomszédja lévén a’ Kéri Tiszteletes ur, még azon 
nap kezéhez fogja általadni. — É s igy hová lett, meg nem 
foghatom. Czélora a’ v o lt, hogy a’ levél minél hamarabb 
Ongára elérhessen. — Ezen pánszláv hazugságát közlöttem  
enni tsak Tisztelendő Dr. Ferentzy J ó ’se f  ú rra l, hanem  
Gyűlésünkbe az egész Olvasó Társasággal is  t. i. T isz 
telendő ’s erdemtelyes Elnökünk Dr. F eren czy  Jó’s e f  ur,

minekutánna a’ K assai Hírlap Olvasó Tárba, ketten együtt 
kerestü n k , de nem akadhattunk akkor reá, G yűlés alkal
mával ; ki hozván az augsburgi A llgem eine Z e itu n g o t , 
azt szoru l szóra elolvastunk, és k ilencz pontokba pánszláv  
h azu gságá t ig y  tapasztaltunk m eg ezen  czim  alatt:

Rágalmak ’s H azugságok. Az augsburgi német ú jság  
229-ik számából elég későn ugyan, de annál nagyobb fáj
dalommal olvastam azon méltatlan rágalmat ’s hazugságot, 
mellyet Stur Lajos ur ellenem és az Ekklézsiám ellen ki
kiáltani nem irtózott. Mire felelni kötelességemnek tartom 
ezekben : 1) Hogy én született magyar vagyok. Ez ha
zu g ság ,— mert én nyelvemre nézve született tót vagyok. 
De azt is szégyenlem magyar Honban ki vallani, m erte - 
redetemre nézve tsak ugyan magyar vagyok . a’ mint a’ 
vezeték nevem is bizonyítja S őrés; úgy hogy sz láv , az 
én magyar vezeték nevemet ki sem tudja mondani, mivel 
ő betűt e betűnek mondja , p. o. Török helly-ett: Terek. 
Örök helyett erek, zörög hellyett zereg. 2 ) Hogy midőn 
Kemenczei pappá lettem , azon bizományt vettem volna, 
hogy halgatóimat magyarosítsam meg. — Ez is hazugság; 
mert én más egyház megyéből épen azért rendeltettem 
mostani papságomba, hogy tótul hirdessem az igét híveim
nek , ’s más olly egyén akkor ezen abaűji Egyház me
gyében nem találtatván. 3 ) H azugság az is, hogy én tó
tul papolni képes nem voltam, sót inkább annyira gyakor
lott ’s erős voltam a’ tót nyelvben, hogy épen a’ most mél
tatlanul rágalmazott főtiszteletű egyház kerület reám bíz
ni méltóztatott a’ magyar énekes könyvnek tótra áltfordi- 
tá s á t , mellyet szerencsésen el is végeztem még 1824-ik 
Évbe, melly idő óta a’ Kemenczei ’s több más reformáta 
tót egyházakban, ugyan azok énekek a’ tisztelt egyház 
kerületi költségen kinyomatván, énekeltetnek állandóan. 
4 ) H azugság , hogy 12 évig fáradoztam volna egyházam 
magyarosításában: mert 14 évektől fogva mindég tó tu lh ir- 
detem Isten igéjét, úgy annyira, hogy azon idő alatt alig 
volt több mint 4. vagy 5 rendkívüli eset, mikor magyarul 
papoltam. 5) H azugság hát az is , hogy én csak Kemen- 
czén tanultam volna meg tótul; mert én gyermekségem o l- 
ta tudtam azt, tudományosan pedig a’ néhai volt Eperjesi 
Evang. tót lelkész Sztretsko ur oktatásaiból tanultam azt. 
6) H azugság, hogy én tót nyelv miatt főtiszteletű Supe- 
rintendens ur eleibe hivattam volna; mert soha sem ezért, 
sem más okért kérdőre nem vétettem. 7J H azugság azon 
egész mondomány is , melly ott számba adatik, mert soha 
se voltam olly kedvetlen kénytelenségben,hogy Egyházam 
magyarosítását égbe kiáltó véteknek neveztem volna; mert 
soha mind ez ideig nem tétetett ollyasmi kötelességemmé; 
sőt egész tséndességbenengedtetik meg nekem a’ tótnyel
veli élés egyházban és Oskolában. 8 ) H azugság , hogy 
valaha hivatalomból kitétettem volna , mert nekem semmi 
ok miatt nem volt bajom egyházi Elöljáróságommal. 9)  
H azugság, hogy híveim valaha azzal feuyegetődztek volna, 
hogy catholicusokká lesznek; mert azoknak soha sem volt 
okok , nyelvök használata miatt annyira elkeseredni.

Ezen kilencz pontokban elő adott hazugságokmutatják, 
hogy az nem egyéb mint szemtelen gyanúsítás,hamis rágalom 
’s alaptalan hazugság. Ez az mit Stur urnák hírlapok ut
ján  tudtára adni akartam, minek köz hírré tételére, egyébb 
hírlap szerkesztőségét is kérek. Sőrés András Kemenczei 
Ref. pap. — Egyébbaránt magamat ’s Ekklésiámat E spe- 
resti kegyes pártfogásaiba ajánlván vagyok Alsó Kemen- 
czén December 1-ső napján 1843. Evb. Nagy Tiszteletű 
Esperest urnák alázatos ’s örökké tisztelő szolgája Sőrés 
András Kementzei Ref. tót pap. U. i. a’ Pesti Hírlapok
ban kinyomatni instálom.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi nri-otcza 453.
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Üzenete a’ magy. nyelv tárgyában f. é. január 
ÍSról érkezett; k.k. válasziránt a’ mlgoS 

föKkbez.

A KK. és RR. tanácskozás alá Tevén a’ magyar nyelv 
tárgyában múlt évi dec. llkén  tett országos felírásra f. é. jan. 
23káról érkezett k. k. választ, a’ nemzetiség kellő biztosításá
ra irányzott igazságos kivánatuknak az á l t a l i  méltány
lásából eredő örömérzeteiket ö Felsége előtt tisztelettel nyil
vánítani, egyszersmind pedig mindazoknak is megadását, mik 
az említett felírásban a’ nyelv és nemzetiség ügyében felter
jesztve valának, rájok nézve mindazáltal azon k. k. válasz 
nem kielégítő, ismételve szorgalmazni szándékoznak.

Akép megkészített felírásuk közlésével tehát ö cs. kir. 
föherczegségét köztisztelettel kérik, a mélt. FöRRket pedig 
szíves bizodalommal felszólítják,'hogy a’ közös haza e’ szent 
ügyében ez alkalommal is tanúsítandó rokonérzettel említett 
felírásukhoz járulva, annak minélelöbbi fölterjeszthetését elő— 
segélleni méltóztassanak.

Üzenete a’HH.és RRnek a’ ni. főRkhez Zilált 
városa folyamodása iránt.

Zilah városa ide •/. alatt rekesztett folyamodásban 
kéri: hogy a’ magyarországi városok rendezése iránt ho
zandó törvénybe foglaltassák; 2)  hogy az erdélyi ország
gyűlésen eddig gyakorlott szavazati joga a’ magyar or
szággyűlésen is épségben tartassák. — A’ KK. és RR. e’ 
két kérelemre nézve köv. véleményben vannak: 1) Az 
1832/6: 21. törvény által az erdélyi részek M agyarország
hoz valósággal és tettleg visszacsatoltatván, kérdést nem 
szenved: hogy Zilah városa is, mint azon részekbe keb- 
lezett, az emlitett törvény alkotása óta magyarországi vá
rosok berendezéséről alkotandó törvény ezen városra is 
kiterjesztve lenni értetik. E ’ részben pedig a’ KK. és 
RRdek nem látnak szükségesnek egyebet elrendelni, mint 
a’ képviselők számának meghatározását; mert a’ belszer- 
kezeti törvény egyéb részei bármelly helybeli körülmé
nyek és kiváltságok különbözései m elle tt, valamint min
den egyéb magyarországi városra , úgy Zilah városára is 
felakadás nélkül alkalmazhatók.Tekintetbevevén tehát Z i
lah városa népességét a’ KK. és RR. a’ képviselők szá
mát 120 egyedben vélik megállapíthatónak és Zilah vá
rosát a’ 153. §ban Eszék városa után beiktatandónak. 2 ) 
Mi az országgy. szavazatot illeti: a’ KK. és RR. úgy vé
lekednek, hogy azon időig, mig az 1836: 21. törvénynél 
fogva kirendelt biztosság tudósítását be nem mutatja, s i-  
nórmértékül e’ részben ugyanazon törvénynek kell szol
gálnia. Ezen törvény pedig világosan csak a’ három me
gyét és Kóvárvidékét rendelvén az országgyűlésre meg
hivatni, Zilah városának országgyűlési jogai ez úttal nem 
határoztathatnak el ; mert ezek elhatározására ’s azon jo 
goknak , mellyeket Zilah városa az e r d é l y i  országgyű
lésen gyakorol, a’ magyar országgyűlést tárgyazó köztör
vényre leendő illesztésére szükséges, hivatalos tudomást 
szerezni azon á llásró l, mellyben Zilah városa az erdélyi 
országgyűlésben vagyon, még pedig az országgyűlésnek 
a’ magyar országgyűléstől lényegesen különböző belszer- 
kezetét is tekintve.
Kir. személynők ő nm. nézetei a’ fe városok 

rendezési ügyében.
C V  é g  e ,)

A’ codificatio eszméjét mi illeti — úgymond— hogy 
először is magunkról mondjunk valamit, nálunk a’ jó öreg

Verböczy neki ment’s codificált,’s prologialis czimei több
nyire a’ jus civile, jus romanum és canonicumból össze
szedett eszmek. Vannak nemzetek, mellyek különös ked
vet tatainak a’ codiíicatioban ’s a’ deíinitiókban , de azon 
nemzetek, mellyek a’ dolog gyakorlati oldalát szeretik fel
fogni, a’ codiíicatiokat nem igen kedvelik. A’ codificatio— 
kát eleitől fogva, úgyszólván rájok tolták az em berekre, 
nemcsak monarchiákban , hanem köztársaságokban is. Ha 
Francziaországnak, a’ szabadság ezen nagy országának 
chartáját nézzük, azt látjuk , hogy ott is egyes emberek 
akarata tolta ezt a’ nemzetre; igy hajdan Justinianus co- 
dexét is. A’ codificatiónak azon nagy hibája van , hogy 
mikor már egészen elkészíttetett a’ codex, akkor veszi ész
re az ember, hogy nem mindenütt jól van , ’s az egész 
rendszeren átszőtt hibákon segíteni már igen bajos; mert 
a’ már egyszer felállított hiányos systemán systematice 
változtatni igen nehéz , egyes részletes javítások pedig 
az összefüggő rendszerbe nem illenek. Tudjuk, mikor 
Justinian maga codexét elkészítette , eleinte novelláriso- 
kat irt belé ’s mások ismét appendixeket tettek hozzá.Nem 
akarok sokat szólani azon codexekről is , mellyek nálunk 
ekkorig léteznek; csak kettő van illyen, az ú rb é r i’s a’ 
váltótörvény; mindkettőnek behozatalát tudják a’ t. RR.— 
Ezen szempontból tehát magában a’ törvényhozás módjá
ban is van különbség. Véleményem szerint ott kell segí
teni ’s javítani , hol ez szükséges , egyebet pedig meg
hagyni azon állapotban, a’ miben van. Én szinte gondol
kodtam a’ városok állapotáról, ’s k é t  e p o c h á t  külön- 
bözteték meg abban. — Vannak a’ városok és más törv.- 
hatóságok,a’ harmadik és negyedik rend közt némelly régi 
kérdés alatti panaszos viszonyok , mellyek közül sok már 
meg is szüntetett egyes törvények által; vannak ismét uj 
kivánatok, mellyekról későbben fogok szólani. Az egyik 
v iszony, melly a’ városok és nemesség közt fenforog, a’ 
curiák kérdése. Ez a’ többek közül fókép illetheti Komá
romot , hol igen sok a’ curia. Azt kívánják némelly me
gyék , hogy ezentúl is a’ vármegye törvényhatósága alá 
tartozzanak; de igy nem lehet a’ rendőrséget kellőkép fen- 
tartani, mert a’ rósz emberek ezen euriákba vevén be ma
gukat, ott a’ rendőri felügyelés alól kibújnak; legyenek 
tehát a’ curiák is a’ városok alá vetve; ez lesz az igaz
ság ’s csak igy lehet a’ kellő rendet fentartatni. Ez volt 
a’ városok egyik régi panasza, mellynél fogvást azt mond
ták , hogy nem tarthatják fen a’ csendet és rendet úgy, a’ 
mint kívántatik. Másik panaszuk a’ bennük lakó nemes em
berek cselédeit illeti, kik szinte nem valának hatóságuk 
alá vetve; végre 3dik panaszuk azon birtoktalan nemes em
berek ellen volt, kik a’ városok keblében városi életmó
dot ,  p. o. kézmüvet, mesterséget űztek ’a mégis a’ vá
rosi hatóság alól kivétettek. Ezen előadott követeléseken 
túl nem igen terjeszkedtek a’ városok, ’s főkép az emli
tett viszonyoktól féltették a’ csendet és rendet. Vannak 
ismét másféle viszonyok , mellyeket a’ városokban méltán 
roszalunk, mert sokszor institutióink hibáját jobban átlát
hatja m ás, m intáz, ki benne é l ; a’ 4dik status tud hibát 
találni, meghiszem, de mi is tudunk. Illyen fóképen, hogy 
1) a’ polgárság nem valami meghatárzott , kellékektől^, 
hanem jó formán tanács ’s választott polgárok önkényétől 
függött; 2 j  a’ mi még erósb ellenvetés a’ városok mosta
ni rendszere ellen, hogy a’ választott polgárság olly ke
vés számmal volt, melly utoljára jó formán egy kis zárt 
cotteriává változott. A ’ választó polgárság örök időkre vá
lasztotta a’ senatust, ’s egészítette ki önmagát, a’ mi ter
mészetesen jó gyümölcsöket nem hozhatott a’ beladm inis- 
tratióra nézve. Ezenkívül fontos ellenvetés fökép az is ,
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hogy az illy zárt választó község és senatus által válasz
tott követ itt nem képviseli a’ communitas civiumot, a’ mint 
képviselnie kellene. E ’ viszonyokon kétségkívül segiteni 
kell; de ha t. RR. a’ városokon valóban segiteni kíván
nak. nem kell olly, a’ városok természetével ’s rendelteté
sével ellenkező módon akarni segiteni, melly által a’vá- 
rosi elem megsemmisül , ’s azon élet és eró megcsonkit- 
tatik , melly jelenleg a’ városokat mint ipar, kézmüvek és 
kereskedés tanyáit lelkesíti. A’ városok a’ kereskedés és 
mesterségek tenyésztóji, eliez pedig csend, nyugalom, foly
v ás t szorgalom ’s állandó rend szükséges , máskép ez 
nem megy. Az ipar és kereskedés nem tenyészik sehol 
ezen rend, csend és nyugalom nélkül, még olly városok
ban sem , hol ezen városi elem már ki van fejtve; annyi
val inkább nem tenyészhetik pedig o tt, hol mint nálunk, 
engedelmével legyen mondva a’ városi követ uraknak , 
sok helyütt ezen városi elemeket még előbb teremteni kell. 
Minek következtében, mikor mi polgárságot akarunk felállí
tani, mikor választott közs. és tanácsot akarnak a’ t.RR. szer
keszteni, ezen szempontokbul kell kimenni.Senki nem tisz
teli jobban a’ megyei municipalitást maga törvényes kor
l á t  közt, mint én; de m egkell jegyeznem, hogy a’niu- 
nicipiumok k ö z t, a1 dolog természeténél és az alkotványos 
szokásoknál fogva nagy a’ különbség. Mondjuk ki a’ dol
got tisztán van. Mint van a’ dolog a’ vmegyékben ? ki u ra l
kodik ott? Verböczynek aristokratiai populusa a’ nemes
ség , ’s ez az , melly ősi gyülekezeteit régi szokás sze
rint tartja. Nem kell azonban felejteni, hogy eleinknek, 
kiket a’ katonáskodás terhe nyomott, nem volt annyi ide
jük az ósgyüléseken tanácskozni, mint nekünk most; de 
mind a’ mellett azon ősi gyülekezetekben , annál az ere
deti népnél fentartottak egy elvet, és ez volt a’ „józa
nabb rész“ elve , mellyről nem szólok bővebben, mi volt, 
mert úgy is jól tudják a’ t. RR. Mind ezt csak m elles
leg  mondom annyiban , hogy a’ kir. városokra nézve az 
ellenkezőt akarom kihozni.Ne csináljunk magunknak illusiót, 
’s mondjuk k i : ha ez igy megy, a’ mint most sok helyen mu
tatkozik, ’s ha azon néphez még a’ honoratiorokat é s in -  
telligentiát is bevesszük, a’ sanior pars régi elvét pedig 
fen nem tartjuk: ennek következése vagy anarchia lesz , 
vagy pedig képviseletet kell a’ megyei rendszerbe behoz
ni. Engedje isten, hogy hibázzam; de aligha fogok hi
bázni, mert a’ hisztéria tesz mellettem tanúságot. Én bi
zonyosan utolsó vagyok a’ hazában azok közt, kik a’ jo 
gokat megszoritni akarják, ’s nem is tartom még most 
szükségesnek a’ képviseleti rendszer behozatalát a’ me
gyékbe, és pedig azért nem tartom , 1) mert magyar va
gyok , 2) pedig azért, mert az alkotványos elveketm eg- 
ta rtv a , még ez utón is sokáig dicsőén megmaradhatunk; 
azon idő azonban, midőn európai kifejlődésünk meg fog
ja  azt kívánni, kétségkívül be fog következni. A’ váro
sokban mindazáltal mindez máskép van, ’s nemcsak a’ k. 
városokban hanem a’ szabad kerületekben, szászföldön és 
a’ 16 szepesi városban is. Itt a’ képviseleti rendszernek 
mindenkor megvoltak ’s megvannak ma is csirái. — Ezen 
helyeken, hol a’ lakosok nem úgym int a’ megyékben szé l- 
lyelszórva, hanem együtt és szűk helyre szorítva lak
nak , term észetes, hogy az indulatok és politikai szenve
délyek is geometrica progressióban nőnek ; az illy váro
sokban teh á t, hol csönd , nyugalom és folytonos szorga
lom kívántatik, a’ közgyűlések, a’ megfeszített politikai 
elet a’ kellő nyugalomnak és csöndnek s ír ja , nem pedig 
a’ városi elem békés kifejlésének emeltyűji leendnek. — 
Ezen szempontból indulván k i , a’ városokban megvallom, 
a’ mennyire lehet, azon képviseleti rendszert vinném ke
r e s ' " 1, melly ott eddig is, legalább némi tekintetben lé
tezik ; egy hatalmas polgárságot állítanék ott, ollyan em
berekből a llo t, kik saját tulajdonaikról szabadon rendel
kezve , eleg biztosítékot adhatnak, hogy a’ re n d , béke 
és közjollét érdekében fognak működni, kiknek egy szó

val helyzetűkhez képest, örökség ’s munkásság vagy szor
galmuk után annyijok van, hogy abból becsületesen kijö
hetnek , mert csak az illyenekben lehet teljesen megnyu
godn i, hogy szabadon választhassák választottaikat pol
gártársaik közül. Megvallom , hogy én magam is nemes 
ember és prókátor vagyok, mert ha valaki tőlem kérdez
né : mi mesterségem ? mást nem mondhatnék ; a’ mi kü
lönben vagyok, az ó Felsége kegyelméből vagyok, de 
amaz, t. i. az ügyvédi oklevél „character indelebilis“  e -  
lóttem. Ezen fajta nép , megvallom , nagyon is elegen 
vagyunk, ’s minden hivatalra ju t akár 15 is. Hazánk ja 
vára azonban szükségesnek tartom, hogy különösen azon 
elemeket terjesztessük a’ városokban, mellvekmég ott hi
ányzanak, ’s én a’ concurrens elemek közül leginkább ér
dekünkben látom azon elemeket tenyészteni, mellyeket a’ 
kézmüvek ’s mesterségek megkívánnak. Egy olly függet
len és szabad polgárság, millyet említettem, szabadon te
heti ezt, és teljes garantiát nyújthat a’ sikerről. A’ válasz
tott polgárság ne legyen olly kevés mint most, hogy illy zárt 
testület egyesek elnyomására szolgálhasson; de m ásrész
ről ne legyenek olly sokan i hogy zavart okozhassanak. 
Ne tegyünk oda olly em bereket, kik arra nem valók, de 
ollyanokat se , kiknek elvonatásuk által megfosztatnék a’ 
társaság legszorgalmasban foglalkodó polgáraitól, mert 
tudjuk, hogy a' polgárnak kevés ideje marad közdolgok
kal foglalkodni ; ezen választott polgárság pedig ne örök 
időkre legyen választva , hanem csak bizonyos időre , ’s 
ez válassza a’ követeket és tisztviselőket. ’S igy azt tar
tom, hogy illy hatalmas és független polgárság , annak 
szabadon választott választósága ’s az ez által választott 
tisztviselóség által megtettünk mindent, -—mit institutióink- 
hoz alkalmazva a’ mostani körülmények közt tennünk le
hetett. A’ m agistratust, kivéve azonban mind azokat, kik 
mostan is választatnak,bírót,polgármestert,kapitányt,válasz
tás tárgyává tétetni nem kívánom. M ég egyszer mondom : 
nagy a’ különbség mi köztünk és a’ városok közt. Mi itt 
állunk készen a’ hivatalokra. Régi időkben karunkkal és 
vérünkkel tartoztunk hazánknak áldozni, most pedig csak 
eszünkkel és tudományunkkal. Mi ha kimaradunk is hiva
talainkból , kiki közülünk csak könnyebben megy vissza 
kastélyába, vagy néhány szilvafájához ; de egészen más 
helyzet áll fen :t’ kir. városokra nézve; azokban olly u - 
rak , kik egyenesen hivatalos állapotra készültek , keve
sebben vannak. Vegyük a’ dolgot gyakorlaíilag.Egy szor
galmas polgárnak több gyermeke van, ’s ollyan ember , 
ki azért, hogy tisztviselő lehessen, minden tehetségét 
eltöltötte ’s feláldozta , ha 3 —4 év múlva hivatalából is
mét kiesik, ez által állapotja roszabb lesz , mint azé , kit 
apja csizmadiának nevelt. Én azt tartom, t. KK. és RR. 
ezen szempontokat nem szabad elmellóznünk, ha meg a - 
karjuk nyerni mind azt, mit a’ városok belszerkezete által 
elérni óhajtunk; más tekintetben pedig az illy módon és 
illy választó polgárság által választott követ is minden
esetre jobban fogja a’ városi érdekeket képviselni, mint 
akárki , a’ ki más érdekeket képvisel.

O ’ C o n n e l l .
(Jellemkép.)

A’ n agy emberek naponta gyérülnek; nem mintha ki
sebb je len tő ség ű  esem ények történnének mint egyéb k or; 
de mi nagy népek közt történ ik , egved ek  miive h e lyett, 
egyetem iségé;’sm in él nagyobb szám részesü l v égh ez  v ite lé
ben, annál inkább kisebbül az együtthatók rész le tes  d icsősé
g e . Ha senkit nem láttok masok fölibe emelkedni, ne azt kö
vetkeztessétek , hogy a’ föld minden embere k ic s in y , sót 
inkább , hogy mindnyájokat bizonyos eg y en lő ség  n iv e lli-  
rozá. Sehol sem gyérebbek a’ feltűnő eg y ed iség ek  , mint 
általányos eg y en ló ség ű  országokban. N ézzük  az e g y e -  
sült-statusokat.HoI lelünk eg y en ló leg  magasb n iveau tk e-
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vesebb felötlő csúcsokkal? Irland, véletlen  nyomorával, 
fénypazarlási és koldus ellenzeteivel, otromba, hasonsze- 
rü  szenvedélyektől gyulasztott tömegeivel, talán legsajá- 
tabb föld v o lt, hol egyes  férfiú nagysága olly roppant 
fényben ragyoghatott föl.

Nem a’ képzelhető legrendkivüliebbek közé tartozik 
é O’ Connell hatalma ? Hét millióval álló nép fölött egy 
nemét gyakorolja a’ dictaturának , honának majdnem min
den ügyét ren d ez i, tanácsokat ad, mik parancskint telje— 
sittettek ; ’s e ’ férfiú még sem viselt soha polgár- vagy 
katonahivatalt.# ) Nem tudom, akadunk é a’ nemzetek tör
ténetében hasonló példára. Nézzetek végig Caesartól Na
póleonig a’ népek fölött láng-eszök vagy erényük által 
uralkodott férfiakon: hányat leltek, kinek hatalma mega
lapításául elébb a’ toga fönségére vagy fegyverdicsre nem 
vala szüksége?  zendiilt volna é el Washington neve csak 
hozzánk is el, ha e’ nagy férfiú, mielőtt törvényhozóul fel- 
álla , hadfi nein volt volna? Mi lett volna Mirabeau az al- 
kotványzó egyesület szószéke nélkül?  És Burke meg Pitt 
és Fox parliaüienti helyük nélkül? O’ Connell tagja a’ britt 
parliamentnek. De hatalma azon korból e re d , mikor még 
nem volt. A’ clarei ismert választás óta. Nem u’ parlia
ment tereinté befolyását, sőt épen befolyása miatt jutott 
a ’ parliamentbe.

Miben áll hát ez uralkodás titka , hová egyetlenegy 
eszköz nélkül jutott, mik szokásszerint egyetlen forrásai? 
E ’ férfiú csodás szerencséjét értendők, azon politikai ál
lásra kell visszatérnünk, melly tekintetének kútfője volt 
’s még most is alapzatát tenni.

Az 1798 katastroph után Irland megtörve, haldokol
va Anglia lábai alatt, melly könyörületlenül taposta, — 
kényszerittetnek hitte magát lemondani arról, hogy fegy
veres kézzel követelje azon javakat, miknek kiküzdéseül 
szerencsétlenségére feltámadott. Olly nép különös helyze
tében lelte magát , melly néhány politikai jog  birtokában, 
elvesztőkkel látja magát fenyegetve , mert a’ hiányzók e - 
rószakos kiküzdésére próbát tév e , t e l j e s  független
ség i szomj meggondolatlan hevéből veszélybe jön : vég
kép rabszolgaságba sülyedni; tehát semmi egyéb kinézé
se nincs uj szabadságokra , mint a’ már birottakkal mege
légedni, ’s felhagyni urai megharczolásával. Az J800ki unió 
által végre szorosabb kapcsolatba jött Angliával mint va
laha, melly, miután a’ lázongó rabszolga hatalmában volt, 
erős kisértetben érzé magát, megfenyitni ’s még sem te
hette köteleztetések és garantiák megsértése nélkül, mik
nek tiszteletét ’s m egtartását az angol kormány olly ke
ményen parancsolja.

Mi kellett Irlandnak illy conjuneturák között? Nem 
táborozni képes vezér, de népvezérletűl alkalmas polgár, 
férfiú , kinek befolyása békés módokon nyugvók, a’ nélkül 
hogy Angliát jó előre rettegéssel töltené el; ki mélyen 
áthatva hona állapotátul, ’s ép olly világosan látva át kel
lékeit, mint veszélyeit, azon nagy művészettel birt : az 
egyiknek végkép átadni magát ’s a’ másikat szünetlenül 
kikerülni; mint jogtudóst elég ügyest megkülönböztetni, 
mi szüntetett meg a’ törvényekben , mi áll még teljes e - 
rejében; szónokul: elég hatalmast a’ nép szivében égő 
gyűlöletet izgatni föl a’ rabság minden maradványa ellen 
’s elég okost és hidegvéreit: az általányos izgalmat a’föl
kelés határain letartani; ép olly finom ügyészt és langolo 
tribünt, képest a’ nép hatalmát és okosságát ébren tartani, 
elég  viharzót, felgyújtani azt; ’s elég erőst m egszelidit- 
ni; ’s ki, miután a’ népet megtanitá a’ törvényeket gyű
lölni megsértésük nélkül, a’ történt kihágásoknál még ké
pes is vala őket a’ törvény előtt védni ’s a’ tevőket men
teni. Irlandnak férfiú k e lle tt, ki szivével honába gyöke
rezve, szemeit örökké Anglián tartá; az ur iránt ép olly *)

*) Legújabban dublini lordmayori hivatalán kívül.

jó l tudta magát viselni mint a’ rabszolga iránt; az egyi
ket felizgatá a’ másik ijesztése nélkül; az egyiket hala
dásra tüzelve a’ nélkül, hogy a’ másik biztosságát za
varná ; ki erős a’ fenálló intézvények által , aegisét csi
nálta belőlük védelmeül és kardját támadásul; ki megmutatta, 
hogy jog  mást sazbadság mást szül; ki minden irlandi szivé
be azon mély meggyőződést nyomá, hogy az, mi független
ségéből hiányzik, a’ legkeményebb zsarnokság martalé
kául teszi k i , de tökélyes szabadság kiküzdésére e lé g ; 
’s miután Irlandot igy fegyverezte, Anglia ellenében egy
kor alkotványosan fölkelt nemzetet állithatandott, felgyul- 
tat de nem lázongót, egyetlen férfiukint á lló t, ’s mielőtt 
ismét megnyugasztaltatnék , v á ró t, mig igazságot nem 
kapott. Illy férfiú, ki Irlandnak kelle tt, állt föl 1810 kö
r ü l : 0 ’ C o n n e 1 D á n i e l l .  Sem később, sem előbb meg 
nem jelenhetett; nemzéseül már szabad, de rabszolgaság
ban szeuvedó nép kelle , elég nyomás a’ kormányt gyü- 
löltté tenni,’s elég szabadság,hogy a’néptribun fölemelhesse 
szavát. Törvényekre alapult zsarnokság különös tünemé
nye kellett , hogy egy férfin számára, ki a’ törvényeket 
isméi é ’s egy ügyesen magyarázott leczkéból a’ nép sza
badságát ’s az ország függetlenségét bebizonyítani tud
ta, illy uralkodást létesítsen, szerezzen. O’ Connell, ha fél
századdal előbb jón , hihetőleg fölfüggesztetik ’s félszá
zaddal utóbb , boldogabb és szabadabbá lett honában meg 
nem hallgattatik többé.

A’ gondviselésnek bizonyosan terveiben vala: Irland 
szenvedéseiért nagy tolmácsot ad n i; ’s milly szerencsés 
történet, hogy olly rendkívülit, mint 0 ’ Connell! Nem a- 
zokhoz tartozom, kik azt hiszik , hogy Irlandot csak 0 ’ 
Connell ébresztette volna fel rabszolgaságzbó!, nem, egy 
egész nép szenvedélyei, akarata ’s határzata nem egyet
len férfiútól függnek; nem egy egyednek, bár milly nagy 
logyen is lángesze ’s e re je , nem adatott, hogy honának 
mindene mindenben legyen. Azon nagy férfiak, kik szá
zadukat vezérleni látszanak , gyakran csak századok ki
fejezései ; irányzani látszanak a’ világot ’s nem tesznek 
egyebet, minthogy értik; kellékeket ismertek, miknek vé
dőül szenvedélyeket találtak el , miknek közlönyeiül áll
nak föl; ha beszélnek, elcsodálkozunk, hogy szózatok 
olly fenn hangzik, ’s feledjük, hogy e’ szózat nem egy 
emberé , de szózata egész népnek. 0 ’ Connellt és hatalma 
titkát szorosan tanulva, meglátjuk, mikép főérdeme abban 
áll , hogy hét milliónak védelmét vette át kik szenvednek 
’s kiknek nyomora igaztalanság. A’ méltánytalanság elleni 
dacz legtisztesb forrása a’ dicsőségnek. De nem teremtő 
e O’ Connell az emancipált katholikus Irlandot, ’s ki más 
képviselhetné azt mint ő ? 11a nem egyedül ő volt, kilrlandot 
megszünhetlen forrongásba tette, még sem tagadhatni,— 
hogy csodálatosan sietteté ’s fejlesztette azt. Bár a’ sza
badsági eszközüket, mikkel Irland bir, nem keszite, de ki 
más tudta volna szerinte kezelni ? Ki az , ki Irland kel
lékeit olly alaposan tanulta, olly mély belátással felfogá, 
’s olly nagy tehetségeket adózott volna szolgálatául ?

Mondám, hogy Irland érdeke alkotványos háborút kí
ván : szüntelenül felizgatott beket, közállapotot a tör
vények uralkodása ’s a’ fölkelés között. ^

Most vegyük fontolóra, mennyi művészettel rendezte 
el 0 ’ Connelf társulat-tervét, melly Irland ura leend, ’s 
minek a’ gátlásául határozott törvények daczara, alakul
nia kell? Általában megismert dolog, hogy az irlandi tár
sulat életét és üdvét még mindig 0 ’ Connel vegtelen é -  
les elméjének köszöni, ki, miután keletkezese óta az akkor 
érvényes törvények támadásától megvédte, később azon 
csapásoktól tudta biztositni , mikkel uj törvények szünet
lenül fenyegeték; k i, ha a’ parliament feloszlatja, tüs- 
tint ismét életbe lépteti, mindig uj idomot lel szamara,mit 
a’ törvényhozó megtiltani elfelejtett, ki megmenteseül , 
minden veszélvnek neki rohan , miknek akkor tesszük ki
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magunkat, ha a’ törvényeket megkerüljük és kijátszik; ’s 
végre ki ellenségeitől azon vallomást csikarja ki: mondani 
könnyű, hogy 0 ’ Connellt el kellene fogni ’s az igazság
nak szolgáltatni át , de ott a’ bökkenő : öt balnyomon ta
lálni ’s törvényt le ln i, mellynek tökéletes sértésérül vá- 
doltatnék. A’ társulat végre minden támadáson diadalmas
kodik , uralkodó lesz ; főnöke O’ Connell ; és milly főnö
ke ! mennyi buzgalom ! milly eszély ! milly forrongó böl- 
cseség ! milly termékenység és sokszerüség menekvés
eszközökben.

Nézzétek mint jelenik meg O’ Connell 1825ben az Ir
land állapotát megvizsgálandó közkamrai választmány e- 
lö tt; bámuljatok, milly világos egyszerűséggel, milly 
nemes őszinteséggel fejti ki azon nyomásokat, mik még 
akkor Irland fölött nyomaszkodának ’s a’ mellett egy ke
serű szó sem vegyült rajzába, csak béke ’s egyezségről 
b eszélt, bizonyossá tette hallgatóit: legyen csak a’ par- 
liamenti emancipatio megengedve, protestánsok és katholi- 
kusok, bár meghasonolvák egymás között; de nem ellensé
gesen állók’stestvérekül szeretendik egym ást; minden el
lenvetésre felelt, elmonda minden sérelm et; kimutatta min
den baj gyógyszerét, egy nyomorát Irlandnak sem hagyá 
leplezetlen, egyetlen egy üldöztetését sem bizonyitatlanul, 
’s ezer hányt les és félbenszakasztás között, ha nem leg 
szebb , de leghasznosb védbeszédet tarta , melly valaha 
egy elnyomott nép érdekében mondatott.

De ezen tartózkodó szerény férfiú, ki egy angol 
parliamenti választmány előtt ez engesztelő nyelven szó
lal f e l , ugyanaz é , kinek rettentő szava a’ Clare gróf
ságot megrengeté ’s ki a’ néphez igy szólt: ,,a’ törvény 
tilt katholikust küldenetek a’ parliamentbe. lm , én katho- 
likus vagyok, nevezzetek ki engem !“ Ugyanazon fér- 
férfiu é e z , ki épen most olly m érsékelt, olly nyugodt , 
e ’ perczben fölhija népe minden szenvedélyét; fölkelti 
minden rokonszenvét, leglángolóbb lelkesületét izgatja 
föl, egyetlen egy csapással tépi szét a’ lánczokat, mikkel 
az aristokratia alattvalójit lefűzte ’s a’kath.a’ protestánstól , 
a’ bérlőt a’ földesurtól, szolgát urától elszakasztja; magá
hoz ragad minden szózatot ’s az ellensége támadásától és 
sükerétöl megriaszkodott aristokratiát teljes és váratlan el
szigeteltségben hagyja ?

A’ legfőbb fegyverek , miket 0 ’ Connell ez általa ve
zérlett alkotványos háborúban használ: parliamenti, tár
sulati, meetingsi ’s választó beszédei és sajtó általi köz
lései. Munkálatai a’ parliamentben , melly félévét foglal
ja  el ’s hol mindennemű fontosságú tárgynál hallatja ma
gát ’s a’ társulatiak , melly üléseit akkor nyitja m eg, ha 
a ’ parliament bevégzi, hol 0 ’ Connell a’, legtöbbet kény- 
tetik tenni, megfoghatlan cselekvőségének elegendő tá 
pot nem nyújtanak. A’ meetings vagy népgyülések,mind 
Irlandban mind Angliában minden alkalomkor tartatnak, ’s 
hol 0 ’ Connell uralkodik, bármint ragyog is bennök, még 
sem elegendők cselekvés ereje kielégítéséül. Egy alkalmai
mat sem mulaszt el véleményét a’ néppel közölni ’s gya- 
korlani befolyását. Ila általányos választás hirdettetik, 0 ’ 
Connell majd határtalanul vezérli azt. Tanácsamegtörhetlen 
parancs. 11a megtudja, hogy fontos választás Éjszakon 
kétséges , oda siet ’s felhangoztatja mindenható szavát ’s 
a' tőle gyámolt jelölt diadalmaskodik. Percznyi megnyug
vás nélkül siet onnan D é l r e ,  — minden hallgatót e l-  
ragad, fiját, vejét, vagy valamellyiket magáéjit közül, vá
lasztatja m eg’s épen azon perczben érkezik meg Dublinba, 
midőn a társulat ülései kezdetüket veszik; és szava friseb-

*) Mint tudva van, I828ban midőn a’ kath.törvényesen kivol- 
:<i.v zarva a választhatóságból, 0 ’ Connel bár katholikus 
a clare- grofsági jelöltek közt föllépett ’s képviselőül meg
IS YäiäSZicuOtt.

ben, erőteljesebben hangzik ott, mint valaha. O’ Connell 
lángolása kiapadhatlan. Ila tenni alkalma nincs, beszél, 
ha nem beszel, ir; de tett, szó, dolgozat — mind egy czél— 
ra irányoztatvak: a’ nepre ’s ugyanazon úton: a’ nyilvá- 
nyosságén jutnak czélhoz. Az egész év folyamában alig 
múlik el egy nap, mcllyben a’ sajtó O’ Connellnek egy 
határzatát ’s beszédet vagy levelét ne közlené.

( Vé<je köv.j

T á r c z a .
wa*  Egy jelenleg  fővárosunkban lakó bihari nagy 

uricsalád reménydus sarjailékai gyönyörű ’s utánzásra fö
lötte méltó példáját adják nemzeti nyelvünk és honi i -  
rodalmunkhoz hó ragaszkodásuknak az á lta l, hogy havi 
zsebpénzük egy részét nevezetes magyar munkák vételére 
fordítják ’s illykép szerzett magyar könyvtáruk már is 
meglepő tartalomdús ! ’S midőn e z t , e’ lapok hasábjaira 
följegyezzük, mig a’ czélszerü nevelés jótékony hatását 
üdvözeljiik, más felől buzgón óhajtjuk, vajha nagyaink- 
nál minél több helyen követésre találna a’nemzeti irodalom 
iránti ezen szép vonzalom !

wjjj-w A’ napokban derék Barabásunk feldunasori 33 
sz. alatti lakásán több remek festvényen kívül egy „ e r 
d é l y i  o l á h  c a a l á d o t “  vcrlt alkalmunk látni, melly a 
bécsi mükiállitásra készült ’s rövid időn tökéletesen be
fejeztetvén a’ mű, nyájas művészünk szállásán megje
lenőknek dús élvezetet biztositand. Kimagyarázhatlan ha
tása van az emberre illy je les mesterraünek; tudjuk u -  
ugyan, mikép nem vagyunk képesek megbírálni a’ művé
szet szabályai szerint , színezés, rajz, csoportozási vagy 
perspectivitás stb. tekintetéből ez vagy amaz dolgozatot: 
de érezzük annak hatását , mint ragad ’s lep meg ben
nünket; ’s ez a’ művészet bű-ereje! Ugyanitt van készü
lőben Breczenheim herczeg arczképe is S. Patak részé
re , nem kis hálára érdemesítvén magát az által is Patak 
nagy le lkű  földesura hogy honi művészetet pártol.

(É letre korbácsolt halott.) P é te rváro tt, 1830b. két 
orosz nemes régen tartó családgyülölségből örökös ellen
ségeskedést eskütt egymásnak. Ekkor történt, hogy az 
egyik inasa hirtelen megholt. A’ halott orosz szokás sze
rin t 24 óra előtt eltemetteték. A’ másik nemes, meghall
ván az eseményt, azon rósz akaratú gondolatra vetemült, 
hogy azt ellensége megrontására használja ’s ez t, mint 
inasa gyilkosát az igazság  kezébe szolgáltassa. Hogy a’ 
vádnak némi látszólagos igazságot szerezzen , néhány 
megbizottaival felássa a’ holtat ’s felállítván kegyetle
nül kezdik vern i, hogy az ütéshely ’s kék foltok erő
szakos kivégeztetését igazolják. A’ halott azonban, hó
hérjai nem kis ijedelm ére, mozogni kezd, majd sóhajtozik, 
életjeleit adja ’s végre kéri gyilkosait, hogyne verjék 
agyon ! A’ tettesek futásnak iramlottak, a’ szegény ördög 
pedig volt urához ment, hol nem kis rémülést okozott, 
kisértetnek tartatván mindenki által. Sok fáradságába ke
rült ezeket meggyőzni, hogy 5 él, ’s elevenül történt el
temettetéséből származhatandott kincs halálát csak az ál
tala előadott módon kerülhette ki. Az illy kép életre ho
zott inas szihalálaa’merevültség bizonyos faja volt, melly 
alatt érzett ’s hallott mindent, de sem nem szólhatott, sem 
nem motszanhatott. Borzadás közt érez te , mint bocsátják 
sírba, ’s rémülve gondolta , mint kell kínosan elvesznie, 
midőn szerencséjére kiásták ’s életre verték. íg y  födöz- 
teték fel az ura elleni cselszövény, ki szabadulását csak 
inasa uj életének köszönheté , de bő kárpótlást is nyújtott 
a’ szenvedésért, mi életre jö tté t eszközlé.

Drezdában e g y  a g g  hajadon, lakása hatvanadik 
évét ünnepélyesen ü llte m eg.

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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D. Táros követének országgyűlési beszéde, a’ 
zsldóemanelpatló ellen.

Midőn a’ zsidók kir. városokban leendő polgárosítása 
kerületileg tárgyaltatott, én utasításomat követve, szót e -  
melék polgártársaim nevökben ’s kértem a’ t. RR ket, hogy 
ezen igen lényeges kérdést, ha csakugyan belé kell e -  
reszkedni, ne a’ városi belszerkezet rendezése alkalmakor, 
hanem elkülönítve méltóztassanak eldönteni; de okokkal 
támogatott előadásom elhangzott siker nélkül, sőt némelly 
részben keserűen is megrovatott. Több hónap folyt le azon 
nevezetes nap óta, mindenkinek módja volt e’ fontos tá rg y - 
ru l gondolkozni ’s meghatározni a’ teendőket. Megvallom 
t. RR., hogy ez idő alatt én is bővebben számot vetet
tem magammal a’ zsidók polgárosittatása iránt, ’s m indene- 
lőitélet és elfogultság nélkül visszahittam emlékezetembe 
mindazt, miket a’ zsidók polgárosítását szorgalmazta több 
jeles szónok előadásomra felelt, ’s megpróbáltam azoknak 
saját nézeteimet alárendelni; de azon szép és lelkes sza
vakat mint akkor, úgy most sem fogadhatom el győzőknek; 
m egerősítette véleményemet polgártársim azóta érkezett 
pótló utasítása is. Égető fájdalmat gerjeszte  polgártársaim 
kebelében az oct. lOkén hozott zsidópolgáritási kér. ha- 
tárzat; mint vészjós harang zúgása terjedt el közöttük a’ 
leverő hir ’s feljaj dúlva küldék hozzánk a’ távolból szá
mos ezer nevében aláirt nyilatkozatukat, utasítva bennün
k e t, hogy azt a’ t. RRk,elibe juttassuk ,^melly eredeti a -  
láirásokat már királyi személynök ő nmlthoz , mint a’ t. 
KK. és RR. elnökéhez beadván , mielőtt az felolvastat
nék, szót emelek a’ zsidók polgárosittatása ellen, szavakat, 
mellyeket a’ hazaíiságban, nemzetiségben soha hátra nem 
maradó ’s békeszerető 50 ezer magyar ajkú lakos visz- 
hangja kisér , ’s kinyilatkoztatom itt a’ haza szent színe 
előtt nevökben azt, mikép ők a’ zsidók polgárosittatását — 
nemcsak idó-elótinek tartják , hanem azt is hiszik, hogy 
ezen eszme mind a’ k. városokat, mind egész hazánkat 
tekintve veszedelmes. A’ zsidók emancipatiója vagy sta
tus polgárrá tétele, azaz tökéletes hazafiul polgári jogok
kal felruháztatása, nem olly csekély kérdés vagy tén y , 
mellyet egypár szóval törvényben csak mellékesen és mint
egy  oda-vetőleg kimondani, vagy meghatározni lehetne; 
mert ha azt akarjuk, hogy bármelly törvény czélját érje, 
hogy az egész nemzetre jótékony hatású legyen , a’ jö 
vőre nézve pedig, mit törvényhozónak mint czélt mellőz
ni nem lehet, nem szabad , hasznos gyümölcsöket terem
jen  : el kell előbb készíteni a’ népet a’ törvény felfogá
sára, mint készíti kertész a’ földet palántáinak ; mert ké
születlen föld bármilly jóm agvat is meg nem terem ; és 
ha más országban létező bármelly instiíutiót kívánunk ha
zánkba szivárog tatn i, ha az még tán a’ nép je llem ével, 
szokásaival merőben ellenkeznek, lassan kell azzal bánni, 
nem pedig akár az egészre, akáF annak valamelly részé
re  erőszakosan tolni , mert ez esetben holt betű marad a’ 
törvény ’s teljesedésbe nem m ehet, a’ nem sikerült pró
batét pedig inkább árt az ügynek mint használ. Merem 
állítani, hogy a’ zsidók kir. városi polgári jogokban ré
szesítésére sem a’ kir. városi polgárok előre elkészítve, 
sem magok a’ zsidók megérve nincsenek. Nemcsak a’ kir. 
városi polgárok, hanem az egész haza különböző hitval
lású ’s nyelvű lakosai, igen keveset véve k i , a’ zsidók 
sokásai , vallásos szertartásai, sőt hit-elvei ellen is elő
ítélettel ’s legnagyobb elfogultsággal v iseltetnek; hason
lókép a’ zsidók, tán egyet sem véve k i, fanaticus gyü - 
lö ls é g g e l k isérik  a’ k eresztyének  minden hit elveit, ’s min

den szertartásait; mar pedig küldőim azt h isz ik , hogy a ’ 
status olly politikai test, mellynek eszméje a’ belső egy— 
segben t. i. az egyes reszek és tagok öszszeillö egyen- 
losegeben^ határoztatik ; egymáshoz nem illő , heterogen 
részek erős egészet soha elő nem állítanak. A’ status e -  
zen ideája természetesen azt igényli, hogy polgári a’ fő 
ezelra törekedest tekintve , ha nem tökéletesen egyenlők 
is , legalább egymástól távol ne álljanak; mert különben 
elvész az egészet öszszetartó erő ’s jótékony hatású nem 
lesz az álladalomra ’s kérdem : vájjon lehet é a’ zsidók
ról azt á llítan i,  ̂ hogy akár erkölcsi , akár politikai mi- 
veltség tekintetében hasonlók édes hazánk többi polgárai 
hoz? bátrán ki lehet mondani, hogy nemcsak nem hason
lók , sőt e’ részben hozzánk még csak közeledni sem a -  
karnak.És ezen egymástól annyira idegenkedő lelkűiét a -  
lapja hazánk polgárait tekintve — a’ nevelés ; a’ zsidókra 
nézve nemcsak a’ nevelés hiányaiban , hanem az elavasult 
rég i balvélemények ’s előítéletek tömkelegében fekszik, 
mellyeknek örvényiből magát a’ zsidó kiemelni, a’ felvi
lágosodás jelen korszakában is, makaeskodik ’s ezt nagy 
Sándorkint egy csapással kettévágni nem lehet. Nem ér
tem itt a’ zsidó vallásnak Mózes könyveiben foglalt alap
já t , mert annak erkölcsi oldalát tekintve , az eredetileg 
tiszta politikából és a’ zsidó nemzet akkori körülményeiből 
származott; ’s valamint nem hiszem, hogy volna keresztyén, 
ki Mózes törvényét ne tisztelné, azon nagy törvényadó bői— 
cseségét, mély belátását, a’zsidó nemzet jelleméből merített 
nagy ismeretit ne csodálná: úgy más részről nem képzelem, 
hogy léteznék valaki, ki a’ rabbinusok cazuistikáját, mel
lyet Krisztus sz. után 150., 230 sőt 500 évvel későbben, 
a’ bigottság , szűkkeblű önzés , ’s más vallások gyülölé- 
se köpönyegébe burkolva Mischnach és Gomora, vagy 
összes névvel a’ Talmud által elterjesztettek— ne kárhoz
tatná. Nem akarok mindazon roszra, mellyek a’ Talmud 
által a’ zsidókat minden más nemzettől különválasztva 
tartják , kiterjeszkedni ; nem is állítom , hogy a’ Talmud 
erkölcstelenségeit ’s a’ status boldogsága ellen törekedő 
intézvényeit általányosan minden zsidó h isz i, mert 1830 
óta több zsidó tudós tört a’ felett pá lczát, és külorszá
gokat tekintve a’ 19 század 4dik és 5dik évtizede , újabb 
időszak hajnalát kezdi rajok deríteni; hanem csak azt ál
lítom , hogy a’ zsidók ezerszerte nagyobb része , külö
nösen a’ rabbik szük-keblűsége miatt, talmudi bigottság 
alatt nyög; ’s midőn magyar hazánkban polgári jogokban 
részesittetésökről akar gondoskodni a’nemzet, méltó joggal 
közeledve hozzánk kívánhatja, hogy mielőtt az megtör
ténnék, igyekezzenek a’ régi sötét idők vastag tudatlan
ságiból kiemelkedni , ’s mondjanak le olly, egyedül a’ 
rabbik fanatismusa által beléjök csepegtetett elvekről, — 
mellyek a’ status fenállhatásával és polgárok boldogságá
val homlokegyenest ellenkezésben vannak. Szépek azon 
philanthropicus elvek, mellyek különösen újabb időkben a’ 
reform féríiait az emancipatió körül vezetik, de nem ta
gadhatni azon alapigazságot is , hogy tekintve alkotvá- 
nyunkat, midőn valamelly néposztályzat polgári jogokkal 
felruháztatni czéloztatik , nem szabad törvényhozónak, — 
philanthropiája mellett i s , mellőzni azon statusalapelvet 
,,videat senatus, nequid respublica detrimenti capiatu kü
lönösen olly országban mint hazánk, hol millióm eped az 
alkotvány sánczaiba fölvételért.Én a’ zsidók polgárosittatá- 
sának legfőbb akadályát egyedül önmagokban, vallásbeli 
mysterialis szertartásaikban, és abban keresem, hogy ők 
általányos fheokraták lévén , constitutionalis állásukat e -  
gyedül a’ theokratiában pontosítják össze; pedig bizonyos 
hogy a’ status boldogsága egyedül a’ haza-szereteten a -
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lapul, ’s ha ez nem létezik az egyes polgárok szivében , 
megszűnik a’ status lenni, ’s lesz egy népcsoport, min
den nyom nélkül elenyészendő. A’ zsidóknak,a’Talmud ér
telmében (mellyet Oertel szerint Mózes írásainál fölebb 
becsülnek) nincs hazájok , ’s nem is lehet; mert a’ rab
bik már gyermekkorukban beléjük csepegtetik, hogy ók csak 
vándornép a’ keresztyének között, hogy jóni fog ’sjónikell 
egy boldogabb időnek, midőn megígért messiásuk eljövend 
és összeszedi az évezredek hosszú sorain minden nép kö
zött szétszórt zsidó nemzetet, ’s ekkora’ Jehova válasz
tott népe uj és dicső országot alakitand, hol fölemelked
ve minden addigi nemzet felett , dicsőségben fog majd u -  
ralkodni ’s leend a’ többi nép az ó lábaiknak zsámolyául. 
Ezt hiszi a’ zsidó, és ezt kell neki hinnie; mert vallása 
ezt parancsolja. Ennek következménye volt mindazon pró
batét, hogy idószakonkint több messiás állott elő , kiknek 
nyomait többnyire a’ neki bőszük zsidóság által elköve
tett borzasztó kegyetlenségek, néplázifások ’s véráldoza
tok követték. így  történt már ez Trajanus alatt, midőn 
egy Benchochab nevű zsidó messiás szerepében lépett fel, 
’s követei fanatismusa sok ezer rómait, görögöt, különö
sen pedig keresztyént, legirtózatóbb kínok között gyilkolt 
le ,  míg Juliusz Szever Jeruzsálem mellett a’ hamis mes
siást meg nem ölette. így  támasztott Perzsiában kevés idő 
alatt három messiás legnagyobb forrongásokat; igy akar
ták a’ zsidók 1157-ben Cordovában Spanyolország csön
dességét felháborítani, hol pedig nemcsak tökéletes pol
gári jogokkal bírtak , hanem különösen XI-dik Alfonz és 
ennek fia Pedro alatt kincstári mindentehető miniszterek 
voltak. A’ vakbuzgóság még tovább is vitte a’ zsidókat; 
mert a’ Rajna mellett, AVormsban 1222ben egy szűz zsi
dó lyányról elhíresztelték világszerte a’ rabbik, hogy az 
fogja szülni a’ messiást ; ezrenkint vándorlóit a’ zsidóság 
ezen szent helyre , bevárandók a’ messiás születését, mi 
kevés idő múlva meg is történt, de azon különbséggel, 
hogy a’ szűz zsidó lyány magához hasonnemü lyány-mes
siást hozott világra. Még nagyobb lázadást és forrongást 
okozott ezeknél 1665 táján Törökországban Sabathai Le
vi messiássága, ki Nathan Benjamin nevű ravasz rabbi tár
sával a’ nép előtt több rendbeli szemfényvesztést követ
vén e l , végre az egész világra körlevelet bocsátott, hir
detve , hogy ó az egyetlen egy első szülött fia Istennek , 
ó a’ messiás, az Izrael népének üdvezitöje ’s hatalmas ki
rálya , kit Isten azért küldött e’ v i lág ra , hogy elpusz
títva minden más nemzetet uj zsidóországot alakítson , és 
uralkodjék a’ föld és tengerek népei felett. Őrültséghez 
hasonló bódulás és öröm foglalá el a’ zsidókat; több ezer 
család tódult az uj messiás lakhelyére Szmirnába: magá
ban Amsterdamban is ,  hol pedig tökéletes polgári jogban 
részesülnek, fellázadtak a’ zsidók , követséget rendeltek 
az uj fejedelemhez , ’s még a’ koronázás ünnepét is elő
re meghatározók. Pestis módjára kezdett harapozni az e -  
gész világon e’ lázadás , midőn a’ török tettleg megmu
tatta , hogy Sabathai Levi is csak ember volt.— Szegény 
Magyarországnak is jutott 1682ben Sopronymegyében egy 
Mardochai nevű rabbi messiásul; de itt erőre nem kap
hatott. Kérdem a’ t. RRet: ezen messiások miért léptek 
fel? Egyedül azért ,  mert hazát és országot akartak ala
kítani a’ zsidó nemzetnek a’ népek járomba hajtásával.— 
Ezeket csak azért említem m e g , hogy vallásbeli elveik
nél fogvást a’ zsidókban más nemzetek hazája iránt nem 
lehetvén hazaszeretet., polgárosittatásuk , különösen Ma- 
gyarorsz.nak egyedül k. városaiban, ellenkezik a’haza bol- 
dogsága eszméjével. Másik politikai fóakadály a’ zsidók 
polgárosítására nézve az, hogy a’ nép erre nincs meg
érve. A' nép , tapasztalásból okulva , úgy nézi a’ zsidót 
mint ellenségét, mikép kívánhatni tehát tőle józan politikai 
számítással, hogy ó azt minden föltét nélkül kebelébe fo
gadja? Hogy tartsa ő a 'zsidót polgártársának, kinek min
den te ttit , lépésit úgy tekinti, mint ellene intézett csa-

lárd fegyvereket, ki övele egy ételt egy edényből nem eszik, 
nem iszik, vele nem mulat, örömeiben ’s mulatságaiban részt 
nem vészén , ki előtte isméretlen nyelvet tart édes ha
zánkban nemzeti nyelvének, olly nyelvet, mellyet még a ’ 
tudósok sem valának képesek sajátjokká tenni. A’ nem
zetnek továbbá,melly erősödni kiván: igazi munkás tagokra 
van szüksége ; de a’ zsidó minden illyes munkától iszo
nyodik ; legnagyobb részének életmódja egyedül a ’ sak- 
lierezés, meg házalás’s jelenleg csak emésztöje, nem pe
dig ̂ tenyésztője szegény hazánknak. Ott vannak tömérdek 
ünnepeik, mellyek miatt szinte fék részét az évnek kény
telenek munkálatlanul tölteni, ez pedig társasági tesület- 
ben nagy hiány. Bizonyára lehetlen, hogy illyer. nép föl
tétlenül részesülhessen azon áldások ’s jótékonyságokban, 
mellyek a’ polgári élet erejéből fejlődnek ki. Sokan azt 
mondják a’ zsidók pártolóji közül , hogy a’ Talmud tán 
nem olly rósz , mint festeni szokás ; én ezt nem merném 
állítani; sót a’ következményt tekintve Bloch Móricz sze
rint is azt hiszem, hogy az abban foglalt elvek'a’ keresz
tyén statusok létével ellenkeznek ; mert ha úgy nem vol
na , nem csinálnának annak ismeretéből a’ zsidók olly tit
kot, hanem világ elibe tárnák a z t , hogy mindenki lássa an
nak igazságait; lám! midőn a’ reformatio bejött,  a’ pro
testánsok erkölcsileg valának kényszerítve hitbeli elveik 
nyilványitására , és ennek következtében Magyarország
ban 1549. 1562. 1567ben magokról confessiot adtak, — 
mellyból mindenki láthatá, hogy hitelvök a’ status alapja 
eszméjével nem ellenkezik ; miért nem teszik ezt a’ zsi
dók? miért nem akarnak bennünket felvilágosítani a’ tisch- 
ri hóban tartatni szokott kiengesztelés-ünnepről, az akkor 
mondatni szokott ,,kalnidrea nevű absolutionalis imádság
r ó l , esküjük" szentségéről és hitelességéről, a’ gojimok- 
r ó l ; miért nem hazudtolják meg a’ nehéz szülések körül 
használni szokott megszáraztott ártatlan vér szerzése i -  
r á n t , különösen a’ köznép között századok óta uralkodó 
szerencsétlen borzasztó hiedelmet, holott ennek is van va- 
lamelly gyanút) gerjesztő alapja , ha Kirchnernek, Eisen- 
mengernek, Tenzelnek és másoknak, különösen pedig a’ 
Rader Máté bavariai Sancsa nevű munkájának hitelt ad
hatni , ’s bár ezen borzasztó vallásos szokás valóságos 
létezését örömmel nem hiszi is a’ felvilágosodott ember, de 
miután a’köznép között szinte általányos hiedelem,csakugyan 
mulhatlan kötelessége v o l n a  a’ zsidóknak minden mys- 
teriumaik ’s babonáik felől általányos confessiot tenni. A’ 
t. RR. egy része egyedül a’ kir. városokban kívánja a’ 
zsidókat polgárosítani, mégpedig olly körülmények között, 
midőn a’ királyi városok nagyobb része abban meg nem 
nyugszik’s midőn ezen czélzatnak itt a’ haza szent színe 
előtt ellene kiált. Ez nem is történhetik méltányossággal; 
lám , mikor a’ megyékről volt szó , megtagadták tólök a’ 
t. KK. és RRek azon jogokat, mellyekben most a’ kir. 
városokban őket részesitni kívánják ; ez legnagyobb sé
relem volna, mi egy nemzetnek nem megvetendő részén 
történhetnék, mellynek nyoma gyász-betűkkel maradna 
hisztoriánkba felírva. Nincs még ezen eszmének a’ népnél, 
nincs különösen a’ kir. városoknál sympathiája; ne ismél- 
tóztassanak azt erótetni; mert különösen hazánk jelen ál
lásában az erótetés czélra nem v e z e t , sót ront. Vannak 
teendóji e’ különben szétszaggatott érdekű nemzetnek az 
emancipatio nélkül is; mert milliók várják, kik pedig nem 
zsidók, hanem e’ hazának százados teherhordó fiai — az 
emancipatiót. Ne keressük mi még a’ külföldi példát a’ 
zsidók polgárosittatására nézve. Azon nemzetnek , mellyek 
már — habár föltételesen is — emancipálták a’ zsidókat: 
sokkal erősebbek és egy czélra hatóbb nemzetek voltak ná
lunknál akkor, midőn az emancipatio nálok megtörtént; — 
nem is tették azt illy rögtön, hanem több évig dolgoztak 
e’ kényes tárgy körü l, mint Bajorországban is, hol 1817- 
ben vétetvén tanácskozás alá e’ tárgy még 1836ban is csak 
némelly részben lön bevégezve. Hagyjunk még időt a ’



népnek, hogy barátkozzék meg apródonkint ezen eszmével; 
hagyjunk időt a’ zsidóknak , hogy erkölcsileg reform alá 
esvén méltán követelhessék az emancipation addig pedig 
elégüljenek meg az 1840 : 29. törv.czikkel, melly felől 
még kérdés, hogy annak is eleget tettek é ?  Van é ál
landó családi nevezetük, vannak é törvényesen vezetett a -  
nya-könyveik ? vájjon kötelezvényeiket nemzeti nyelven 
készítik é ? még mind ezen kérdés , sincs bebizonyítva. 
Én tehát tek. RR. a’ polgártársaim nevében felterjesztett 
kérelmet pártfogásukba ajánlva, előadott okaimnál fogvást 
azok nevében és személyében a’ szerkezetben meg nem 
nyughatom , a’ zsidóktól a’ kir. városi polgári jogot nyíl
tan megtagadom, és azt a’ szerkezetből kihagyatni kívánom.

O' Co n n e l l «
(Jellemkép.)

( V e g e . )

A’ mi 0 ’ Connellt kitünteti , nem egy vagy más tu
lajdon nagysága, sőt inkább több közönséges képesség 
öszszege, miknek egyesülete még is olly ritka. Fáradság 
nélkül idézhetünk szónokot, jelentősebbet, Írót kitünőb- 
bet, ügyembert munkásabbat nála. De ezen ragyogószó
nok cselekedni nem tud , azon ügyember Írni, ama jeles 
iró sem tenni, sem beszélni. O’ Connell, ki hihetőleg sem 
beszédek, sem politikai tettekkel nevet magának nem csi
nált volna , most leghíresebb minden kortársai közt, mert, 
bár talán másod fokon , de mind a’ három tehetség b ir
tokában van. Hogy azonban igazságosak legyünk, meg kell 
adnunk , hogy O’ Connell a’ törvényszékekben jelentős , 
a ’ népgyülésekben hasonlithatlau.

O’ Connell szerencséjében van valami, eredeténél ’s 
azon eszközöknél, mikkel kiküzdé , meglepőbb : hatalma 
tartóssága, mindazon törékeny talpra rakott hatalomé, melly 
nép-kegynek neveztetik. Látunk férfiakat , egy napig na
gyokat , egy tett hőseit, kifejezését egy tőlök vagy küz
delmeiben általok vezérlett nemzet által végbe vitt neve
zetes eseménynek, de kiknek hatalma szokás szerint azon 
körülm énynyel, minek képviselőji , elenyészik. De minek 
párját a’ történetek könyveiben hasztalan keressük, ezen 
tartós uralkodása egy férfiúnak, ki húsz éven által ur egy 
ország fölött, minden egyéb igény nélkül: a’ nép minden
nap megadott egyezésénél. Minden lét között az illy ta
lán a’ legnagyobbszerű, a’ legdicsöbb , de a’ legsúlyo
sabb is. 0 ’ Connell élete folytonos merény, soha meg nem 
szűnő küzdés. Csak egy napig szűnjék meg cselekedni, 
Írn i, beszélni és hatalma összeomlik. Azon férfi, kit ha
zája a’ legnagyobb méltósággal koszoruza meg, még erős 
és hódolatot l e l , ha az okok mik fölemelték , elenyésztek 
is, és elnök vagy király még a’ legtökéletesebb munkátlan- 
ság  mellett is az marad. De a’ kinyugvó O’ Connell már 
semmi többé; hatalmát csak szakadatlan cselekvőség tartja 
fö l; azért e ’ lázas izgalom, mellykitünteté, az, a’ mi di
csőségével együtt szerencséjét is te s z i ; mert a’ nyuga
lom m egférhetetlen fáradatlan természetével.

Ha különben világos hogy szakadatlan törekvés kell, 
e ’ mindennap haldokló és ismét fölébredó hatalom tartósí
tására , nem olly könnyen érthető , hogy lel a z , ki elébe 
a’ kellék : szakadatlanul cselekedni parancsolólag Íratott , 
mindig elég elemet cselekvőségénél. O’ Connell épen olly 
nagy a’ feltalálásban, mint a ’ felhasználásban. Alig van 
Irland egy sérelme megszüntetve , ’s éber szeme már is
mét lel valam it, tartalmat adót panaszainak. ’S csodalat
ra méltó tapintattal találja ki ’s kapja meg a’ nép szen
vedélyeit; nem máskép gondolkozik mint többiek, csak gyor
sabban, ’s első mondja, mit később mindenki mondana.— 
Legjelentősb minden tulajdonai közt egészséges elm éje,—- 
mellynek segélyével egy perCz alatt megítéli a’ nehézsé
g e t, tüstint észreveszi a’ helyet, hol az ügy megtámad

ható ’s olly biztosan ítéli meg a’ je len k o rt, hogy senki a* 
jövőt annyira meg nem közeliti, mint ő : magas érte lem , 
olly jótékony a’ népekre nézve , ha az önzés forrásában 
el nem rontja.

Sokan 0 ’ Connellt lángoló és buzgalmas katholikus- 
nak vélik , kit vallási vakhit üz a’ szabadság védelméül. 
Iteletet mondandók : mennyiben igaz e’ vélemény, a’ s z í v  
legtitkosb mélyeit kellene fölfejteni tudnunk. Tények után 
Ítélve kereken tagadni kell. 0 ’ Connell Irlandhoz azon e -  
gyetlen nyelven szó l, mit Irland ért, ’s jobban isméri e’ 
földet , hogy sem át ne lássa, hogy ott csak a’ katholi- 
cismus befolyásával vihetni ki valamit; ’s buzgó katholi- 
cus lenne tán politikai alapokból, ha vallási meggyőző
désből nem lenne.

Mások kik 0 ’ Connellt csak politikai életében isme
rik , kérdezik, ha szerepet játszik é vagy meggyőződést 
követ? Könnyen elhatározható kérdés. A’ legsilányabb ü -  
gyész is ,  ki jól vagy roszul, több óráig nem védte cse
kélyke ügyét, rövid idő múlva majd meggyözetendik vé- 
dencze jogának szentségérő l’s a’ buzgalomig, sőt gyak
ran érdektelenségig emelkedik. És ti még őszinteséget ’s 
benső meggyőződést fürkésztek azon férfiúnál, ki har- 
mincz év óta ugyanazon ügyet véd, ügyét az egész népnek, 
országnak, melly hona, ügyet, mellynek egész életét á l-  
dozá ’s mellynek dicsőségét köszöni; a’ legigazabb ügyet 
melly valaha létezett, ’s mit ő maga tán még akkor is i-  
gaznak tartana , ha már többé nem lenne az!

0 ’ Connell ép olly érdemeden, mint megfogható tá
madások czéltárgya. A’ nemleges vakhódolat rabimadóji 
szabad viseletét ’s forradalmas irányait meg nem bocsát
hatják, ’s azo k , kik fegyveres fölkelést egyetlen védesz- 
köznek tartanak egy nép nyomora ellen, neki számítják 
vétkül Irlandnak minden nyomorát, melly szenved és föl nem 
lázad. # )  íg y  ki nem elégíti O’ Connell viselete sem a- 
zokat, sem ezeket. Azon politikai elvben, mit követ, e’ 
tanban, melly a’ törvények tisz te le te ’s fölkelés közt épen 
középben áll, valami vegyülési van, mindig sötétben ha
gyó jellem ét; majd törvényszerű alattvalót, majd láza- 
dalmas pártembert csinál belő le; ma bókolót a’ király e - 
lótt, holnap magát királyt a’ népgyülésben; fél-daemago- 
got , fél papot. 0 ’ Connell megítéléséül a’ kettős szem
pontból kell ót felfognunk. Ö sem tiszta parliamenti op- 
posítio , sem a’ forradalmak embere; mind a’ kettő, de vál
tozva körülmények szerint. Elvei ezekhez simulnak , je l— 
szavok: a’ kellőidében eszélyesen hódolni ’s daczolni.— 
O’ Connell, kinél az ész mindig uralja a’ szenvedélyeket, 
csak kivívható czélt tesz föl szünetlenül. Ha a’ közvéle
ményt egy reform-kérdés felett hősnek leli, ügyét a’par- 
liamentben hozza szóba csak logikája fegyvereivel , csak 
az észtől gyámolitva. Ellenben ha ollyasmiről van szó, 
mi a’ nép szenvedélyét fölizgatja ’s minél reméllheti,— 
hogy mellette az egész nép érdekeltetni fog, nem marad 
többé beszédnél : cselekszik; nem szélit fel többé akkor 
e lv e t, de hatalomhoz nyúl. így  tartá meg azon időben, 
melly a’ katholikusok emancipatióját 1829b. megelőzte, I r -  
landot engedelmességben ; igy lázitá föl 1831b. a’ tized 
fizetése ellen ; fellázitá, de nem fegyverezte fö l; fenye
gető szint fejlesztett ki ’s várt mig az ingerlettstatus al
kalmat és jogot ada neki védelmeül. 0 ’ Connell igen tud
ja  , milly nyereséget vonhat a’ törvényességből ’s med
dig tehet hatalomlépéseket. Ha hinné hogy nyílt fölkelés 
Irlandban sikerülne ’s az irlandiból boldog és szabad népét 
csinálna , bizonyosan forradalmak embere lenne. Örült vol
na az önkényesek fölkelésén 1778ban, de ketkedem, ha 
1792ben az ,,Egyesült irlandiak“ , pedig sokkal nemze
tibb fölkelésébe belé keveredett volna é ? Az elsőknek 
sükerre volt kinézésűk , ezeknek epen nem. 0 Connell

*) A’ sok több közt: Dictionnaire politique. Paris 1S39 e’ czik- 
kely alatt: Agitator.
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ezive ’s emléke telvék mind azon nyomorral, mit erőszakos 
'  kísérletek Irland fölött elárasztottak. Innen örökös ügyek- 

vése létrehozni a z t , mit „alkotványos izgalomnak“ hi a’ 
határzatlan rendszer, melly az országot szerencsétlen lá
zadás irtoztato felelőssegének ki nem teszi.

Nézzük bár O’ Connellt mint lángoló felekezetemhert, 
vagy pártfőnököt, politikust vagy enthusiastát, parliamen- 
ti szónokot vagy forradalmak em berét: mindenesetre rend
kívüli erőt kénytetendünk benne megismerni ’s mi az erő
nél leginkább feltűnik , hogy általában, ’s mély demokra
tái elemekből áll. 0 ’ Connellt már politikai helyzete I r -  
landban természetes ellenségévé teszi az aristokratiának; 
irland i, katholikus lakosság embere nem lehetne , ha az 
anglicana oligarchia ellensége nem volna. A’ népérdek és 
népszenvedély képviselőjének egy országban sem kell tán 
a’ magasb osztályok elkeserült ellenségének olly saük- 
ségkép lenni, mint 0 ’ Connellnek, mert talán egy ország 
sincs a’ földtekén , hol az aristokratia ’s nép között olly 
éles és általányos szakadás van mint Irlandban.

Nem csodálkozhatni hát, ha 0 ’ Connell szüntelen 
harczban él az irlandi aristokratiával és semmi sem gá
tolhatja a’ támadásokat, miket szenvedélye tanácsol és e -  
sze nem tilt. Ép olly természetszerű, hogy O’ Connell, népe 
bálványa , a’ társaság magasb rangjaiban lángoló ellen
ségeket szerez. Az aristokratia boszója ellene olly igen 
természetes , de jaj az irlandi nagy urnák, ki e’ rettentő 
ellenséget fölidézi ! — Egy nyilványös lakoma alkalmakor 
egy lo rd , az évenkinti adóra czélozva, mit O’ Connell 
Irlandtól kap # )  k o l d u s n a k  (beggerm ann) nevezte 
őt — Másnap 0 ’ Connell megjelent a’ társulat ülésében 
’s igy szólt :

„Uj támadást kell önökkel közlenem, mit marquis # #  
ellenem irányzott, szabadságot vevén magának nevemhez 
a’ koldus mellék-czimet függeszteni. Igen szeretném tud
ni: milly joggal bánik velem igy ezen ur. Mi az ő oka? 
Hogy legalább legszebb uradalma jövedelméhez hasonló 
kincseket áldozék föl , képes leendő még inkább polgár
társaim védelmeül szentelni magamat, ’s jobban m egvéd- 
ni őket egy aristokratia ellen, melly csak lábai alá taposni 
törekszik. Velem történta’ mi talán még soha senkivel nem 
’s Irland értem azt tévé, mit nép soha egyedért.— Ig e n , 
igaz, adót kapok, nagy becsjelül gyönge szolgálataimért. 
Dicsekszem vele ’s egyszersmind a’ legmélyebb megve
téssel utasítom vissza azon semmirekellő aristokratia sér
téséit, melly a’ népet eltaposná, ha engem nem lelne u tá - 
han.  ̂ Micsoda igényei vannak # #  marquisnak közbecsü- 
lésre ? mivel szerezte nagy földbirtokait Skócziában? E -  
lode lord #=& apát volt Knox korában. A’ reá bízott 
zálogot elsikkasztva, az apátságtól függő roppant birtokokat 
elpazailá, de miután két harmadrészüket ön maga számá
ra tarta, meg. És honnan erednek irlandi uradalmai? — 
Hogy jöttek családa kezéhez? Nos az akkori időben szo
kott mod sze rin t: templomrablás,— hamiseskü,— lopás és 
zsivanysaggal. Es ime ezen em ber, mint e’ gaz tettek 
gyümölcsei örököse föllép,’s egy más férfiút megtámadni me
reszkedik, kinek egesz büntette abban áll, hogy polgár
társai vede lön azon szörnyek e lle n ,— kik hazáját szá -

* )  Mint tudva van, Irland e’ nagy fiának 1851 óta önként év
adót fizet« némi kárpótlekul; mert 0 ’ Conell, honjának védel
méül szánva magit , vegkép felhagya ügyészi pályájával, a’ 
meg sokkal többet jövedelmezővel polgártásai e’ báianvilaf- 
kostánál, a’ mi 1831b 26000; 1832b. l2533 1833b S  
lS35b. 20189 font Sterlinge^ stb. tevő. Ez iM é n te fe J í S a -  
balyosan .befizettetik, ’s alairasi alakban a’ dublini központi 
választmányhoz, kinek minden irlandi városon és papságban 
Szamos ügyvivője van, küldetik be. Kit a’ haza hálája Dirit 
azt szüleinek jótettei is szégyenitik. F ’

zadok óta zsarnokságaik súlyával fojtogatják.“ -«*)
O’ Connell különben nemcsak gúnyok, keserű meg

támadás ok es szenvedélyes szavalatokkal ostromolja Irland 
fenso bb köreit, ’s ingadoztatja tekintélyöket: magas terme
tével is törpiti, melly minden irlandi fölébe emeli; különösen 
pedig túlnyomó befolyásával, mellyel nemcsak az aristo
kratia járma alatt nyögő néposztály, de egész Irland fö
lött biróskodik, teszi tönkre hatalmokat. Minden nagy e -  
gyediség nivellirozó term észetű; maga minden környén 
túl emelkedik, de mi alatta van, mindent egyenlősit. 0 ’ 
C onnell, egyetlenegy öszponti, mind egyesnek javaslatá
ból keletkezett befolyás alá helyezve a’ népet, arra szok
tatja , hogy azon törvényszerű szokásbeli szabaditékokat, 
mik aristokratiai kormány alatt, mint Irlandé, névén, szü
letésen és társasági állásokon fityegnek mint k e ll, báb
semminek nézze. J arju.

T á r c z a .
(Párviadal elleni szer.) Gusztáv Adolf svéd király 

hatályos eszközzel birt a’párviadal akadályoztatására.M eg- 
hallván ugyanis, hogy két tiszt párbajt akarvíni, a’ küzdhe- 
lyen megjelent, de nem maga hanem bakó kíséretében, melly 
annak mint gyilkosnak fejét vala leütendő, ki a’ másikat 
megöli. Egyiknek sem volt kedve hóhérkéz által halni meg.

waw Az orániai hg palotája Brüsszelben, hova senki 
sem léphetett addig, mig csizmájára harisnyát nem húzott, 
nehogy a’ tükörpadlatot m egsértse, most szegények is
kolájává fordittatott, ’s mult decemberben szentelteték föl 
a’ király ’s királyné jelenlétében.

A’ nógrádi evang. esperesség, hogy világi és egy
házi tagjainak a’ tudományosság mezején sükerteljes mun
kálkodásra szükséges segédeszközöket nyújthasson, közép
ponti Losoncz mezővárosban létező progymnasiumánál egy 
könyvtárt’shogy a’munkálatoknak öszpontositást szerezhes
sen, világi lelkes ügyelője t. Kubinyi Ágoston nemz.muzeu- 
igazgató ’s akad. tisz. tag hatályos felszólítása következté
ben, egy munkáló társaságot alapított,mellynek első örömün
nep e’s amannak felnyitása alkalmával jeles beszédek tartat
tak ’ s értekezések olvastattak fel számos tudománybarát ’s 
ügykegyelő jelenlétében. Ezek sajtó utján közzététettek a’ 
munkáló társaság végzése szerint,mint munkálatinak első fü
zete, a’ bejövendő tiszta haszon pedig a’ könyvtári pénztár 
gyarapítására fordittatik. E ’ munkácska 30 p. kr. m egszerez
hető Pesten Geibelnél. Ugyanez alkalommal fentisztelt Ku
binyi Ág. mint espességi ügyelő ’s a ’munkáló társaság el
nöke napirenden látván az emberi legszentebb kegyeletek’s 
tisztelvények csökkenését, mind erkölcsileg a’szellemi mun
kásságot ébreszteni, mindanyagilag e’ könyvtár pénzalapját 
gyarapítani kívánván, következő jutalom -kérdést tett föl: — 
,,Fejtessék meg, mi oka,hogy korunkban az emberi kegyele
tek, vagy is vallásnak, becsületnek, rokonnak, barátnak,fel- 
sőbbségnek, aggkornak tiszteltetései mindinkább sülyednek, 
és sokaknál bizonyos neme a’kéjelmetlenségnek,elégületlen-. 
ségnek kezdi elborítani az életet; ’s tétessék javaslat eszkö
zök irán% mellyekkel korunk e’ baján sikeresen lehessen se
gíteni.“  Pályaművet irhát magy. nyelven minden nógrádme- 
gyei ágost. helvécziai hitvallású protestáns mind világi mind 
egyházi rendből. A ’ pályairások beküldésének változhatlan 
határnapjaM aj. lje  1844 midőn azokat irójok nevét rejtő pe
cséteslevélre hivatkozó jeligével álíalvétel végett magához 
kéri Pestre vagy Videfalvára utasittatni a’ jutalomtevő. — A’ 
munka idegen kézzel tisztázva ’s lapozva bocsáttathatik 
bírálat alá, ’s bírálókul magán kívül kir. tanácsos Schedius 

Laj., tb. Fáy Andr., tiszt. Székács Józs. és Török Pál kérte 
meg.Jutalmul 12  darab aranyat’s e’mellett a’jutalmazott mű
nek könyvtári pénzalap neveléséül kinyomatását tűzte ki.

*) 1837d. január 12d. a’ dublini főtársulatban tartott beszédéből.
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H - s z e m é l y n o k  s z e m p o n t j a i  a ’ v á r o s o k  s z a 
v a z a t i  ü g y é b e n .

A ’ szavazati kérdésre jöttünk t. RR.; ez ugyan a’ 
javaslat végét, ’s másod részét teszi, de véleményem sze
rint legfontosabb , mert alkotványos országban a’ törv.ho
zásban való részvét legfőbb tekintet. Elrendezték a t.RR. 
a’ kir. városok szerkezetét legalkalmasabban ; de sokszor 
absoluta monarchiákban is látunk hasonló szerkezete t , ’s 
mind a’ mellett ez törvényhozási jogot nem szerez; ellenke
zőleg a’ törvényhozásban volt aránylagos tettleges rész
vét még magára a’ városi szerkezet-elkészítésre is leg -  
hathatósabban Éefoly; ugyanis ott, hol tettleges részt vesz 
azon néposztály a’ törvényhozásban, mellyet a’ dolog leg 
inkább érdeke], minden bizonnyal maga körülményei’s ér
dekéhez legalkalmasb polg. szerkezetet fog készíteni a’ 
törvényhozás. E ’ szempontbul menve ki, már midőn ezen 
munka fölvétetett , előadtam általányos nézeteimet ezen 
szavazati tárgy irán t;  igy most rövidebb lehetek. Ismétel
ni azonban minden esetre kénytelen vagyok, hogy nemuj 
alap-rendezést teszünk a’ k. városok szavazata tekinteté
ben, hanem intézkedünka’ még fenálló alkotvány szerint, 
mellynek a’ sz. kir. városok kiegészítő részét teszik. — 
Tudva van a’ t. RR. előtt, hogy azon jog, mellynél fog
va mindnyájan itt ülünk a’ négy kiváltságos status közt, 
’s melly szerint a’ 4dik status szintúgy, mint akármellyik 
másik, helyet foglal itt, közönséges, világos, tiszta törvé
nyek által el van határozva, mind azokra nézve, kiknek 
ezen törv.hozásban, különösen e ’ táblánál részt venniük kell. 
Azt tenni fel közönségesen, hogy kik itten részt vesznek 
a ’ törv.hozásban, mindig szavazat nélkül lettek volnaszá- 
zadokon keresz tü l: erős anomalia volna, sót illy helyzet
ben századokon által senki ez országgyűlésen nem marad
hatott volna. Mi a’ befolyást illeti, ezen voksok mérté
k é t ,  egymáshozi arányá t ,  a z t — ezen orsz.gyűlés törté
nete mutatja, hogy az különféle volt. Lehetne mutatni i -  
dőszakot, mellyekben hol egy, hol másik részé az orsz.- 
gyü lésnek , különösen ezen táblánál gyakorolt bizonyos 
felsóbbséget; nincs itt olly fe lekezet, melly azt történe
tileg be nem bizonyíthatná; különösen a’ városokra néz
ve elég legyen az 1687ik évet említenem, hol a’ királyi 
városok t ö r v é n y h o z á s i  b e f o l y á s a  a’ t ö b b i  
R e n d e k  f i g y e l m é t  ’s aggodalmát vonta magára. — 
Később időkben, tán épen az 1825 évi idők előtt a’ sza
vazatok arányáról, mértékéről, sok szó nem is igen lehe
tett, mert a’ tapasztalás mindig azt mutatta, hogy itt elő- 
tanácskozások által a’ t. RR. sót az egész országgyűlés 
mintegy előre kitűzvén a’ dolgokat, szavazatokra nem men
tek. Újabb időkben , midőn ezen mostani rendszer bejött, 
mellyról én és azok , kik idősbek vagyunk , bátran szól
hatunk , következett a’ szavazatok szigorúsága. Meg kell 
vallaui, hogy az elóbbeni mód, mellyben előre készíttettek 
el itt a’tanácskozások és határozatok, mi most épen a’ kerü
leti ülések tárgya , némileg az önállásu országgyűlési 
testület typusát inkább magán hordta, mint a’ mostani mód. 
Nem szólok az utasításokról, de azok most mégis meg- 
szoritóbbak, mint az előtt voltak. Mindezt azért hozom 
elő, hogy megmutassam, mikép a’ törv.hozásban, különö
sen ezen táblánál, a’ szavazatok alapja úgy , mint az i -  
dők hozták magukkal, majd egyik majd másik részre ked- 
vezóleg állottak különbözők valának. — Most tehá t , mi
dőn a’ szavazatokat a' 4dik Rendre nézve elhatározni, ’s 
e’ tekintetben épen ezen 4dik Rendre nézve állandó tör
vényt kívánunk hozni, lehetetlen feledni, hogy olly fele-

kezetről van szó , mellynek törvényhozási befolyása tör
vényeken a lapul, mint akárkié. E ’ szerint tehát t. RR., 
mind ezen eljarásbani, mind ha netalán jövendőre ezen 
testület más részei szavazat tekintetben kérdésbe jöhet
nének , e z e n  a l k o t v á n y o s  s z e m p o n t o t  min
denkor szemünk előtt kell tartani. Közönségesen a’ ta
pasztalás azt mutatja , hogy kivált a’ békés előhaladási 
reform csak úgy lesz szerencsés és jó következésü, ha a’ 
fönálló jogokat az ember megbecsüli, fentartja ’s inkább 
a’ jogokat másokra is kiterjeszti. Ez a’ békés reform ter
mészete, ’s csak ez hoz elő legboldogabb következéseket. 
Jogok elvétele azoktól, kik azokkal felruházva voltak,az 
mitől Isten őrizzen ; egyébiránt ez inkább a’ forradalmak 
szokása, mellyek idejét, hála Istennek! keresztül éltük; 
minden esetre halálos krisis, mellyen az igen erős nem
zetiségek keresztül szoktak menni, de a’ gyengébbek kö
zönségesen megseinmisittetnek ’s elenyésznek. Ennek kö
vetkeztében t.RR. inéltóztassanak méltánylattal lenni ezen 
voksok elrendezésiben egyrészről azon alkotványos szem
pont , más részről pedig a’ k. városok iránt, figyelmezvén 
mindenkor arra, mit már más alkalommal is mondék, hogy 
ezen ország alapját a’ nélkül is a’ nemesség teszi, ’s mel
lyen magokba’ kir. városok is léteznek; ’s igy mind al
kotványos tekintetben , mind már azon természetes hely
zetnél fogvais, hogy ezen ország földmivelö ország lévén, 
az agriculturalis érdekeknek erősebben kell képviselve len
niük, — a’ még egészen ki nem fejlett városi érdekeknél, 
ezen voksok meghatározásában illő méltánylattal legye
nek a’ városok is a’ nemesi status iránt, mellyen kivált
ságaik, létök és tulajdon existentiájok nyugszik. Ezt elő
re bocsátváu , mi a’ munkálat első részét illeti, ’s miről 
ha úgy tetszik , először fogunk szólani, a’ voksok men
nyiségéről, erre nekem , annyival inkább, minthogy a’do- 
log még több kifejlődést is vehet föl, semmi észrevételem 
nincs. Úgy tartom , ezt meghatározván lör is azon kér
désen essünk át: mennyi voks adassék, mellyról a’ t.RR. 
részint gondolkoztak, részint utasítással is el vannak látva; 
azután menjünk át a’ kérdés 2ik részére , t. i. arra, ezen 
voksok mikint osztassanak föl? Második tekintetben is ki
mondom véleményemet , miszerint azt tartom , hogy leg
inkább a’ városok igazságos akaratát, megegyezését ’s 
meggyőződését követni mégis fő kötelességünk; mert hogy 
hány voks legyen ezen viszonyban : nemcsak a’ nemesi 
rendet (vagy akár agriculturalis érdeknek nevezzem újabb 
theoriák szerint) i l le ti , hanem az egész országot: de e -  
zen voksok egymásközti felosztásában valamennyi városi 
követre kell tekintettel lenni.És e’ részben az egész tes
tületre nézve jogtóli megfosztás a’ t. RR. szándékában 
messziről sincsen, mit a’ 16 voks megadásával kimutattak, 
hanem úgy tartom , tekintettel legyenek a’ t. ltllek 1-ör 
az iránt, a’ mennyire lehet, hogy azon városok, mellyek 
ezen 4edik Rendet kiváltságosán teszik , eddigi befolyá
suk és jogaiktól meg ne fosztassanak, mert ez is csak 
igazság leend. ’S azt tartom, ha tán kisebb vagy nagyobb 
helyek közt nagy különbséget nem teszünk, (kivéve egy
két várost, mellynek állása az országnak leginkább ér
dekében fekszik) meg fogjuk tartani azt, hogy jogától 
senkit nem fosztunk meg. Legyenek a' t. RR. 2or tekin
tettel arra is , hogy a’ kisebb és nagyobb varosok köve
tei egyiránt, mindenesetre leginkább csak a’ városi ér
dekékét fogják itt védelmezni. Ez véleményem , mellyel 
mintegy mindent elmondottam, mi e tekintetben mondani 
valóm volt; méltóztassanak tehát a tek, RR. először is a’ 
voksok számáról szólani.
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RibonyolltványoU.
CTöredék-gondolalokb«//)

Azért hogy első és második nagy erőfejtésbe került 
munkám nem sikerült ’s irgalmatlanul széttéptem , ’s ör
vény környez, letegyek é mindenről? mint Schiller, és 
bölöni F arkas a’ Niagara hidján.— Nem volna csoda, mert 
körülem mindig vagy tombérozást, v. pulya, renyhe gyá
vaságot látok, hogy szorul szóra ránk illik a’ mit Császár 
az Életképekben mond : ,,a’ hős elődök renyhe nemzedé
ke , jármát viselni megtanult“ , úgy hogy most egy ma
gyar zúgolódik, készül és nem meri egy kávéinasnak ér
tésére adni, miért hagyott fel egy fő magyar lappal, ha
nem gyáván , egyével, kettejével, elvonul más kávéház
iba , és a’ magyar most is suttonban és mintegy más ha
zában szól magyarul a’ kávéházban , vagy nyelvét átalva 
németül beszél, illyen a’ magyar most: jármát viselni gyá
ván megtanult. Mintha bizony a’ gyáva inaszakdatsag és 
indulatőrjöngés közt nem volna közép férfias ut , mellyet 
erőteljesen ’s élet szerint, előmenőleg tapodnunk kell. Te 
magyar, te ember, mi emberek, költőink mennyit dicsé
rik a z t ,  mikor tanuljuk meg a’ középutat?

Engem senki csüggedve ne lásson még a’ halál tor
kában sem , mert ez tétlenül czélhoz nem vezet, én a’ 
középutat, tántoríthatatlan , benyomult lépéssel járni fo
gom, ’s most arra térek, hogy minap azt mondottam: a’ 
nevelést még az iskolázás után is folytatni kell. Néhány 
évvel ezelőtt egy könyvterjesztő egylet adta jelentőségét 
a’ Jelenkorban, hol van ez?  terjeszt é ez? — Én évek e-  
löttaz azért létező Vasárnapi Újságot ajánlottam nép ke
zébe adásul,vájjon tesszük é ezt ? Valóban mi feledékenyek 
vagyunk világos, angyal-pillanatink határzatiról. Mindig 
veszéklünk a’ nép miveletlenségén, de bennünket a’ tömér
dek salavári gond el fog.

A’ nevelést előmozdítja nagyon a’ templom. Ti min
den hitű lelkészek fogjátok fel a’ nemzetek ügyét, ’s mint 
e ryik nemzet-tisztviselő, mozdítsátok, de tudományokban 
gyakorlott ésszel ’s bibliai ihletéssel elő. Mostani sekély 
mindennapi szokott, — tudott erkölcs-mondománytokkal a’ 
czélt elég sikeresen nem mozdítjátok elő, hanem tőletek , 
pen arra határozottak,’s annaktól élőktől, ha akarjátok, mint 
a ’ megtért szent Páltól kitelik. Vegyetek szent lelket. A’ 
további nemzetboldogságot a’ nemzetiség tökéletesíti, ez 
fogja össze a’ francziát egy félelmet terjesztő nemzettömeg
gé, ’s ad az angolnak biztosítékot.— Csak arrakérlek ben
neteket kebelbe vonult tótok, ’s hánykodó illírek e’ magyar 
hazában, mellyet a’ többi vándorló nemzettel érvényesen 
hírünk, és nem találhatjuk fel egyikünk sem a’ nemzetek 
első lakhelyét, miért nem akartok magyarokká lenni, ’s ti 
illírek, mint Szalopektek mondá gyenge sajkátokkal nélkü
lünk meg nem maradhattok, ti a’ szent határjogot nem be
csülitek, mellyet okvetlen becsülnétek kell ’s nekem, midőn 
egyik múlt számban a’ magyarokhoz igazán szóltam,hoz
zátok is ugyan úgy kell itt szólnom , mert kettőn áll a’ 
vásár. Nektek szeretett népeink tisztelni kell hazajogúnk
kal nyelvjogunkat, nekünk pedig szittya, hajdan erős ma
gyarok , bár kegyelve , hajthatatlan karral gránit kitar
tással fen kell tartani bús nemzetiségünket, mert ez fúz, 
ez ölt össze szétbonthatlanul.

liehet még a’ nemzetet tovább is vinni, egy olly nem
zet-alkalom áltál mint görögöknél az Olympia volt. Ott di- 
csőittessenek a’ dicsőén éltek és mostan élők, a’ fiatal ma
radék buzdulására. Ott birkózzék a’ horaokbiró spártai i -  
vadék, hogy leikével teste gyarapodjék, mert azért volt, 
Pericles mondta, Athene mindenek felett való , mivel az 
a!.h?n?e*ek és testben erősek voltak ’s a’ többiek ,
különösen a' spártaiak csak testben. O tt , az ollyan nem
zeti, evfordulatos alkalomkor egy drámával irányoztassék 
akkori időre a’ nemzet lelke , én már c’ régen fellett,
’s ujsaglapban közlött terv szerint készítettem olly szín

müvet, e’ czélra, ’s megint tovább feljebb lesz ergettyüz- 
ve a’ nemzet.

Még van , mi a’ gombot fel teszi a’ nemzet-fejlesz
tés répületére, ez a’ Valhalla, de már erről nem szólok, 
met ezt az Üdv- és modorlelde cziin alatt kimentettem. 
Hanem ha a Valhallaig vitetett a’ nemzet testületé, min
den emeltyű ereje számba vétetvén, lehetőleg a’ láng
szellemig kifejlett. ’S itt már meg kellene szűnnöm, de az 
ember még a’ gönczölön túl is keres országot, kérdez
tem illy kifejlett nemzet milly állapotra v irad , önina- 
gamtul.

A’ kifejlett ember látja, hogy most az emberek, mint 
forgó karikák igen közel vannak egymáshoz,’s azért lán
golnak , torlakodnak, közelérve bűnhődnek, fajulva pusz
tulnak. Azt gondolja tehát hogy az embernek, valamint a’ 
fának, hogy egymást ki ne szíjjá, távolban keli államok.Az 
embernek saját fa-telepjén kell családban paradicsomilag 
élni. Ezt példázza Mózes a’ paradicsom képének felállí
tásában, ezt mondja Herder így  élve szabad légben, és 
zöldben , erőfejlesztve romolhatatlanul él az ember, min
dene maga körül van, szellemi tápot mint amerikai vadon
széli varázstelepekbe hozhatnak neki, gyermekeit pedig 
előbb maga szüleileg nevelheti, azután egyesen szorosan 
ügyelő szak- vagy illető férfiakhoz adhatja, tovább neve
lésül. ’S akkor az ölő költségbe és gondba kerülő vasutak 
sem kellenek, mert a’ sok családtelep közt, számtalan és 
rongálhatatlan puha gyöputak lesznek. Ila szomszédjával 
lesz baja az embernek, a’ sajtó ellenőrsége mellett, el
végzik a’ szomszédok, valamint, ha nemzetnek és nemzet
nek határpere lesz, a’ sajtó összehatott működésénél a’ 
nemzet kiegyenlíti a’ nemzettel. Nálunk e’ rendszer kön
nyen létesíthető , mert nálunk a’ tanyai élet uraknál, pa
rasztoknál igen dívik. ’S ma holnap minden föld szabad 
adásvevés alá lesz adva , akkor minden ember századok 
kényelmes folytán átmehet ez életbe. ’S ha majd a’ nőtten 
folyvástnövekedő szaporodás mellett s z ű k  l e s z  e’ haza 
csak magában Ujgranadában (?) van mőg elég hely, —• 
hol Ritter szerint tizennégy ezer []  mérföldön csak más 
fél millió telepes lakik. E ’ vándorlási eszméhez kell szok
nunk , mint bár Franklin szerint, az angolok nehezen és 
nem akartak vele megbarátkozni, természetesen és a’nép- 
tódulás egyenesen, elemtan parancsolta szükségéből meg
szokták az t ,  ’s csak Russell egy év alatt, két száz ezer 
világhátast vándoroltatott ki a’ föld részeibe. A’ kifejlett 
ember ezen állapotot látja emberszerünek, ’s kifejlődhe- 
tés-szerünek , ’s erről Ígértem én múlt évben a’ dec.31. 
Társalkodóban röviden Írni. Ezen rendszert erősíti min
den bölcs és fejedelmek Tusculánumba és Sanssouciba vo
nultuk, ezt szilárdítja némelly városok úgy épülte, mint 
például Berlinnek egyik külvárosa úgy épült és azon város, 
Amerikában, hol Zschockkénak ajándékul szabad telket 
ajánlottak, ezt támogatja eleshetlenül önuön nyaralási kert- 
övedzte szép kastélyokba vonulni szokott életmódunk, ta- 
nyázatink. Csak fogni kell itt az aszfalt kövekhez, szét 
rakni mindeniket a’ maga kövezet helyére, nem olly nehe
zek a’ dolgok mint gondolni szoktuk , mi tulajdonkepen 
visszatartóztat bennünket rendeltetési tiszteinktől, hogy a’ 
dolgot mindig nehezebbnek, birhatatlannak tartjuk, mint a ’ 
hogy van, a’ dolog maga meglesz. Ez é le t’s rendszerből, 
az ember lé lek-üzetlen és nyugton, fris természetű álla
pottal kiindulhat, szak- vagy ösztanilag a’ vég rendel
tetésnek.

(  Vége kővé)

A’ khán halála
I.

Szelim, gyöngye ó Kabardában a’ cserkesz csatászok
nak , virága a’ férfiaknak kényelmesen nyugvék a’ kere- 
veten ’s az édes mitsem-tevést élvezé, melly annyira jól
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esik kelet fiainak fáradalmak ’s veszélyek után. Ekkor egy 
belépett rabszolga mélyen h'ajtá meg magát a’ hatalmas 
előtt és szála: ,Uram ’s parancsnokom, a’ baksanok főnö
ke , Mirza hg , hozzád bocsáttatni kíván/ — Mirza név 
Szelim füleiben roszul hangzók; a’ csatász felugrott, jobb
javai eles damaszkkardját vévé, balját yataganra tévé ’s 
férfi állásába helyezkedék, ki ellenséges megtámadást vár.
— ,Uram fegyverre szükséged nincs4! alázattal folytatá 
a' rabszolga; ,m ertkardját’s pisztolyait létévé a’ hg ’s ki
séret nélkül jelent meg. Kezében olaj lombbal vendégsze
retetet kér. Én szemeibe néztem; szive gyűlölettől szabad 
’s fejét áruláson nem töri/  — Egy mosoly, mint holdvilág 
az éj fellegeit, elűző Szelim homlokáról a’ redőkct; kard
já t  a’ kerevet vánkosai alá rejté ’s villámszemeiben már 
csak kandiság Jeskődék.— „Min já r  esze vetélytársamnak, 
mit hoz halálos ellenségem ?44 szála magában , szakálát 
lesimitá ’s a ’ rabszolgának monda: „Mirza jőjön be, a’ 
vendégszerető üdvözli őt !££

Szelim és Mirza csakugyan vetélytársak valának, mert 
mi a’ cserkeszek előtt nagy ’s ohajtandáknak látszik az 
életben , azt ők egymásnak kétessé tenni törekvőnek. ’S 
halálos ellenségek is valának , mert úgy tetszők , hogy 
egymástól nyugalmat csak sírban reményihetének. Mind
ketten egyiránt hatalmasak, fegyverforgatásban egyiránt 
tekintélyek valának. Nem egyszer ingadozott amaz ’s i-  
mez közt a’ nemesek választása, ha főparancsnokot kel
le választaniok; Szelim úgy, mint Mirza nem egyszerien  
bggé kineveztetve, ki a ’ hadserget vezetőmig megtörtént 
a ’győzedelmi ütközet, hogy ezután eléretvén a’ c z é l , a’ 
völgyek hona folyvásíi szokásaként, tegye le méltóságát. 
A ’ mérleg ez ingadozása a’ két leghatalmasb család fő
nökei szivét sötét gyűlöletre ingerlő. Tetszett azonban a’ 
sorsnak még hevesb lángra gyulasztani egymás ellen a’ két 
főnököt: egy szerelmet ada nekik. — Zulma egyetlen le
ánya ’s örököse volt a’ gazdag Kutulinak ’s még szebb 
vala , mint gazdag. E ’ szűz egyenlő figyelmet mutatott a ’ 
két férfi hódolatai iránt ; fekete szeme mind kettőre vil- 
lana. Ki volt a’ kegyelt? Szelim olly kevéssé tudá, mint 
Mirza : mindketten reményiének , mindketten remcgének 
’s a’ bizonytalanságban csupán azt tudták bizonyosan, hogy 
egymást határtalanul gyűlölik, mint Zulmaf szeretik. Zulma 
keblében büszke szív doboga ’s az öreg lvutuü barátai és 
szomszédai, de még inkább leánya b a rá t’s irigynőji álliták, 
hogy csak kevélysége nem hagy választania szerelme tárgyai 
közt.,A’ hegyek leghatalmasb lovagai feküsznek lábainál!4 
szálának titkos szemlélőji; ,de mindennek van ideje.Eljő majd 
az idő , hogy választania kell ’s azután bekövetkezik a’ 
büntetés, mert a’ választottnak a’ legroszabbtól kell fél
nie a’ másik részéről ’s a’ nő többet fog reszketni, mint 
a ’ szűz nevete/ — A’ vetélytársak sokszor találkoztak lvu- 
tuli házáná l; de Zulma körében féket vetőnek a’ gyűlö
letnek ’s kebelbe zárók a’ féltékenység tü z é t , hol ez a -  
zonban annál hevesebben lángol».

Ezért nyúlt Szelim damaszkkardjához Mirza név emlí
tésekor. Ő attól tarta vagy inkább azt várá , Mirza azért 
jó , hogy vele végre megvíjon ’s a’ sorsot fegyver szája 
döntse el. De más hirt hozván a’ hű rabszolga ’s »’ven
dégszeretet szó olajat öntvén a’ szenvedély hullamira, Sze
lim nyájasan ment ellensége elibe. — Mirza cserkesz lo
vagi fegyverékben jelent meg. Bátor fejét vassisak fődé , 
széles mellét pedig pánczél. A’ halvány arczszin, »’tisz
ta  homlok belbékére mutatának, de a’ villogó szemekből me
rész  eltökélet szála. Vendégszerető fogadtatáson a’ házi 
u r  résziről a’ vendég nem csodálkozék; vendégszeretet
—  a’ c s e r k e s z  n e m e s e k n é l  e l s ő  e r c n y e  — 
a’ házi életnek. A’ halálos ellenség nyugottan hajtja le 
fejét párnáin ellenségének , kinek sátra vagy födele alatt 
mulat. Gondtalanul vévé le tehát Mirza sisakát; a’ rab

szolga két pipát hozott. Darab időig némán ülvén egy
más mellett a’ főnökök ’s egymásba gyürüdzvén a’ füstgo- 
molyok, Mirza elkezdő szavait:,Szelim, vészterhes viharfel
leg vezete hozzád. Komoly meggondolt szót kell egymás
sal váltanunk. Tudod, hogy a’ krimi khán csordáival, mel- 
ly e k , mint tengerfövény, számtalanok, közelit. Sátrai 
Baksan partjain ki vannak már huzva. Hatalmában biza
kodva kivonja, hogy a’ szabad hegylakosok, a’ hegynyi
lasok büszke fiai, hajtsák meg előtte térdeiket. Velünk már 
is hűbéreséiként bánik ’s követeli, hogy szüzeink közül 
a’ legszebb húszat , 50 lovat és 50 fegyverzetet küld
jünk nekie.Mit mond Szelim e’ követelésekre? Megfizetjük 
é a’ lealázó adót?4— „Soha !44 változhatlan eltökélet nyu
galmával felelt Szelim.— ,Tgy hát háború avagy vér!4 — 
„Uly föltételek mellett béke: halál, háború: élet. Cserke
szek közt fegyverek ’s harczvágyó ifjúság nem hiányza
nak. ’S hol azon atya, ki leányát, hol azon fitestvér, ki nő
v é ré t , hol azon csatász, ki lovát ’s fegyverzetét inkább 
átadná a’ barbárnak, mint harczolna,győzne ’s, haallah akar
ja ,  elesnék?44 — „Szivem mint szájad beszél. De ismered 
é a’ khán erejét ’s gőge forrását? A’ mi viszálkodásunk az, 
Szelim.Ha engem választ hadvezérül a’ nemesség, akkor ti 
a’ hadban részt nem vesztek’s kardhoz a’csatászok fele nem 
n y ú l , hogy elűznék mindnyájunk ellenségét. Rád esik a’ 
választás, úgy én, hogy mitsem engedjek jógáimból, kényte
len leszek kezeimet keblembe dugni’s ezer lovas velem he
verem!. Egyesülve visszakergetjük a’ khánt, honnan jött, a 
fekete tengerig; meghasonolvaa’ húszszorta több tatár kap
zsisága áldozatiul estink.,,Úgy van Mirza.De mondd meg,mit 
télietekén a’ vész elhárítására? Csak egy eszközt nevezz, 
mellytől nem kell pirulnia becsületemnek’s az enyéimmel hoz
zátok csatlakozom, hogy tudja meg a khán, vakmerőségére 
miként válaszolnak a’ cserkeszek/4— ,Halljad hát! Szivem 
szereti Kutuli leányát, éltemet adnám viszonszerelmeért! 
Tudom, hogy kebeled is azon érzelmeket re j t i : ’s azért va
gyunk egymás ellenségei.Ki szive választottja? te avagy én? 
én, valamint te, nem tudom/ Nosza tehát az ő szája határoz
zon keze fölött ’s válaszszon cserkesz hadvezért a’khén ellen. 
Esküszöm,hogy ha téged hallgatnod meg, kezéről lemondok 
’s baj-és halálban melletted híven parancsidnak engedelmes- 
kedve, harczolok.Mit szétválasztott a’ szerelem, engesztelje 
m ega’ háború/— „Add kezedet, Mirza !44 ürömtől sugározva 
kiálta Szelim. „Látom, hogy szintolly nemes vetélytárs, mint 
bajnok harezfi vagy.Javaslatod jó ’s eszküszöm, mit te eskü
vél nekem.Zulma határozzon/4—Szelim Mirzával kezet fog
va lépett ki »’házból, mit látván a’csataszok, örömujongának. 
A két férfi Kutuli házához lovagolt.

II.
Mint terhes viharfelhők lassan közeledve távol zugasuk- 

kal aggasztják a földmivelőt, úgy hullámzónak a hatalmas 
khán hadcsapatai. A sötét néptömeg a hegység tövében vo- 
nula össze ’s gyalázat- és halállal fenyegeté a’ szabadság 
büszke fiait. A’ hegylakosok fegyvert ragadának. Az őrök, 
biztosan találó tűzfegyvereikre támaszkodva,solyomszemmel 
kisérék az ellenség mozgalmait. A’zajtüzek egfele loboga- 
nak fel a’hegvormokon,közel vészre figyelmeztetendok s el
szórt falvak és tanyákról hadba hivandók a’ harezfiakat. A 
lovak nyeritének, a ’pánczélok tündöklőnek, a kardok s pus
kák csillogónak : nemesek és hűbérnökök, urak es szó ga 
fegyvert ragadának.A’nők, büszke leányai az amazonoknak, 
bátran szembe nézve a’ háború faradalmai- s vészé yei-  
nek , férjeiknek fegyverkezetet ’s fegyvereket hordanak, 
a’ leányok pedig a’ csatalovakat vezeték elő. Botorság- s 
forró honszeretettól lelkesedve csapatokban gyű e rez te '  
a’ vívók; csak rend hiányzók, mert vezer nem vala Egyik 
fél Mirzát, a’ másik Szelimet akara. Vad chaoszi volt a to
longás, forrongás és nagy veszély»’ küszöb eloít.Mertsok-
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szór történt m i r , hogy vezérválaszíasi összepörlés miatt 
meghasonolva a’ legvitézebb csapatok boszankodva haza
mentek, a’ vezérrel együtt, ki nem vula inyökre , má
soknak hagyván a’ háború gondjait.

Azonközben a’ két vetélytárs, kik közt ingadozott 
a’ vezérválasztás , az öreg Kutuli házához lovagiának . 
sorsukat Zulma kezeire bizandók. — A’ hölgyet barát és 
ellenség határtalan büszkeségről vádolá, maga az ősz atya 
is ma erős szavakkal korholá gőgje miatt leányát. Zulmauem 
volt büszke , nem gőgös, nem érzéketlen; Mirza férfias 
szépsége , nemes bátorsága, nagy lelke régóta fényiének 
előtte az élet legfőbb czélja- és szerencséjeként. De a’ 
vallomás elhalt ajkain , mert félt, hogy szerelme lassú 
fuvalma is megmozdíthatná a’ boszuharcz hógörgetegét, 
melly őt magát ’s választottját megsemmisítené. — E ’ mi
att ma is vonakodék elejénte kimondani az elhatárzó szót, 
midőn mindkét kérője előtte megjelent.— ,Választásom vi- 
szálkodás magvát fogná elszórni ’s a’ rósz aratás honom
nak jutna. A’ khán jő; most harczrahivásnak, nem szere
lemvallomásnak ideje. Ilarczoljatok ’s vissza mint győz
tesek jőj etek!‘ így  szólt Zulma. De hallván,hogy válasz
tása viszálkodást ’s gyűlöletet enyésztetend ’s egyetértést 
a ’ köz ellenség ellen szülend, felnyílt kéjdus titka] bimba
ja  ’s Mirzának nyujtá reszkető kezét, őt mind szive, mind 
hadvezérségre méltónak Ítélvén. — Zulma Ítélete ég tiíz- 
villámaként érte Szelimet: ez szilárdul ’s büszkén, de kő- 
szoborként merevenen álla ott. Mint arató aratja a’ kalá
szokat, úgy érezé reményeit hanyaílani egymás után.ügy 
tetszék neki , hogy szivének meg kell szakadnia ; az a-  
zonban meg nem szakadt, csak szerencséje volt romba 
döntve. De ó férfi vala , meghajolt a’ végzet előtt ’s né
mán illeszkedék keserű sorsához. Hallgatva tévé fejére si-  
sakát, mereven, halvány ábrázatáról lebocsátá arczsisakáf, 
kezét damaszkkadjára tévé . parancsait várván szerencsés 
vetélytársának.—Mint Szelim nemes férfiként viselé ma
gát , ki szenvedélye hullámait adott szava hatalmával fé- 
kezé, úgy Mirza is nem kevésbbé méltónak mutatkozék a’ 
szűz- és szerencséjére.Mi nehezebb, a’ szerencsétlenség
nek csendes tűrést, vagy a’ szerencsének világos eszmé
letet ellenszegezni ?

Mirza megemlékezék a’ kötelességekről, miket mint 
vezérnek, teljesítenie kelle. A’ viszonszerelem nem re
ménylett boldogsága meg nem ittasitá , sót szent tüzként 
áthevité őt, hogy tettereje nem szélhüdött, zavarba nem 
jő v e , hanem edződött ’s megdicsóült. — Mirza szemeiből 
ismét ama tiszta, merész tekintet, nagy foltét hírnöke, 
sugárzott, melly neki Szelimnél megjelentékor sajátszerü 
valamit kölcsünze. llenne régóta már terv é r t ; most lát-  
szék elérkezettnek a’ végrehajtás ideje. ,Tudod összebe
szélésünket ?* gondolkodó komolysággal kezdé Szelim.— 
„Bizonyítványa te vagy, mert a’ nélkül egyikünk már hal
va fekünnék.**— ,Hallod a’ kiáltást, melly a’ hegyszoro
sakban tovább meg tovább hangzik ?* „Táborszemek (Vor
posten) zajkiáltása, az ellenség közelítését hirdető.**—
,Látod a’ hegyormokon fellobogó tüzeket?* — „Zajtüzek, 
fenyegető vészre figyelmeztetők !** — ,Te meggátolhatod 
a ’ khán előnyomulását, ha hüven teljesíted , a’ mit neked 
mondok ! ■— „Szólj, én kész vagyok!** — Szelim paran- 

’ esőt várt, melly éltét koczkáztatni rendelé ’s arra ö elvolt 
tökélve. Mirza lassú , meggondolt, de szilárd hangon igy 
folytatá: ,Végy ötvenet legjobb lovaink ’s ötvenet legszebb 
fegyverkezetünk közül,vidd azokat a’hatalmas Abukarkhán- 
nak ’s mondd neki, hogy ót a’ nemes cserkeszek nevében 
beke s örökös szövetségért kéretem 1 Mondd neki, hogy 
távolról sem akarván megtagadni tőle az adót, felette ör- 
vendek olly hatalmas urat parancsnokomul b írn i! Mondd 
neki, hogy meghódolásom jeleül 20 legszebb szüzet, köz

tük Zulmát, arámat, sátorába viendek!* . . . Szelim meg
döbbent, Zulma haudzsárát vévé, az ősz Kutuli boszusan 
kelt föl helyéről; de nem gondolva a’ benyomattal, mit pa
rancsa okozott, Mirza nyugottan folytatá: ,Ti engem e’ 
háborúban vezérül választatok, e’ szerint tudjátok, hogy 
mindaddig vak engedelmesség kötelességtek. Szelim, te 
az adó első felevei a’ khanhoz mégysz;én ünnepélyt ké
szítek neki, mellynél kezemből fogadja el másik részét. Menj 
’s ha három nap múlva nem leszesz velem megelégedve, 
a’ haza megboszúlójaul nevezlek ki a’ gyalázatért, mit 
rajta elkövettem.* —̂ A’ zárparancscsal Szelim megelége
dett. Át ugyan még nem látta tervét a’ hadvezérnek , de 
ismérte Mirza bátorságát, Mirza szerelmét: tudta , hogy 
a’ szövetségnek, mellyet Zulma becsületével látszék meg
erősíteni akarni , borzasztó fordulatot kell vennie. — Az 
ara is megelégült e’ határozattal; elpirult kislelküségén 
és szégyenlé bizalmatlanságát szive férfia iránt. Oda nyújt
ván tehát kezét, szeme szóla : ,Cselekedjél! mit teszesz , 
jól van téve ; követem intésedet a’ nélkül, hogy kérdez
zem , honnan vagy hova? A’ szerelem: bizalom.*’S a’ leg
közelebb órában Szelim 50lóval’s 50 fegyver kezettel Abu- 
kar-khán táborába ment

III.

Baksan folyam ’s cserkeszhegyek közt vidék terül el 
melly rendesen krimi falnak neveztetik. Korunkban vára
kat lát itt az utazó, mellyeket orosz hadsergek ótalmul a’ 
hegylakosok megrohanásai ellen épitének ; de azon idő
ben, mellyben az itt szóban forgó esemény történt, a’ 
múlt század kezdetén , e’ föld beláthatlau sikság volt, hol 
más nyugpontot nem talált a’ szem, mint sirhalmokat, khur- 
guanokat, régi nyughely- ’s gyászemlékeket, mellyek az 
elhullott csatafiak emlékezetinek szen>eltetvék.E’ síkságon 
a’ kard sokszor dúsan aratott ’s daczára a’ váraknak most 
is arat.— A’ sikság egyik oldalán Abukar táborozott tatá
raival szekérvár mögött, melly tá rszekerek-’s martaléktar- 
gonczákból volt építve; más oldalon a’ cserkesz harcz- 
liak állának, jól fölfegyverzett, bátor, de kis csapatka az 
ellenség sáskaseregéhöz képest. A’ két hadsereg közt 
nagy szoba , Mirza parancsára sebtiben épített alaktalan 
deszkasátor, emelkedők, mellyben Mirza fényes lakomát 
készíttetett a’ khánnak. A’ két nép zászlóji lobogtak a’sá- 
toron , mellyben a’ khán hadscrge előkelőivel várta a’ 
történendőket. Az asztalon arany ’s ezüsttálak halak- ’s 
vadakkal és kosarak gyümölcs és szőlővel díszelgőnek.Bor 
helyett, mit a’ korán tilt, patakokban folyt a’ részegítő 
méhser, mellyet a’ cserkeszek századok óta jelesen tudnak 
készíteni, ’s mialatt a’ vendégek édes itallal mulatónak, aT 
sátorba ünnepien öltözött 20 csekesz szűz lépett,az asztali ö- 
römeketa’háromhűrú balalayka zenéje mellett dalok’s táncz- 
czal diszitendók. Mint hold a’ csillagokat, Zulma szépsége 
ugysugárzá  túl a’legszebh cserkesz leánvokat.Valóban ke-  
cseinek nem volt mása kelettől nyugotig.Az alruha gazdag 
himzetekkel a’ vállon, felöltönye arany gombok és selyem 
rojtokkal, nadrága, melly aranyhimzetű veres csizmáiig 
nyúlt, a’ bársonysüveg, melly alól fekete haja sürü fona
dékokban hullámzott vállaira , keleti férfiszemben még va- 
rázsolóbbá tevék tagjai ’s arcza ritka arányát. Mi é rz e -  
mények viharzottak e’ szívben, mi eltökéletek leskódének 
e’ villámszemekben! ’S mégis minden kedv ’s életnek, il
lat ’s bútalan örömnek tetszék. Csak koronként nyomá he-* 
Vesebben kebléhez a’ balalaykát, mint ha újra meg újra 
kellene meggyőződnie a’ hű handzsár felől, mellyet fel- 
ruhája alatt rejtve tartott; tekintete csak koronkint kereső 
föl kedvese szemeit, mint ha kérdeni akarná: ,meg vagy 
é elégedve a’ nehéz szerepléssel, mit rám bizál?*

(  Vege A öv.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tra tt ner-K áro 1 y i uri-utcza 453.
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B. követének előterjesztése a’ börtönrend
szerre vonatkozó fördi üzenet ellen.
A’ FöRll. üzenetjökben nemcsak azt jelentik k i : a’ 

büntetőrendszerről szóló IHdik részből mit fogadnak el 
’s mit nem, hanem véleményüket kimondják a’ bűnt.könyv 
behozatása módjára nézve is.Tehát az egész tárgyat egé
szen uj térre vitték által. Kétségen kivüligen is nagy ’s 
nehéz kérdés életet adni a’ gondolatnak, egy uj rend
szert illeszteni ó alkotványba, és ép ezért mindig hiány
nak is tartottam én az orsz. választra. munkálatában, hogy ez 
az uj bünt.tkönyv behozatala iránt véleményt nem ado tt; 
de más résziül a’ főRR. ezen logikáját sem értem, kik egy 
olly törvénykönyv behozatala iránt bocsátkoznak velünk 
értekezésbe, melly még meg sem született, raellynek egy 
része fölött még mi sem tanácskoztunk , mellynek a’ fő
RR. még két része iránt is most csa k legelső Ízben nyi
latkoznak, szóval a’ ki tudja, hogy elveikre ’s irányaikra 
nézve a’ KK. többsége és a’ főRR. többsége egymástól 
mindenben mint különböznek , sőt egymással mint ellen
keznek ; a’ ki számba veszi, hogy az I. és Ildik részben 
a’ két többséget milly alapelvek ’s milly lényeges különbö
zések választják el most is,’s még inkább fogják elválasztani 
egymástól, p. o. esküttszék , büntetésnemek, kegyelem
jog  , fölségsértés , ’s hütlenségi bíróságok kérdése stb ; 
’s a’ ki visszaemlékezvén a ’ múltra , átgondolja a’ nem
zetnek mi sok drága érdeke szenvedett már ekként hajó
törést , az méltán idópazarlásnak tartja , ha a’ két tábla 
a ’ törvénykönyv fölötti egyesülés előtt annak behozatala 
iránt vitatkozik; én pedig még taktikátlan lépésnek is tar
tottam volna részünkről ezt megkezdeni,— mert ha talán 
nem a’ főRdek által kívánt mód szerint határoztatnék el 
a ’ t.könyv behozatala, ók majd utólagosan is a’ t.künyvben 
fognák magukatolly elvek ’s intézetek ellen szegezni, — 
mik nélkül viszont mi épen nem is fognék kívánni az uj 
t.könyv behozatalát; úgy hogy mindezeknél fogva, ha a’ 
RR. elfogadnák azon indítványt, miszerint a’ bűnt.törvény- 
könyv behozatala iránt csak akkor tanácskoznánk, ha ma
ga a ’ t.könyv fölött a’ két tábla közt az egyesülés meg
történt, én részemről hozzá szívesen járulnék; de ha nem 
fogadtatik e l , folytatni fogom véleményem előadását a’ 
főRR. üzenetének első részére , melly a’ köv. három ja 
vaslatot ajánlja: 1) kezdetül ne építtessék több egy minta
börtönnél , ’s csak ha a’ magányrendszer theoriája gya
korlat által is igazoltatik, építtessék föl a’ többi fogház ; 
2 )  miután e’tapasztalatszerzés huzamos időbe kerül, addig a’ 
t.hatósági börtönök az 1827ki orsz. választmány javaslata 
nyomán ideiglen rendeztessenek el; és 3) minthogy pedig 
az lsö részben a’ magányrendszer alapján kiszabott bün
tetések csak a’ mintabörtönben alkalmazhatók , hogy azok 
az ideiglen elrendezendő t.hatósági fogházakban is alkal
maztathassanak, ezekre nézve a’ büntetések uj aránymér
téke állapittassék meg. Mi a’ mintabörtönt illeti, először 
is kénytelen a’ szónok a’ főRR. azon állítását tagadni, 
mintha a’ börtönrendszert az orsz. választmány is részen- 
kint vélte volna behozandónak; e’ tekintetben a’ főRR. 
hasztalau keresnek támaszt véleményük mellett az orszá
gos választmány munkájában , mert az a’ behozatal iránt 
semmi positiv javaslatot nem tön; a’ jegyzőkönyv lOiklap- 
ján pedig e’ szavak: ,,hiszen egyszerre ’s egykét év a-  
latt úgy sem lehet az egész hazába behozni ’stbu csak egy 
véleményszinezet erősségei gyanánt vannak felhozatva, 
mellyek miután a’ többség által összesen mellőztettek, e’ 
körülmény után inkább a’ tüstinti behozatal mondathatik 
az orsz. választmány véleményének. Miért nem akarják

tehát a’ főRR., hogy a’ rendszer tüstint ’s tehetségünk 
szerint bár egymásután de folyton hozassék be ? M ivel, 
úgy mondják, vannak egyes tapasztalások, mellyek szerint 
ezen intézeteknek nem volt azon hatása, melly tőlök vára- 
tott.ígen, de bezzeg ittám a’ kérdés fordul elő: vájjon azon 
hatás váratott- é tőlük, melly észszerűen ’s józanon vá
rathatott ? Kik azt hivék , hogy e’ fogházakban minden’s 
mindig gyökeresen fog megjavulni, hogy az innét kisza
badultak soha nem fognak többé bűnt elkövetni: azok ter
mészetesen csalatkoztak , mórt többet vártak a’ fogháztól, 
mint várhatni az iskoláktól, lionnét gonosztevők szinte ke
rülnek ki, pedig mennyivel könnyebb volna egy ifjút meg
őrizni a’ jóban , mint egy rögzött gonosztevőt úgyszól
ván újjá teremteni ; mert azt várták, hogy ki itt már rab 
vo lt , soha nem fog bűnhődni, holott ollyan emberek is , 
kik 40—50 évig ártatlan életet éltek folyvást, bűnbe es
nek; mert a’ nem régóta álló ’s részlegesen ható foghá
zaktul egyetemies hatást vártának, hogy ki a’ javító fog
házban volt, az ha p. o. gyanúból a’ többi régi rósz töm- 
löczökbe vettetik, még azokban se romolhassék el töb
b é ,  mi ama követeléshez hasonlit, hogy ki a’ kórházbul 
egyszer meggyógyulva kieresztetett, az a’ betegséget ne 
kaphassa el soha. Ulyeneket, lehetetleneket vártak e’rend- 
szertól , ’s természetes hogy csalódtak. Ellenben a’ rend
szer kétségbe vehetlen hasznai közé tartozikljhogy a’rabitt 
nem romolhatik el, és éz mármaga roppant elsőség a’ régi 
tömlöczök felett; 2) hogy a’ kiszökés majd lehetetleulé
vén , a’ büntetés annál bizonyosb ’s elrettentöbb ; 1816 
óta 1842ig az ezer kamráju,’s majd legszigorúbb fegyel- 
mü londoni Milbankben csak egy rabnak sikerült a’ szö
k é s ; 3) tartási költségit a’ rab munkájával visszatéríti a’ 
statusnak; 4) vannak eltagadhatlan példái a’ gyökeres er
kölcsi megjavulásnak is; egyébiránt miután ha csak azok 
nem bűnhődnének, kiket az erkölcs tartóztat vissza: min
den nemzetnek fele rab lenne, ennél a’ statusra nézve fon
tosba’ rendszernek ama gyakoribb eredvénye, miszerint a’ 
henye dolgos lesz , a’ makacs pedig engedelmes , ki Írni 
olvasni ’s mesterséget nem tudott, mindezt megtanulja, 's 
ha nem lön is közülök mind teljesen becsületes, de a’leg- 
több magáévá tette a’ rendszeretó ember szokását; ’s a’ 
bostoni fogház-társaság tudósításaiból már 1833ban ki- 
világlék, hogy mig a’ régi rendszer mellett lOObul 40 került 
vissza, az uj mellett lOObul csak 2 visszaeső van; vég
re a’ rendszer kétségbe vehetlen haszna köze tartozik 5) 
hogy a’ büntetés jellemével annyira bir, azaz roszat és 
fájdalmast magában a’ durvább emberre nézve is annyira 
foglal, hogy Glasgowban a’ katonák egy héti magányfogság 
helyett inkább 500— 1000 korbácsütés elfogadására ajánl
koztak. Sőt csak egyedül e’ büntetés az, mellvet úgy szól
ván individualizálni lehet; kinek lelke igen elcsüggedt: vi
gasztalással eleveníti m e g , kinél tanács hiányzik : okta
tással fegyverzi föl , kiben a’ rósz akarat ’s dacz szem- 
beszálló: a’ magány és sötétség szellemi hatalmával győ
zi le, kit letört a’ bánat és szenvedés : támogatására lá
togatókat eresztget, szóval a’ rabok kamráiba kint és vi
gasztalást akkint bocsáthat, a’ mint mindenik rab lelki- 
állapota megkívánja.’S tapasztalás által is ellenmondhatla- 
nul igazolt e’ természete a’ büntetésnek tökéletesen ele- 
nyészti a’ főRR azon két ellenvégen forgo kissé csodála
tos aggodalmát, miszerint egy részről attól félnek, hogy 
a’ magánybüntetés talán igenis kegyetlen lesz, más resz- 
rül pedig , hogy talán igenis enyhe l e s z , úgy hogy e 
miatt a ’ közbátorság fogna veszélyeztetni. Megvalljaszó- 
nok hogy midőn a’ főRR. ezen dilemmáját olvassa, bámul,
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mikép fogadhatták el a’ bűnt. t.könyv alapjául azon rend
szert mellyról még most saját vallomásuk szerin t, azt 
sem tudják: vájjon annyira tul-embertelen lesz é , hogy 
még a’ status fentartásaért sem leend szabad alkalmazni, 
vagy annyira tullágy lesz é, hogy mellette a’ status nem 
fog fenállhatni. Egyébiránt reményiem, úgymond, hogy a’ 
fóRR. mindé’ kétségük mellett sem tagadják a’rendszer
nek általam imént elősorolt eredvényit más nemzeteknél , 
hanem csak arról kétkednek: vájjon lesznek é annak ha
sonló eredvényei hazánkban, mellynek többféle fajú lako
sai sok tekintetben egymástul is, annyival inkább külön
böznek a’ külföld lakositől? De kérdi a’ szónok: e’rend- 
szer alapszik é a’ psychologia törvényin, ’s a’ lélek tör
vényei , egyedi különbségeket kivéve változnak é orszá
gok határai szerint ? Kérdem én : ugyan képzelhető é , 
hogy a’ mi Iielvetziának német ’sfranczia cantonaiban, — 
Francziaország különböző vidékin , belgáknál, németek
nél, angoloknál, skótoknál, irlandiaknál, svédeknél ’s E j -  
szakamerika száz népfaju tartományiban minden szinü, olly 
soknyelvű, fajú, miveltségü’s életmódú népre sükerrel al
kalmaztathatott , hogy az e’ földhátán csak mi ránk talál
tatnék alkalmazhatlannak ? Kérdem továbbá: vájjon e kétség, 
hogy mi más népek lelkére üdvösen hatott, a’ miénkre ká
rosan hathat, nem azon képtelen föltételen nyugszik é, hogy 
mi egészen más természetű lélekkel bírunk , ’s igy talán 
nem ok nélkül emlegetjük a’ „magyarok istenét“ , ’s váj
jon ha annyi nép ’s majd félszázad tapasztalásai kevés 
voltak, kielégit é nálunk néhány száz emberé ’s néhány 
évé, avagy előbb ez rek en ’s legalább 20—30 évig foly- 
tatandjuk a’ mintávali kísérletet, mi alatt polgártársink 
számtalanai válnak a’ mostani rendszer áldozativá? Tek. 
RR! ha illy kivételes természetű néppé teszszük magun
kat, ha elhitetjük magunkkal, hogy mit más népek tapasz
talása helyesnek ismert, abból uj kísérletek nélkül mi sem
mit nem fogadhatunk el; akkor haladásunk elibe mi magunk 
gördítjük a’ legnagyobb követ , akkor mások tapasztalása 
nekünk elveszett, mert semmit nem kezdhetünk o t t , hova 
mások azt kifejtették, hanem mivel mi sajátságos nép va
gyunk , ez általunk képzelt oknál fogva mindig vissza 
kell mennünk oda, hounét mások talán egy század előtt 
indultak ki. Nem állítja ugyan szónok, hogy a’ psychologia 
törvényei mind oily csalhatlanok mint a’ mathesiséi, de van
nak köztük bizonyosak is , és hogy a’ magány kínos ál
lapot, azt ép úgy elhihetjük, a’ nélkül, hogy még ezek
kel is kísérletet tennénk, mint elhihetjük , hogy féllábon 
sokáig állani kínos helyzet, a’ nélkül hogy mindenkin meg
próbálnék azt; e’ szerint a’ büntetésnek sújtó ’s elrettentő 
hatásáról nincs okunk kétkedni; viszont, hogy tulkegyet- 
lenné , elmeháboritóvá nem fa ju l , ez iránt biztosit ben
nünket az ,  hogy e’büntetésen, mint a’ jó gőzgépen szá
mos ventill van, miknél fogva például a’ világ, szabad lég, 
étek, munka, látogatás bővebb mértéke ’s változatossága 
által a’ büntetés tulterhét a’ szenvedő rab életerejéhez 
képest enyhíthetni. ’S fé lek , hogy ha mi kisérlettételek- 
be bocsátkozunk, ha el engedjük hülni azon meleget, mel
lyel a’ nemzet jelen pillanatban forr ez ügy körül, ha i -  
dőközben — mert mindennek megvan a’ maga kora , uj 
szükségek ’s más eszmék válnak a’ szinte változó közvé
lemény kedvelteivé , ez ügy szögletbe tolatva , olly las
san, olly későn fog létesittetni, mint az angoloknál egy
kor, hol Howard indítványa már 1776ban elfogadtatott a’ 
parliament által, de teljesedésbe nem ment; 1794benBent- 
ham és Blackstone, mind nagy név! újra inditványozák ’s 
újra elhatároztatott, de szinte nem hajtatott végre ; Ro- 
melly 18l0ben ismét megujitá , ’s csak e’ törvény folytá
ban épitteték a’ londoni Miibank 1816ban, melly ha annak 
idejeben 40 évvel előbb építtetett volna fe l , most egész 
Európa fogházai ’s erkölcsisége a’ javulás más fokozatán 
állanának; de felek azért is: mert mintabörtön-igazgatóul 
egy szerencsétlen választás, V. követének megjegyzése

szerint, megronthatja az egész rendszer jövendő hitelét, 
miután hibás alkalmazásban elmarad foganata a’ legegész— 
segesb elvnek is, ’s nem lehet é méltán föltennünk, hogy a’ 
mintabörtön kerdesbeli letezése csak el fogja hidegítni az 
emberek azon nagy és lelkes osztályát, kik habár nem helye
se n ,  de többet vártak a’ magányfogságtól, mint az isko
lától, mint a’ templomtól is ,  kik majd nem fogják tartani 
költségre méltónak a’ rendszer tovább terjesztését, mivel 
a’ rabok száma mindjárt nem fogy szembetünóleg, mivel 
megtörténik, hogy a ’ mintabörtön volt rabjai is újra bűn
hődnek , ’s mivel ók olly valami talizmánnak hitték a’ ja 
vító fogházat, hogy mert 500 rab belé van csukva, már 
megjavul valamennyi gonosztevő. Szóval, most bírván ez 
ügy a’ nemzet hitelét ’s reményét, most kész reá áldozni, 
’s használjuk e’ kétséget, mert minden javításnak megvan 
maga szerencse-kora , melly ha elmúlt, a’ réginek helyét 
uj javítások szükségének érzése foglalván e l , azon sze
rencsekor gyakran örökre elmúlt. A' föRR. hivatkoznak a’ 
külföld példáira, miszerint kedvezőbb helyzetben levő 
nemzetek is mint mi, eleinte csak próbaintézetet állítottak 
fe l,  ’s úgy terjeszkedének többre. ’S kérdi a’ szónok:— 
vájjon lehet é helyzeteket összehasonlítani, mellyek kor
ra egymástól különböznek? nem természetes é , hogy az 
angolok Gloucesterben 1785ben , a’ Milbankkel 1810ben , 
Pensylvania 1786ban, 1817ben, 1821ben,’s New-York pe
dig 18l6ban ez uj eszmével kísérletet tőnek , miután e -  
löttük még senki által és sehol nem téteték vele kísérlet, 
miután épen az ó eredeti kísérletükből született a’ rend
szer ? De vájjon csak próbául építettek é aztán azon sta
tusok, mellyek utánok építettek? Genf és Vaud canto- 
noknak, Éjszakamerika legalább 15 tartományinak status
fogházai, Nagybrittanniában a’ londoni Bridewell ’s g las-  
gowi fogház ’s több az illető hatóságok által próbakint 
állíttattak é ? ’S a’ mi első fogházunknak azért kell lenni 
kísérletnek , mert a’ 30—50 év előtt épült első fogházak 
is akkint tekintettek? Megvallja szónok, hogy ó nagy bo
hóságnak tartaná azt hitetni el magunkkal, hogy a’ két 
kor közt nincs különbség, ’s hogy mi épen olly problé
mának tekintsük az első fogház sikerét most, midőn arról 
már 20—30 fenálló fogház különböző népeknél tesz tanú
bizonyságot, mint problémának tekinteték azok által, kik 
példa ’s gyakorlati tapasztalás nélkül a’ legelső javító fog
házat tervezték. Mondatik, miképen Angliában még 1840 
körül is egyes mintabörtön (model-prison) épitteték, de 
itt, a’ név hasonló bár, a’ czél különböző; a’ fóRR. a’ minta
börtönt azért javasolják , hogy a’ rendszert megpróbálják 
(minél fogva hibásan választották próba- vagy kísérlet- 
börtön helyett a’ mintabörtön nevezetet) tehát ezen javas
lat alapja a’ rendszer czélszerüségébeni ké tség ; ellen
ben az angol úgynevezett mintabörtönnek csak egyik czél-  
ja: a’ foganatosnak elismert rendszert még tökéletesb for
mában elöállitni, hogy ez a’ későbben építendőknek mintául 
szolgáljon , — az pedig épen nem czé l ja , hogy maga a’ 
rendszer elve raegpróbáltassék. Illy értelemben kell ven
nünk az 1840ki mintabörtönt, melly igy közbeszédben , ’s 
nem a’ törvényben neveztetik, ’s mellynek legközelebb 
czélja csak a z ,  hogy rabok zárassanak belé, ’s mintául 
csak addig szolgál, míg az utána építendő nem fog még 
tökéletesbnek találtatni. Tehát különbség van a’ próba- és 
mintabörtön közt, ’s a’ fóRR e’kettőt tévesztették össze; ná
lunk szó van az intézet használatba hozatalárul, az an
nak tökélesbitéséról, és ha Angolországban időzhetni a’ 
mintázgatás , a’ tökéletesítés körü l, miután ott már most 
is majd mindja’ tizenöt ezer elitéit rab külön zárathatik el, 
nálunk nem késhetni a’ rendszer jelen fejlettségében! al
kalmazásával , mert itt az alatt minden évben uj meg uj 
ezerek fajulnak el a’ töralöcz falai közt, ’s a’ gyógyszer 
minél inkább késik, annál nagyobb a’ veszély .Vagy azért 
késkedünk, mert ez ügy még mindig fejlődésben van ?— 
Erre azt jegyzem meg egy rész rő l , mikép minden fog-
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ház-épitésnél természetesen szerezni fogunk olly tapasz
talásokat, miket az utóbbiaknál majd használhatunk, más 
részről pedig, bogy ha azért vonakodunk belé kezdeni, 
mivel a’ mód tökéletesedhetik, azon esetben a’ rendszert 
sem lehet elfogadnunk, mert idővel az maga is változha- 
tik, úgy hogy ha a’ tökéletesedés folyamának végére várunk 
mindenben, a’ magyar törv.hozás amaz emberhez fog ha
sonlítani, ki : exspectat dum defluat amnis. Nem ingadoz- 
tatja a’ szónokot a’ főRR. azon ellenvetése sem, melly az 
alkalmas börtönszemélyzet állított hijányából merittetik.— 
Vájjon ezt nem lehetett volna-é mondani a’ váltótörv.könyv 
behozatala ellen is? hol voltak akkor a’ váltóbirák’s ügy
védek? A’ törvény képezett magának. ’S vájjon ez ellen
vetés nem amaz elkoptatott circulus vitiosusnak egyik kik 
növése, melly szerint előbb követelik a’ néptől a’képessé
ge t,— aztán ígérik a’ sajtószabadságot; előbb követelik 
néptől a’ becsületérzést, aztán Ígérik felszabadittatását a’ 
bot alól? Avagy mikint iskolamester-képezó intézetek van
nak , vagy lesznek , a’ főRR. szükségesnek vélik , hogy 
az igazga tók , sáfárok, őrök ’s a’ sok tudománnyal járó 
kapunállók előleg külön intézetben képeztessenek ? Úgy 
látszik, mikép a’ főRR. néha szeretnek kis dolognak nagy 
feneket keríteni. Hiszen kérem , a ’ positivumot a’ korm.- 
személyzetnek tudnia k e l l , az a’ törvénykönyvben úgy 
szólván mind benfoglaltatik ; mi ezen kívül szükséges, az 
mind ollyan , mit bár honnét, most is megszerezhet; leg 
több függ pedig a’ józan észtül ’s emberi szivtül, mi is
mét a’ szerencsés választóstul; egyébiránt még alig fog
nak emelkedni a’ falak , már kétségkívül lesznek , kik e’ 
híva alt tanulmányul veszik, egy két egyedet ha szükség, 
a ’ kormány is kiküldhet a’ gyakorlat megtekintése végett, 
’s az ügyről mint külföldön, nálunk is majd egész kis iro
dalom fog támadni, ’s csak egy fogház épült legyen fö l , 
abból rövid idő alatt akár száz egyed megtanulhatja a’ 
fegyelem ’s rend gyakorlatát, mit annak tudni ország- 
szertei egyenlősége végett szükséges., ezen kívül a’többi 
részint a’ törvénytül függ , mi Írva van, részint a’ belá
tástó l, mellyel ki nem bir, az azt mástul nem szerezheti 
meg. Legsúlyosb ellenvetés volna a’ költségbeli, ha az 
úgy állna, mint a’ főRR. számítása szerint ama’ 14 millióra 
menő ezüst forintot egyszerre börtönökre kellene fordítani, 
’s a’ pénztárakból a’ diaeta végével egy évben leszámol- 
tatni ? Nem látja é át mindenki, hogy amaz 50—60—100 
börtönnek folytonosan kell ugyan építtetniük, de e’ nagy 
vállalat igy is el fog 10—15 évig tartani, ’s e’ kép nem 
világos c ,  hogy a’ főRR. által a’ nemzet rémitéseül elő
adott 14 millió koránsem egyszerre ’s egy évben, hanem 
10— 15 évben fog, és igy a’börtönökre évenként talán csak 
egyegy millió pengő forint fog fordittatni? ’S állíthatják 
é a’ fő-RR. őszintén, hogy ha Magyarország évenkint a’ 
börtönrendszerre egy milliót fordít, haladási minden esz
közeit már kimerítette? ’S abból, hogy tömérdek egyéb 
teendőink vannak , mikép következik , hogy ezt halasszuk 
odább, vájjon ezt sem végeztük e l , e’ mód mellett nem 
szaporodnak é teendőink jobban évenkint? Nincs é a’ szük
ség most napi renden? így  egyik reform megölő akadá
lya lenne a’ másiknak; nálunk legelső szükség nincs egy 
sem , de első sok van , ezért legjobb nem válogatni köz
t ü k , de belé kezdeni ; ki rangozza, sorozgatja a’ refor
mokat , kisebb ellene , mint a z , ki azokat ellenzi. Ama 
14 millió fr. helyes számítás é? annak vizsgálatába ez úttal 
nem bocsátkozom, csak azt jegyzem meg, mikép a’ törv.- 
hatósági börtönöknél az anyag nagy része p.o. kő ’s fu
var nem igen kerül pénzbe, ’s a’ rabok is használtathat
nak napszámosakul, mint a’ singsini fogháznál Amerikában: 
a’ kerületi fogházak építtetésére pedig elég dús a’ magyar 
kincstár, ’s miképen a’ franczia kormány valamennyi fog
házait a’ javító rendszerhez alkalmazhatta volna amaz 500 
— 600 millió frankkal, mit Paris erősítésére pazarlóit el, 
úgy néhány év alatt fölépülhetnek nálunk is a’ kerületi fog

házak, ha j)éke idején várépitésre milliók nem fordittatnak.’S 
ne felejtsék el a’ főRR., hogy rósz gazda, ki csak azt nézi:— 
mennyit ad ki, ’s nem é rz i : mit nyer utána; ne felejtsék el a’ 
köz erkölcsi hasznon kívül, hogy a’ nemzet egyszerre adván 
ki milliót, szinte milliót kiméi meg, mitapródonkint adandót! 
ki a rabok tartására, mert ha a’ rabok keresménye állal a’ 
tömlöcz költségei vagy egészen, v. részenkint födöztethet- 
nek Amerikában, Angliában, a’ gyár’s kézműipar e’ hazáiban, 
azok még inkább fognak födöztethetni gyárszegény hazánk
ban,’s ez által évenkint néhány száz ezer fr. terhe o-ördül le a’ 

.nemzet vállairól. (Vége köv.)

R i b o n y o l l t v á n y o k .
(T öredék-gondolatokban .)

( F  ég e. )
A’ ki röviden nem tudja magát kiönteni, hanem Mur- 

hardkent iveket , szétázottan firkál öszsze, jobb ha tollat 
sem vesz kezébe , mert ő csak unatja az embereket,Min
dig legyen eszme a’ toll alatt ’s nyomon haladjunk, ésbol
dogulunk, illy tény szerint milly röviden sikerült mosta’ 
két széttepetlhez képest írnom. ’S el is tépem én ! ha korcs 
idétlen, ha vég életidőmbe kerülne is. Kényszerítem ma
gam a ’ tömött, mújeles Írásra, különben ha ezt nem te
szem, vagy nem tehetem, maradjak magamnak, kínomnak, 
vesztemnek,mert elmesületlenségekkel szaporitni az ügyet, 
az elraeszülemények dögé közt főleg, nagy vétek. Men
nyi helyem maradié’ szerint meg, csak e’ fél ivén is, még 
egyeb tárgyra. Nekem a’ felvett rendszeren , a’ mellyet 
előterjesztettem, tisztem ezzel már haladni, de tisztem a’ 
tudományokban szinte bányásznom, ’s a’ mit találtam, köz
lenem. Kivált jelen csomósult kérdéseket fogok szétbon
togatni.

Most az emberiségnek örök intézete jutott eszembe, 
az irodalom. Ezt is vagy dézsái lázongás , vagy doctor 
Franciái szárny-eresztésben látom. Itt is azon jól maca- 
damizált középutat vegyük , se ne türköljünk se ismét ne 
csüggedjünk. Szomorú ezen mi irodalmunknak hatása, mint
ha csak most tértünk vissza volna hazánkba augsburgi üt
közetbűi , olly teljetlen irodalmunk, vagy itt ott foríyong 
a’ hab. Azonkívül emberi természetünk ollyan, nem győz- 
zük egymást ébresztgetni, mihelyt levettük egymásrul 
kezeinket, mindjárt elalszunk. Ébredjünk, legyünk ébrek, 
legyen keblünkben mindig ügy-tüz. De hogy áldott béke 
van, és nincs háború, azért van ez, tesped vérünk.Ezen 
azzal segítünk , hogy kijárással, sebes menetellel hozzuk 
vérünket, lelkünket, ügyünket forgásba. Látjátok a ’ ható 
Lamartine mint repül tova paripáján és szegi a’ levegőt.

’S azt fájlalom én, hogy sok Íróinkban nincs önszin, ’s 
ezt még előkelő személyeink is mint Kossuth előmozdítva 
hozzák, divatba ki azt kívánja hogy Kazinczy G. úgy Írjon, 
mint újsága színe hozza magával. Sőt azon balvélemény , 
hogy ezen lap illyen vagy amollyan szinü, ezt szentül 
meg kell tartani, valamint mégis tartják, mint hernhutereka’ 
fekete külsőt, pedig ez megöl minden önszint, megöl minden 
egyediséget, a’ mellyet Goethe fentartandónak vélt, megöl 
minden különvilágot, világ-különféleséget, világkifejlödést, 
lélekgyönyört. Kevés önszinü Íróink vannak, pedig csak 
illyenek a’ világon nevezetesek, különviseleteikkel, lobo
góikkal, ollyanok voltak az osztályos irók mind, ’s ol- 
lyanokmost maiglan. Hazánkfiai közül néhányat, kik önszin- 
nel bírnak, hogy még jobban megerősödjenek abban, itt 
megnevezek. Széchenyi, Kölcsey, Bajza, Nagy Károly, 
Tarczy, Kazinczy, Kuthy, Balásházy, Vajda, eleinte H e- 
tényi, Bodor Lajos, Brassai, Stancsics ’stb. voltak es ön
szinü irók most is. Némelly irot itt elfelejthettem, a’többi 
nagy sereg iró mind az iró-kormauyszeki nyelvvel ’s esz
mékkel világgal él.

Nem lehet meg nem említenem azon balmodort, hogy 
még eddig mindiglen a’ könyv nagyságáról és a’lap terje
delméről rőfülik annak becsét. Az iróhízikha azt jelentheti:
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négy kötetben , bárazt jelentené : gondolatböven ; a’ lap
szerkesztő pedig ba azt írhatja: lapunkat terjedelmesbben 
adva ’s hetenkint többször, — és még senkinek sem jutott 
eszébe a’ világ hátán , hogy keveset de jó t , kétszer ki
főzött lényeget, szeszt adjon, ’s azzal ajánlja könyvét a- 
vagy lapját: ime keveset adok, de van benne shakspea- 
re termékenység, chateaubriandi lélek és napóleoni szellem
nagyság és tetterő.Pedig ez , a’ mostanival épen ellenkező 
volna szükséges. De könnyebb sok podgyászt írni, mint 
kevés jót adni, több a’ pihszolgáltató iró mint a’ velős, azért 
adnak inkább sokat. De azt mi olvasók el nem fogadjuk , 
mert föladunk már a’ sok hanságban. ’S ne gondoljátok, 
hogy csak én gondolkozom igy , mert sokan panaszkod
nak illykép, de elég rósz, hogy hanyagok, készületlenek, 
vagy restek e’miatt nem szólani, ’s a’ balgatagok sok kö
tetnyi vagy lapterjesztési ajánlatot, mint ig a z it, kedv
v e l , vagy szótlan kényszeredéssel, kényszeredési kopár 
mosollyal fogadják. De figyelmeztetve szólni fognak, le
gyen atyafiak mind két részről lelketek, ügybuzgalmatok, 
legyen ügybuzgalmunk.

Mint fő érdekűt ’s örökre állandót itt koralkalmilag a’ 
vallás gyakorlatát el nem mellőzhetem megemlíteni , és 
szólni bevágólag. A’ fiú most azt szokta mondani anyjá
nak : minek menjek én a’ templomba anyám, hisz már i-  
mádkozni sem tudok , ’s ezt általam szinte gyakorlott,— 
közleg ösmert önhitt fenségi,— felsóbbségi büszkeségből 
mondja. Iíju . . .  . én már próbáltam, aztán lásd minden is
tenadta nemzetnél,addig voltak emelkedettek a’polgárok,mig 
a’ hit nagy elemei és gyakorlata magasztositotta őket, mi
kor azt semmibe sem vették ’s mint Catilina Caesarnál 
megszegték a’ vallást, már romlott’s enyésző volt a’ társaság 
. . . .  ne tégy, a’ mint tészesz. Hisz te élni ’s nemzetedet 
emelni akarod, azért, hallgasd a’ hit igéit, a’ jó lelkész- 
férfit’s fogd jól fel, meglásd, milly élvet magasodást ta- 
lász abban, midőn vallás-gyakorlatot hanyagló társad mint 
kiégett dohányedény fog állni melletted. Eddig visszavo
násban voltál az emberekkel, mert indulatid ragadtak, a’ 
lelkész vallásigéji üdiiltté ’s kellővé boldogulóvá öntenek 
az emberek k özt, ’s nagy örömed lesz. Süvege nem volt 
minden nemzetnek, de vallása, gyakorlata minden nem
zetnek volt, és van, gondolhatod , milly drága az, azért 
becsüld a’ templomjárást, a’ mivel itt végzem.

Simon István.
A* khán halála.

(Vege.)
Középen a’ kerékasztalnál a’ büszke Abukar-khán ült. 

Midőn Szelira szája a’ bátor helylakosok meghódoltát hir
dető , Abukar büszkén lesimitva szakálát szóla: ,Az isten 
nagy !‘ Öntetszéssel vizsgáin az 50 lovat ’s fegyverzetet 
és diadalmi ábrázattal lovagolt a’ lakomához, mit neki az 
uzdok nevébenMirza hg adni készült. Az adó másik és szebb 
fe let, a’ 20 cserkesz szüzet, kelet hölgyei közt e’ ha- 
soulithatlan gyöngyöket, nyugtalanul várta.Olly gyanakvó , 
mint kapzsi, olly hiú, mint buja vxzsgálá a’ sátor előtt őt 
fogadó cserkeszeket; a’ bátor és izmos hóslakokra néze 
’s megszeppent. De bízva kísérete számában ’s intését 
váró számtalan hadtömegében , belépett a’ szopába ’s le 
ült az asztalnál, mögötte kivont kardokkal 20 leghűbb , 
legvitézebb testőre állt. A’ khánnak nyújtott minden étket 
előbb Mirza ízlett meg, annak ártalmatlanságát bebizonyí
tandó; minden méhserbillikomból előbb Mlirza ivék; igy  
akará ezt a’ keleti bizalmatlanság. Félelem zavará e le -  
jénte minden élvét a’ tatárnak ; de midőn megzendült a’ 
20 szűz balalaykája ’s tánczuk elszenderité a’ hatalmas
kodó gonosz lelkiisméretét, arcza felvidorult ’s a’ többi 
vendég is szabadon eresztő kedvtelését.A’ tatár khán vil- 
iamszeme Zulmán nyugvék : serleget teli méhserrel ada
tott magának , és Mirzához szóla : ,te okos szót szó la l,

midőn az uzdokat a’ háborúról lebeszélted , mert falvako
kat hamuvá változtattam, nyájaitokat elvettem, nőitek ’s 
gyermekeiteket elvittem volna. A’ föld kereksége a’ ha
talmaséi ’s hol ellenségként lép Abukar-khán az ország
ba , ott avar-kietlen lesz. De mivel akaratom előtt m eg- 
liajlál ’s a’ csekély adót, mit kegyem rátok rótt, rnegfi- 
zetéd, próféta szakálára! békében fogsz élni, inig a’ lo
vakat és fegyverzeteket, mindenek fölött pedig illy pá
ratlan szüzeket, mint ezek, kik táncz -és  játékkal szive
met örvendeztetik és szemeimben kegyet találtak, fővá
rosomba évenként küldendesz/ A’ khán fölemelé a’ méh- 
serbillikomot ’s béke , bizalom és az uj hűbérnökkeli tö
kéletes megelégülés jeléül Mirzaéval öszszeüté azt. És a’ 
szüzek táncza mindig varázslóbb, éneke mindig mámori- 
tóbb lón; a’ tatár nagyok, neki bátorodva a ’ khán példá
ján , barátságot ivának az uzdokkal és játék és táncz, ét
kek és ital mindinkább elaltaták a’ tatárok elóvigyázatát 
’s erejét. ,A’ háború ellened ’s honfitársaid ellen nem volt 
nyereség végett kezdve! folytatá beszédéta’ khán Mirzá
hoz. Mert mit adnak hegyszorosaitok ? Csak barmot és ga
bonát. De becsületem győzelmet parancsolt; én magam
mal ’s veled meg vagyok elégedve. Most hadammal Len
gyelországba megyek! Visztula partjain aranykincsektől 
duzzadoznak a’ hitetlenek templomai és kolostorai; gaz
dag zsákmány leszott a’gyózelmijutalom.Akkor visszatérek 
Kaukaz tövéhez, te pedig legszebb nőitek koszorújával 
jösz élőmbe ’s a’ háború gondjai és vészei után örömün
nepet üllendek/ Mirza túlságos ujongásban fojtá el a’bo- 
szu felkiáltását a’ tatár gőgje miatt. Azalatt Zulma tán- 
czolva lejtett el a’ khán mellett.,Próféta szakálára ! kiálta 
A bukar, szemem illy hölgyet soha nem lá to tt! Szépek 
a ’ lengyel ’s kiewi lyányok ’s a’ legritkább gyöngyök é -  
kitík hárememet, de e’ cserkesznóhöz egy sem hasonlít/ 
Azután intett a’ szűznek ’s megcsókolá azt. Zulma szemei 
kedveséivel, kinek keblében féltékenység ’s boszu for- 
rának, találkoztak. ’S Mirza Szelimmel ’s az asztalnál vele 
ült híveivel pillantást válta, melly élet és halál fölött volt 
határozandó. A’ lealacsonyitás kelyhe ki volt ürítve, a’ 
boszu mérlege megtelt, a’ tett pillanata eljőve.— A’ szeren
cse azonban cserkeszek ellen látszék rögtön fordulni; egy 
vakeset fölfedezé a’ vakmerő szándékot. Megcsókolván a’ 
khán az elpirult szüzet,  keze érzé a’ handzsártmellyet az 
keblénél rejtve tartott.A’khán árulást gyanitott.Ingerült ti-  
griskint felugorva kirántá kardját, megsemmitendó vele a’ki-  
gyót, melly a’ kibékülés és öröm sátorába haláleszközt 
hoza. E ’ percztól élet és halál függe. Ezt azonban a’cser-  
keszek eltalálták; a’khán testőrei ittasak ’s lefegyverzet- 
tek valának. Mirza feltartóztatá karját a’ khánnak, ki kar
dot rántott a’ szerencsétlen Zulma ellen.— ,Hah, vakme
rő kutya, mit akarsz* ? kiáltott Abukar-khán.— „En ne
ked , Krim nagy kliánja! lakadalmi szelamot hozok“  vad 
gúnykaczajgal kiáltott Mirza. „Te adóul nővéreink ’s ará
ink becsületét kívánod! Mi neked válaszolunk, hogy te 
és fiaid és unokáid megtanulják, a’ szabad helylakosok mi
nő nászünnepélyt készitnek a’ zsarnokoknak!“ — Haszta
lan volt a’ khán kétségbeesett védelme , átokkal ’s mel
lén halálos sebbel hanyatlott a’ földre ’s vele a’ sátorban 
lakmározott nagyok is.A’ cserkeszek adott jelre megtáma- 
dák a’ tatárok seregét, kik vezérüktől megfosztatva vad 
futással szélyedének el. A’ vérfürdő iszonyú vala. Szelim 
elesett a’ harezban ’s tiszteletére Mirza hősi ravatalt épít— 
tete. A’ cserkesz föld szabad, erős, egyetértő lön. Mirza, 
a’ bátor v i téz , Zulma kezével legszerencsésb férjjé lett. 
— Az utazó, kinek elbeszélésünk anyagát köszönhetjük, 
a’ hires Pa llas , állítja, hogy a’ khánnal a’ sátorban min
den tatárnagy elesett. A ’ helyet, hol a’ völgylakosok olly 
véresen bünteték meg a’ tatár khán gőg jé t ,  az idegen
nek most is büszke örömmel mutogatják a’ cserkeszek.

Ligetfy Andor.



B m- követének előterjesztése a’ börtönrend
szerre vonatkozó főrdi üzenet ellen.

CVége)

De ezt számításukból a’ főRR teljesen kifeledték. Mind
ezen oknál fogvást szónok a’ föRRtól ajánlott nem minta-, 
hanem próbabörtönt szükségtelennek tartja. A’ törv.hozás 
nem szab ki határidőt, melly alatt ezen óriás vállalat be
végeztessék , tehát van idő engedve a’ fejlődésre ; sőt a’ 
megkezdésre nézve , miután itt igen sok függ az archi- 
tecturától, jónak látná, ha most nem is, de minden esetre 
a’ börtönrendszer törvénybe iktatásakor a’ következőt ha
tározni u. m: a) A’ végrehajtó hatatalomgondoskodni fog, 
hogy az építések előtt minden külföldi tapasztalás és kí
sérlettek megszereztessenek, ’s közre tétessenek, b) E ’ 
végből néhány tárgyértő férfit ’s építészeket az európai 
legjelesb javító fogházak közvetlen megvizsgálása végett 
kiküld ’s általok nemcsak a’ külföldi fogházak rajzát kö- 
zö lte ti , hanem a’ rabok különféle száma szerint 25, 50, 
100, 200, 300, 400, 500 rabra eredeti terveket is készít
tet , ’s mindezt sajtó és kőnyomat utján közzé téteti, c) 
Mind ez a’ diaeta végétől számítandó l ' / 2 vagy két év a -  
latt eszközöltetni fog, ’s a’ tárgy mütanilag akép fölvilá- 
gosittatván, — a’ börtönök építéséhez csak akkor lehessen 
kezdeni ’s a’ törvényhatóságok csak ezen i y 2 vagy két év 
eltelése után készíthessenek terveket ’s küldhessék föl 
azokat. A’ börtönök építésére nézve a ’ szónok e’ szabályt 
elégnek tartja , de szükségesnek i s , mert a’ külföldi in
tézetek ’s költséges próbatételek legalább rajzbeli ismére- 
te nélkül úgy járhatnánk , mint a’ bécsiek , kik 1837ben 
Alser külvárosban olly javító fogházat épitének , melly- 
nél az amerikaiak ’s angolok már múlt században czél- 
szerübb formát találtak , azaz indultak a’ főRR. által ne
künk ajánlott elven, t.i. nem kezdeni ott, hova idegen nem
zetek kezében a’ rendszer mostanig kifejlett, hanem kez
deni ott,  hol azok félszázad előtt szinte kezdettek; mert 
hiszem a’ főRdk elve szerint minden dologban csak saját 
tapasztalásból lehet meggyőződnie. Mi a’ föRdek máso
dik indítványát illeti; tapasztalásszerzés a’ mintabörtön ál
tal huzamosb időbe kerülvén, — addig a’ törvényhatósági 
fogházak az 1827ki orsz. választmány javaslata nyomán 
ideiglen rendezgessenek, miután a’ próbabörtön ellen nyi- 
latkozám, ennek pedig folyása e’ második indítvány, erre 
nézve rövidebben akarok nyilatkozni. A’ főRR. fontolgatásá
nak egyik legnevezetesb bizonyítványa ez üzenet, melly- 
ben, mint naplójzkból még határzottabbanolvashatni, 2 0 — 
30 évet kívánnak annak megpróbálására, mi több nemes 
által majd félszázad óta sükerrel gyakoroltatik. A’ főRR. 
e ’ fontolgatásához hasonlítható csak a’ fő-Rdek azon 
csodálatos emberszeretete, minélfogva egy részrül lel
künkre kötik , hogy a’ mintabörtön ,,mint embereken te
endő mükisérlet“ minél kisebb körre szorittassék, másrész
ről pedig 2 0 —30 évre halasztván a’ javító rendszer be
hozatalát, addig tömlöczink tovább is maradnának olly sta
tus-intézetek, mellyekben évenkint több ezer ember bűnbe 
közköltségen avattatik. Avagy azt hiszik a’ főRR, hogy 
az 1827ki szabályok által e’ veszély elhárittatik? Nézzük 
tehát röviden, mit rendelnek e’ szabályok. 1 ) Rendelik , 
hogy a’ tisztaság ’s anyagi jóllét fentartassék; erre nézve 
megjegyzem, mikép eddig a’ tisztaság hely szűke miatt, 
az anyagi jóllét költség hiánya miatt nem volt meg, te
hát hely és költség kelepedig fókép ezeket kímélik a’főRR; 
azonban a’ tisztaság ’s anyagi jóllét még magában kevés 
is , mert ha magasb kellékekkel a’ fogház nem b i r , ha
sonló a’ tiszta ’s fényes koporsóhoz, mellyben a’ test jól

megél, de a’ le le k ’s az erkölcs elvesz. Másodszor rende
lik azon szabályok, hogy a’ rabok munkához szoktattas- 
sanak; erre nezve megjegyzem, miképen a’ munka jobb 
henyeségnél a’ rabnak is, mert a’ fogház költségei födöztet- 
nek ; de a’ társaságbeli munka roszabb a’ henyeségnél a’ 
rabra nézve is, mert ez még inkább elfajulhat, a’ statusra 
nézve is , mert mulatságos munka, miilyen a’ most létező 
rabdölgoztató intézeteké , a’ büntetést megfosztja súlyá
tól : tehát ismét nevezetes költség ke ll , mert czélszerű 
építkezések e’ tekintetben mindenütt hiányzanak. Harmad
szor rendelik ama szabályok, hogy a’ rabok el ne romol
hassanak; és mi fogja ezt meggátolni? a’ főRR. véle
ménye szerint a’ rabok osztályozása, mellyet előttem már 
Szepes követe is megérintett. T .i .  külön osztályt képez
nének a’ vádlottak ’s megítéltek; a’ vádlottak ismét elosz- 
tályoztatnának férfiakra ’s nőkre ; mindezek visszaeső és 
első ízben bünhödökre, ezek ismét öregekre és if jakra , 
ezek közül pedig a’ czinkosok , az egy vidékiek ’s leg
alább a’ gyilkosok ’s más gonosztevők ismét külön zárat
nának’; úgy hogy e’ szerint a’ férfi vádlottak legalább 24, 
a’ nők legalább 12 osztályt, összesen 36 osztályt képez
nének. A’ megítéltek pedig a’ férfiak és nők osztályán kí
vül öregekre és ifjakra,’s mind ezek a’ bűnök nemei sze
rint p. o. a’ tolvajok, gyújtogatok, gyilkos-k, rablók, po
litikai , mezőrendőri vétségüek külön, ’s igy legalább 12 
felé, a’ nők is legalább 6 felé osztályoztatván, már csak a’ 
tökéletlen különzések, a’ kórházon, dolgozó-szobákon ’s 
a’ tb. kívül, végösszesen 54 osztályra mennének. Ezt kí
vántam megjegyezni az osztályzás gyakorlati kivitelére 
nézve. De ha könnyűnek hisszük is a’kivitelt,kérdem: vájjon 
ez osztályozásnak van é olly elvalapja, mire építhetünk? Én 
az felelem: nincs, mert midőn a’ gyilkost gyilkoshoz , az. 
ifjút ifjúhoz zárjuk, nem puszta névbeli hasonlaton indul
tunk é el ? Nem mindennapi tapasztalás é , hogy az em
berölő subjective sokszor kisebb gonosztevő minta’ tolvaj, 
hogy az ifjú mestere lehet bűnben a’ véneknek ; ’s nem 
valószínű é, hogy épen midőn a’ bűn nemei szerint osz
tályozzuk a’ rabokat, ép akkor esünk bele, mit kerülni 
akaránk, ép akkor szerezzük meg a’ rögződnek a’ tanít
ványt. Húsz, 30, 40 év előtt az angol törvényhozás is az 
osztályozásban kereste a’ fogházak javításának titkát, de 
ártalmas következményeinek elejét csak úgy vehették a’ 
fogházigazgatók, hogy a’ törvényt igen sokszor nem tar
tották meg; ’s ime, midőn más nemzetek tőle megtérnek, 
a’ főRR. most javasolják amaz újonnan talált elvük sze
rint , hogy ennek sikereden volta felől is csak sajat ta
pasztalásunkból győződhetünk meg. Miután tehát ez osz
tályzásnak biztos alapja hiányzik , tölteni vele az időt 
annnyival kevesbbé tartom tanácsosnak, mert én egyedül 
a’ fogházak megtekintése végett Magyarország —- majd 
minden megyéit beutazván, ’s 54 fogházat vizsgálván meg, 
úgy vagyok meggyőződve, hogy ez időközi rendszer nem 
volna költség nélkül jelenleg kivihető azon megyékben 
sem, mellyekben a’ rabok száma kevés; megtörténnék el
lenben néha , hogy majd a’ 10—20 rab mind külön len
ne osztályzandó, ’s ekkép ez osztályzással a magany- 
rendszerre jutnának ; azon megyékben pedig, hol a’ ra
bok száma n a g y , mindenütt csak roppant költséggel ’s 
néhol csak egészen uj épületekkel lenne alkalmazható, s 
hihetőleg haszon nélkül még akkor is, midőn az osztály
zás két három személy különzéseig vitetnek, mert 40 rab 
némi nyilványosságban élvén1 együtt, nehezebben szövet- 
kezhetik, gyakran kevesbbe rontja meg egymást, mintha 
2—3 van együtt. ’S kérdem: vájjon mi lenne eredvénye 
e ’ palliativ rendszernek ? Az, hogy e’ félszabály mellett
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hosszú időre kialudnék a’ nemzet energiája a’ gyökeres 
rendszer behozatala iránt; az, hogy miután e’ kuruzsszerre 
néhány milliót most elkeltenénk, előbbutóbb végre is ki kel
lene adni a’ javitórendszerre azon összeget, mivel a’ fő- 
RR. most rémítnek, ’s ekkép most beteljesednék rajtunk 
egyik példabeszéd , t. i. hogy a’ magyar tűz szalmaláng, 
mert e' nagy munkának csak füstjét látná a’ nemzet, ak
kor pedig beteljesednék rajtunk ama másik, tud. il. hogy 
fösvény kétszer költ. Végre átmegyek a’ főRR. 3ik indít
ványára, miszerint szükségesnek tartják, hogy miután a ’ 
maganyrendszer elvei után a’bünt. törv.könyv I.részében ki
szabott büntetések még most csak a’ mintabörtönre alkal
maztathatok, határoztassékmeg az arány, mellyben ugyan
azok a’ még nem magányrendszerü törvényhatósági fog
házakban fognak alkalmaztatni.Mindenek előtt figyelmez
tetem a’ RRet azon körülményre, mikép a’ főRR. nem mond
ják ugyan , hogy a’ bűnt. törv.könyv I. részét már ta
nácskozás alá vették volna , azonban mégis kívánják az 
abban megállapított büntetéseket arányosítani; miből nyil
ván következik , kell következtetnünk , hogy ők is az ott 
előszámlált büntetésnemeket fogadták legyen el, különben 
hogy kívánhatnák a1 tőlök el nem fogadott büntetésnemek 
arányosítását? Itt egyébiránt azon kérdés fordul elő : a’ 
bünökről’s büntetésekről szólói, rész és e’ III. rész közt 
mi összefüggés van? ’s én ezt felelem: a’ leglényegesb, 
mert a’ büntetésről tiszta fogalma mind a’ törvényhozónak 
mind a’ bírónak csak úgy lehet, ha az magában a’ bűnt. 
törv.könyvben határoztatik meg, azaz ne függjön az sem 
n' bírótól, mert gyakran más lesz a’ büntetés, mint a’tör- 
vényhozó rendel, más mint a’ biró Í té l , sem a’ végre
hajtó-hatalomtól , mert ennek kezében ollyanná változhat
nék , miről törvényhozó ’s biró még csak nem is álmod
tak. Midőn tehát a’ magyar törvényhozás a’ fogházrend
szert a’ bűnt. törv.könyv kiegészítő részévé teszi, a’ loui- 
sianain kívül valamennyi , ’s igy a’ franczia és angol 
törvényhozás fölébe is emelkedik. Mert a' franczia codex 
tizenkét rövidke §-ban a’ fogházakról úgy szólván csak 
futólag emlékezik,’s midőn szabatosan körülírja a’ kiállítást, 
’s a’ halálbüntetést; a’ többi büntetést, a’ fogházak szerke
ze té t’s benne a’ bánásmódot egyedül az igazgatásra biz- 
ta , mellynek vagy hanyagsága vagy önkénye teheti azt 
pokollá, kényelmessé, a’ minthogy a’ hány fogház van, 
annyiképen különbözik ez ugyanegy nevet viselő büntetés, 
egyikben a’ rab éhen hal, másikban hízik , egyikben ba- 
romkint bánnak vele, másikban nagyon is kímélik. ’S Ang
liában is, bár fogháztörvények (Gaol act) régóta irogat- 
tatnak, — ’s bár valamennyi f o g h á z  a’ czélszerüség 
bizonyos fokozatán, áll egy más közt azonban a’ fogságok 
nem kevesbbé különböznek, ’s hogy egyformaság lenne 
mindenütt, még 1843ban is egyu j fogházi fegyszabályt ké
szíttetett ’s ajánlott (mellyete’ napokban kaptam meg Lon
donból) a’ helügyminister az ország valamennyi hatósági
nak. Ezekből világos, miképen más törvényhozások pél
dáinak nyomán, az I. rész törvénynyé válhatik a’ III. rész 
nélkül is, ’s ha nem lehet máskép, e’ nélkül is azzá kell vál
nia nálunk is, mert csak a’mi büntető biráink vannak azon 
rettenetes kénytelenségben, hogy ők sok esetben egy
szersmind törvényhozók , ’s előbb bűnné kell keresztelni
ük a’ te tte t , előbb a' büntetést rá kiszabniok magoknak , 
hogy aztán mint bírák kimondhassák; ezekből világos to
vábbá, hogy külföldön is gyakran változnak a’ fogházrend
szerek a’ nélkül , hogy a' büntetés mennyisége megvál
toztatott volna, bár egyébiránt azt hozná magával az i-  
gazság,hogy midőn a’ törvényhozó vahunellybüntettre fog
ságot határoz, egyszersmind meghatározza a’ szenvedés 
mértékét, mit az magában foglal. Az tehát a’ kérdés ,— 
hogy miután a‘ fogságot a’ fegyelem szigorúbb vagy eny
hébb volta szerint kell szabni rövidebbre vagy hosszabbra, 
\s miután a' magányrendszert nem hozhatni be egyszerre 
valamennyi börtönbe, ezekre nézve az I. részben meg

szabott fogságévek változtassanak é ? A’ főRR., kik pró
ba-börtönt ajánlanak, kik e’ 20—30 évre terjedő időszak
ra egy átmeneti rendszert akarnak törvény által behozni,— 
következetesen cselekesznek , midőn ama mértéket meg
hosszabbítani akarják, miután az általok ajánlott átmeneti 
rendszer a’ magányrendszernél sokkal enyhébb: de én ré
szemről próbabörtönt nem akarok , én a' magányrendszert 
rövidebb idő alatt vélném behozatandónak, sem ho^y ezen 
közben egy ideiglenes rendszer állíttathatnék föl; e’ sze
rint , miután jelenleg e’ tekintetben bizonyos alapunk hi
ányzik, mert fegyelem most megyénkint különbözik, ama 
mértékben, Sz— követével ellenkezőleg, semmit nem kí
vánok változtatni. Ama mértéknek minimumán változtatni 
nem lehet, mert nincs minimuma; a’ különböző bűnökbün- 
tetéseinek egymás közti arányán változtatni a’ főRR. sem 
kívánnak, de nem is tartoznék ide , hanem az I. részre ; 
tehát csak a’ maximumán lehetne változtatni, de én ezen 
sem kívánok változtatni következő okoknál fogyást: 1) 
mert igaz, a’ magányrendszerű fogság a’ másfélénél rö
videbb le h e t , de ez főkép a’ rövidebb büntetésekre nézve 
áll, mivel a’ magány, kivált kezdetben kin , hosszú idő u -  
tán némileg hozzá szokik a’ r a b , mint a’ hogy némelly 
fa a’ vízben megkövesedik; 2) mert az eddigi gyakorlat 
magányrendszer nélkül is rövidebb fogságot ítélt, mint e’ 
bűnt. törv. könyvnek I. része, p. o. egyszerű tolvaj 50 ft 
miatt 3 évre eddig soha sem Ítéltetett; és igy ha az ed
digi gyakorlat mellett nem féltettük , az T. részben jóval 
meghosszabbított fogságévek mellett még kevesbbé félt
hetjük a’ közbátorságot ; 3) mert ha a’ magányrendszer 
kinosb is , de a’ mostani tömlöczök irtózatosbak, veszély- 
teljesbek , mellyekben a’ mirigy évenkint megteszi maga 
dulásit, mellyek büzhödt levegője a’ legviritóbb embere
ket néhány hónap alatt is nyomorékká teszi, szóval a’ma
gányrendszer szabályosabb szigorúságát itt kipófoljaa’ve- 
szélv nagysága, ’s.az hogy a’ lélek elfajulhat, a’ test el
veszhet — melly különben egyik sem volt halálra ítélve. 
Ez okoknál fogva nem kívánom a’ büntetések mértékét 
hosszabbittatni.

Mindezek szerint t. KK. és R R .! nézetimet terjedel- 
mesbben előadván, azok összegét itt végül rövid kivonat
ban sem ismétlem, hanem kijelentem: miképen én a’ főRR. 
indítványainak egyikéhez sem járulhatok ; még csak azt 
kell utoljára megjegyeznem, hogy ha a’ RR. sem a’ minta
börtön eszméjét, sem az átmenti rendszert nem fogadják 
e l : azon esetben mi most sem az 1827kí országos vá
lasztmánynak javaslatára tett főRRdi észrevételeket nem 
vehetjük vizsgálat alá, mert e’ rendszert csak a’ mintabör
tön tenné szükségessé, sem azokat nem, miket e’ III. rész
re nézve átküldőitek, mivel a’ főRR. e’ III. részt egye
dül csak a' mintabörtön szempontjából, és igy csak né
melly fejezeteiben vizsgálván keresz tü l, az egész fölött 
addig már nem értekezhetünk , mig a’ küzbehozott minta
börtön kérdése iránt a' két tábla egymással tisztába nem 
jövend.

A’ megyei tisztviselők kijelftltetéséről a’ főis
pánokra való tekintettel.

(Beküldetett.)

Törvényinkből kitetszik,hogy sz.Istv.király idejétől fogva 
többnyire minden vgye (Pest Pilis megyéket régi szabadsá
gaiknál fogva kivéve) főisp.által kormányoztattak;’s megkí
vánták törvényink, hogy mulhatlanul minden megvébe főis
pán tétessék (1 4 8 6 :6 0 ,  1554: 19 , 1563: 6 6 ,  1715: 
123, 1741: 18, 50) ; sőt világos törvényink által határoz
tatok az Ls, hogy egyedül csak világi született nemes ’s 
állandóul a’ megyékben lakó, megyebeli jó birtokos tétes
sék főispánnak (1498: 44, 57. 1554: 19, 1559: 53, 1638: 
33, 1647: 75, 1723: 56) : főispán tehát azon megyében, 
hol birtoka nincs, senki sem lehetne; mi azt mutatja, hogy
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a’ főispánnak ön megyéjétől külön érdeke nem is lehet, ’s 
a’ köz dolgok jó lélekkel folytatására, ’s hivatala viselé
sére a’ felség előtt, annak távollétében pedig helytartó
ja előtt, vagy pedig az illető vármegye közgyűlésén tar
tozott megesküdni, és ha az esküvés a’ felség előtt tör
tént, erről hiteles bizonyítványt tartozott az illető várme
gyének beadni (1542: 38 , 1545: 52, 1546: 3 8 ) ;  de u -  
tóbb világos törvény által rendeltetett, hogy minden főis
pán az illető vármegye közgyűlése előtt köteles meges
küdni (1552: 38, 1553: 30);  különben azon hivatalra nem 
bocsáttathatik, ’s törvényes nyoma van annak is, hogy nem 
más , hanem a’ vármegye által kért ’s ottan köz tisztelet
ben álló alkalmas tagja azon megyének tétessék főispán
nak (1525: 3 3 ,  Kovachicli Supl. ad vestigia Comit. tóm. 
3. pag. 43- Regia Mattas pro auctoritate suu Comitatuum 
honores personis idoneis ac bene meritis et quidem tali— 
bus, quae etiam nobilibus gratae videbuntur, et acceptae, 
ad supplieationem universitatis nobilium Comitatuum con- 
ferre dignetur , ne nobiles ipsi per eos Comites, qui eis- 
dem contrarii sunt et displicent, oppressionem et defectum 
in ipsorum juribus patiantur) ; ’s ha valamelly főispán a’ 
megyebeli nemesek szabadságit nyomta ’s bármi szin a -  
latt azokat háborgatta vagy akadályoztatta, az illyvisz- 
szaélésekért hivatalának elvesztésével is büntettetett (1542: 
37, 1548: 66, 1622: 29. §. 8. 1647: 76.) Azon esetben pe
dig ha valamelly vármegyének főispánja nem volt, vagy 
ha azon hivatalra az egész megyében alkalmas tag nem 
találtatott, az országgyűlés által a’ megyebeli alispán ru -  
háztatott fel főispáni hatalommal (1574: 33, 1575: 7 ) ;  és 
igy nem különös helytartó , hanem azon megyének alis
pánja gyakorolhatá a’ főispáni jogot (1578: 4.) mi azt mu
tatja , hogy főispáni helytartókat' _(administratorokat) tör- 
vényink egyáltaljában nem ismérnek. Közgyűlés határnapját 
is nem más, hanem főispán, v.alispán tűzheti ki; még pe
dig a’ megye rendéinek megegyezésével (1478: 7, 1536: 
37, 1550: 23, 25. 1569: 11, 1625: 40, 1647: 109, 1687: 
25. Sedes judiciariae seu congregationes , quando Cottus 
ita maluerint et praecipue tempore necessitatis, celebrari 
libere permittantur.) Arról is világosan szólnak türvényink, 
hogy a’ főispán, 1647: 88. czikkely szerint, a’ várme
gyének magistratusa lévén, bíráskodni is köteles (Kálmán 
k irá ly i .  í l ,  1222: 5, 1405: 10, 1435: 3, 1454:15,1486: 
51, 1492: 53, 82. 1495: 12, 15, 16, 19. 1498: 71, 1500: 
2 U  1542: 5, 1563: 48, 50. 1608: 2. k. u. 1613: 23. §. 10.
1638: 27, 1681: 31. ’s a’ t )  ; ’s a’ főispán megyei kikül
detés nélkül semmi executiót vagy itéletvégrehajtást nem 
tehet (1495: 16, 1536: 37.) ; ha pedig hivatalos köteles
ségében eljárni nem akarna, ezért őt a’ megye közön
sége vonja büntetés alá (1500:21.)  ’s a’ megye kérelmé
re a’ felség által hivatalából elmozdittatik 1548: 66.

A ’ felhozott törvények eléggé mutatják, hogy a’ fő
ispán nem a ’ megye felett áll, hanem ó is megyebeli tag 
’s egyszersmind azon megyének kormányzója , ki h’ me
gyebeli nemesek köz akaratja ’s megegyezése nélkül sem 
alispánt sem egyéb tisztviselőt nein választhat (1 í35: 17, 
I486: 8, 1492: 63, 1504: 2, 1548: 70, 1595: 17, 1599:
7, 1723: 5 6 ) ;  hogy pedig kik lehessenek candidatusok ? 
ennek megvizsgálása is nem magától a’ főispántól f ü g g , 
mert az 1504: 21. czikk által tiltatik a’ főispán, hogy a ’ 
megyei nemesek megegyezése ’s akaratja ellen v a l a k i t  
választhasson , ’s utóbb az 1687: 25. czikk^ is világosan 
rendeli, hogy a’ főispán a’ megye közönségével együtt 
candidáljon és válaszszon , melly törvény igy s z o l : ,,per 
S u p r e m o s C o  m i t e s  e t  U n i v e r s i t a t e m  unus viceco- 
mes cum Judlium , et juratis assessoribus de recepto ritu 
c a n d i d a n d u s ,  et e l i g e n d u s . “  A’ főispán tehát nem 
maga választhatja a’ candidatusokat, hanem ő azok közül 
csak jelöl ki elfogadásul a’ gyűlésnek, ’s ezen gyakorla
tot a’ felhozott 1687=25. czikkely nyomán erősiti az 1723: 
56. czikkely is ezen szavakkal: „Supremi Comites sedes

restauratorias indicere ac candidatos cum prioré Viceco- 
mite idoneos quaíuor e statu nobilium p r o p o n e n d o ,  
istius modi restaurationem celebrare teneantur.

Minthogy tehát az 1222: 29. szerint a’ főispánok min
den jogaikat a’megyéktől kölcsönzik, ’s a’ statusokkal e -  
gyütt egy morális testület képeznek: magában is követ
kezik , hogy a’ főispánoknak a’ candidatusok kiszemelé
sére^ semmi külön joguk nincs ’s nem is leh e t , hanem 
a főispán, mint megye tagja , ’s annak elnöke, a’ megye 
közönségével együtt szemelvén ki a’ candidatusokat, az
után ezek közül minden hivatalra negyet köteles megne
vezni , a gyűlés szabad választásától függvén azok kö
zül egyiknek vagy másiknak elfogadtatása.

Ezeknél fogva, ha csakugyan tiszta akaratunk, hogy 
dolgaink jól,  híven és gyorsan folyjanak ’s hogy e’vég- 
ből a’ megyében minden hivatalra ’s állásra a’ legalkal- 
masb tagok választathassanak, szükséges , hogy azoknak 
kiszemelése végett a’ tisztujitás előtt néhány héttel a’ fő
ispán vagy alispán elnöksége alatt tanácskozványi (confe- 
rentialis) gyűlés tartassék, mellyre a’ megyében lakó t áb- 
labirók vagy pedig a’ közgyűlés által e’ végre kiválasz- 
tandók meghivassanak, kik letett hitök alatt nemcsak a’ fo
lyamodóknak , hanem az ottan említett egyedeknek élet
korukat, magokviseletét, tudományos készületüket, mivelt- 
ségöket, jellemeiket ’s vagyonbeli tehetségöket, szóval 
alkalmas létöket tekintetbe vevén, azokat, kikben a’ meg- 
kivántató minemüségek feltaláltatnak, a’ többség megegye
zése szerint megválaszthatóknak , candidafusoknak följe
gyeztessék, ’s azok névjegyzékét a’ főispánnak olly vég
ből adják által, hogy a’ bekövetkező tisztujitási gyűlésen 
egyedül csak azon candidatusokat tartozzék kijelölni. így 
reménylhetni, hogy a’ főispán a’ megye közönségének 
megegyezésével ’s akaratjával a’ közjó előmozdításán mun
kálkodva bizodalmát szerez; a’ bizodalomhoz pedig tisz
teleti csatlakozván engedelmeskedés, nyugal om ’s béke 
leszen.

Minden esetre a’ korteskedések megtiltása mellett me
gyei végzés által határoztassék el, hogy mindazok, kik jó 
szivüségből (ha ugyan igaz) a’szegény nemeseket nagyon 
óhajtják, és kívánják a’választás helyére bevitetni ’s ott na- 
pidij és költséggel is ellátni, ám legyen szabad! a’ kiknek 
tetszik,hogy minden tisztujitás előtt idejekorán adják be azon 
elszánt segedelembeli sommát ’s tétessék közhírré, hogy en
nyi v. annyi summából, a’ mennyire kitelhetik, segittetni fog
nak azon választó szegény nemesek, kik szegénységükről hi
teles bizonyítványt mutathatnak : de ezen fölül történhet o 
kihágásokra nézve nem kell a1 sok ágas bogas törvény , 
mert igaz marad Tacilusnak azon mondása, hogy „a’ leg -  
feslettebb társaságokban legtöbb a’ törvények“ lám An
gliában közmondás , hogy a’ becsületesség legjobb poli
tika , ’s mi is tudjuk, hogy hasztalan a’ sok Írott törvény, 
ha a’ morál nem kezeskedik érettük.

Reső-Euscl Sándor.

Jutalomtételok nemzeti szinliázuek ügyében-

A’ nemzeti színház igazgatósága a’ hozzá eloadas ve
geit benyújtandó és az illető bírák által elfogadandó ere-, 
deti darabokra és operákra nézve meghagyja továbbra is 
a’ tavaly és az idén gyakorlott jutalmazási rendszert, t.i. 
fenhagyván minden szerzőnek színmüve operája iránt az 
előleges egyezkedést, rendes jutalmul ajanl egyegy e ie-  
deti műért egy egész estei bevételt, olly módosítással, 
hogy ha a’ mű igen jeles (minek eliteleset magának tartja 
fen) e’ dijat e’ két első előadás tiszta jövedelméből adja 
ki felenkint: ha kevesbbé je les, az első három, ha csak 
meglehetős, az első négy előadásból; ezen előadások u - 
tán pedig , az olly jövedelmekből, mellyek le nem von
ván a’ napi költséget, 200 váltó forinttal fölérnek, vagy



az meghaladják, folyvást 5 petét, de azt világosán ki- 
köti — hogy a z á l t a l »  megszerzett es jutalmazott e -  
redeti művek (általányosan véve) Pest-Budán más szín
házhoz megegyezése nélkül előadás végett ne adassa
nak e l , az íróknak egyéb jogaikat más helyekre nézve 
teljességgel nem akarván csonkítani. Ezen rendes jutal
mazásodon kül következő három rendkívüli jutalmat tűz ki:

1) 50 darab arany pályadíjt tűz ki egy a’ jelen , v. 
alig múlt magyar életből, egészen víg vagy komolylyal ve
gyest , h a t á s o s  e r e d e t i  s z í n m ű r e ,  mellybe ve
gyülhet ugyan más népélet is ,  de minden esetre a’ ma
gyarnak túlsúlyával ; a’ szerzőnek szabad mező enged
tetvén, hajónak látja, színmüve hatását diszitvények,— 
costümek , táncz , ének és zene á l ta l , de természetesen 
csak helyesen alkalmazva ’s arányos beltartalmasság mel
lett, nevelni. Az illy elsőséget nyert pályaműnek az 50 
aranyon felül ajánl az első 5 előadás után egész tízig 5, 
tíztől húszig 10 , húsztól végtelenig 15 petét. A’ másod 
és harmad rendű előadásra méltatandó pályaművek a’ren- 
des drámái jutalmazás- és kamatozásban részesülendnek. 
A ’ zenezerszöt a’ színműíró tartozik kielégitni.

2) 50 darab arany pályadíjt tűz ki egy e r e d e t i  
m a g y a r  o p e r á r a ,  mellynek szövege a’ jelen vagy múlt 
magyar életből meritve,’s zenéje magyar szellemben legyen 
írva. Ezen 50 aranyon felül az elsőséget nyert opera szerző
je  ép azon módoni kamatozásban részesülend, mellyben az 
első ponti pályadíj-nyertes.A’szöveg írója az igazgatóságtól 
külön 60 pengő forintot fog kapni. Az opera legalább 2 
felvonásos legyen. —- A’ másod- és harmadrendű és elő
adásra méltatandó opera szerűje a’ rendes drámái jutal
mazás- és kamatozásban részesülend.

3) Miként tavaly, úgy az idén is meggyőződése az, 
hogy a’ nemzeti színház köréhez tartozik, költőink jelesb 
lyrai költeményeinek becsét minél inkább emelni, terjedését 
’s életbe jutását a’nemzetben elősegi ni, ’s ezt leginkább el
érhetőnek véli ha illy költemények ének ’s zenére tétetnek 
’s ezt évenként tenni szándékozván, ez évben ismét 20 a -  
rany pályadíjt tűz ki a’ legjobb népmelodiaért K ö l c s e y  
F e r e n c z  k o s z o r ú s  k ö l t ő n k  H y m n u s z  á r a  é -  
nek- és zenekarra téve. Ezen hymnusz olvasható Kölcsey 
összes munkáiban. Az első pont alatti pályaművek bekül
désének határnapja 1844 augustus lsője; a’ második pont 
alattiaké 1844 September lseje, az utolsó pontalattiaké pe
dig 1844 május első napja. Mindhárom rendbeli pálya
művek t isz tán’s idegen kézzel Írva és lapozva , a’ szerző 
nevét magában foglaló jeligés levéllel ellátva egyenesen 
alulirthoz küldessenek. Kelt Pesten , február 29én 1844. 
Bartay Endre nemzeti színházigazgató, s. k.

Tárcza ,

(Napoleon búcsúja a’ bécsiektől.) Napoleon 1805. dec. 
28d. indult el Szépkutról (Schönbrunn); miután Károly fó- 
h e r c z e g g e l , — k i t ű n ő  tulajdonai teljes méltány
lása mellett a’ stamraerdorfi vadásziakon darab időig be
szélgetett ’s a’ bécsiekhez köv. felszólítást intézett: „Bé
csiek! Az ausztriai császárral békét kötöttem.Fóvárosom- 
ba visszatérendő óhajtóm tudtotokul adni azon jó indula
tot , mit irántatok táplálok, ’s azon elégültséget. mit ma
gatok viselete iránt érzék, mig parancsom alatt állottatok. 
Példát mutattam nektek, mi népek történetében hallatlan ! 
Nemzeti órségtekböl tiz ezer maradt fegyverben ’s órzé 
kapuitokat. Fegyvertáraitok tökéletesen Önhatalmatokban 
volt 's épen ez idő alatt állék a’ had változékony szeszélye 
előtt magamra. Becsületes, hű ’s nemes észéseitekben bíz
tam. Bizalmamat igazolátok stb. Bécsiek! Keveset voltam 
köztpfok. nem lenézésből vagy gógbül,hanem mert egyik

nek sem akarám azon érzelmét megmásítani, mellyel fej- 
delmeteknek tartoztatok, kivel [minél hamarabb békülni volt 
szándékom. Távoztomkor, fogadjátok, figyelem je le ü l ,— 
fegyvertáraitokat épségben vissza , mi hadi jog  szerint 
tulajdonommá lón; használjátok azt szüntelen a’ rendfen- 
tartásra. Azon károkat, miket szenvedtetek, tulajdonitsá- 
sok a’ szerencsétlenségnek, rnelly a’ háborúval azonos; 
mindazon kímélést, mellyel táborom tájaitokat bejárta, azon 
figyelemnek köszönjétek, mit magatok szerzettetek maga
toknak !44

# # #  Cincinnatiban egy ifjú nagy gazdaságát, melly 
pénzből, földekből ’s rabszolgákból állott, kicsapongásai ’s 
mértékletlensége által fölemésztette. Csupán grogért 800 
dollárt fizetett egyszer. Egy napon léhán tévedezvén az 
utczán orvost látott, kit tüstint magához hitt. ,Orvos I 
szólt hozzá, ugyan tekintsen torkomba.4 „Mit sem látok“ 
válaszolt az orvos , szorgosan tekintvén néhányszor tor
kába. ,Semmit sem? ez mégis csak különös dolog! ugyan 
kérem, tekintsen be még egyszer! „Valóban mit sem lát
hatok!44 ,Ejnye! pedig egy major, 10 ezer dollár ’s húsz 
rabszolga csúsztak azon le !4

(E gy  városrom felfödöztetése.) Mexicoban nem rég 
egy egész városromot födöztek f e l , mit soha sem ismér
tek, ’s oily tájon fekszik, mit közelről sohasem vettek vizs
gálat alá. Ezen esemény a’ tudós világra nézve ép olly 
fontos és érdekes leh e t , mint hajdan Palanca város, mit- 
lai templom ’s azon nagyszerű emlékek felfödöztetése, mi
ket az' egyiptusi gúlákkal egyenvonalba lehet állítani.E’ 
felfödözés azt mutatja , hogy e’ tájon a’ régi egyiptusi- 
hoz hasonló műveltség uralkodott. Egy tüstint kirendelt vá
lasztmány, melly spanyol, franczia és angol tudósakbul 
á l l , foglalkozik e’ tárgy további nyomozásával, ’s mun
kálkodásaitól eredvénydus sikert várhatni.

(Égő tenger.) Ostendét dec.végnapjaiban, a’tenger fosz
forragyogása e’ tájon igen ritkán szemléihetó látványnyal 
szerencsésité.A’ tünemény rendkívül világos volt, úgy hogy 
a’ tenger lángokban állni látszott ’s ha a’ fönhempelygő ha- 
kok megtörtek, szikrákat szórtak szerte, mintha röppen
tyűket sütöttek volna el. Sajátságos látványt okozott egy 
induló gőzös, mellynek habhányása még inkább izgatá a’ 
lángokat, úgy, hogy az egész gőzös tűzben látszott.

Branweiler kertész Opladenban olly ezukorré- 
pát termesztett, melly leveleivel együtt 41 fontot nyomott; 
— Dunstarban pedig— Skótziában— egy görög dinnye 2572 
fontos volt. — Londonban olly kocsi-tengelyt találtak , 
melly maga keti magát. — 1521— 1842 azaz 321 eszten
dő alatt a’ hajdani ujspanyol királyság (Mexico) 2489 
millió a ran y ’s ezüst piasztert adott. Hova lett ez öszszeg, 
hogy annyi millió embernek egy batkája sincs belőle.— A -  
rago a’ tudományok párizsi akadémiájának jelenté , hogy 
Daguerre olly eszközt ta lá lt , minek segélyével egy da- 
guerreotype-nyomatot másodpercz ezred részénél hamarabb 
készíthetni.— A’ szegény lovak azt gondolták, hogy a’ 
vasutak által sorsuk javuland, pedig egy sokkal borzasz
tóbb jövő várakozik rájok. A ’ német lóevók társasága 
naponként szaporodik ’s tagjai őrült lelkesülés ’s vakbuz
góságga l— millyet csak gyomor szülhet — rohannak ló-  
husevésre. A’ társulat szabályszerüleg hazai. Sem arab , 
sem angol fajt nem esznek, hanem csak németet Egy pár 
héttel ez előtt egy pompás andaluziai mént ajánlottak a’ 
társulatnak,de csupa honfiuságból nem fogadáel. A’ raeck- 
lenburgit ’s holsteinit legörömestebb eszi e’ nemes társa
ság , de a’ hanoveraiakat sem veti meg ! — Egy brüsz- 
szeli lap jelentése szerint I l o r n u  község leend alkal
masint első , melly nagy épületet csupán vasból készittet- 
tend. Jelenleg egyházat épitnek ott, görög sztilben, melly
nek minden része, oszlopai, ablakrámáji, bolthajtása, hom
lokzata stb. mint tiszta vasból leend. —

Szerkeszti Helmeezy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  nri-ütcza 453.



Főrdl válasz a katonai élelmezés és szállá
sozás tárgyában-

A’ m. foRR. a’ t. RRnek az 1840: 3 - 1-ez. által a’ kato
nai élelmezés és szállásozás tárgyában kiküldött orsz. vá
lasztmány jelentése iránt küzlött üzenetét ’s az ehez mellé
kelt felirásijavaslatot tanácskozásba vevőn, kijelentik: mi
szerint a’ közlött felirási javaslatra nézve semmi észrevétel 
nem fordulván elő, megegyeznek abban, hogy a’ mondott fel
írás , a’ kincstárnak czélba vett egyezkedés megközelítése 
tekintetéből addig is, miglen a’ m. főRR. az orsz. választm. 
munkálata vizsgálatába ereszkednének, ő fels. elihe terjesz
tessék. Az orsz. választmány munkálatát illetőleg azonban, 
miután abban több olly kérdés fordul elő , mellyek előleges 
elhatározása a’katonatartás terhe megváltatása iránti egyez
kedésre nézve nehézségeket szülhetne, más részről pedig ő 
felségének a’katonatartás megváltása tárgyában teendő nyi
latkozata a’ katonai élelmezésről folytatandó tanácskozások
nak különböző irányt adhatna, a’ in. főRR. az egyezkedés kö
rét részletes elóhatárzatok által meg nem szorítani annyival 
czélszerübbnek vélik, minthogy felette kívánatos lévén mi
szerint a’ megváltási egyezkedés,hová a’t. RR. kívánsága is 
rányozva látszik lenni, általányos sommára történjék, az e-  
gyezség sikerülése esetén több olly hosszas vitatás’s kérdé
sek feszegetése mellőztethetnék el, mellyeknek ellenkező e-  
setben a’ kifejtendő körülményekhez alkalmazható— ’s igy 
czélszerübb elintézhetése utóbb is az ország Rendei kezei
ben leendne.Mindezen tekintetektől indíttatva a’ m. föRR. az 
orsz. választmány munkálata érdemlegi tárgyaltatását azon 
időre vélik halasztandónak, midőn a’fön említett felírásra ér
kezendő kegy. kir. válaszból ó fels. legfelsőbb szándokáról 
értesittetni fognak

Főrdl válasz a’ turmezel gróf és kővet által
beadott panaszos jelentés tárgyában.

0  cs. kir. főhgsége ’s a’ m. fóRdek soha sem vették 
kétségbe , hogy a’ sérelmek fölterjesztése ’s orvoslásá
nak legüdvösb útja, módja ’s helye az országgyűlésen van, 
’s ezen álkotványos tekintetből kiindulva, mind azon sé
relmes tárgyat, egyes panaszt és kérelmet is , melly or
szággyűlés elibe az eddigi gyakorlat szerint és szüksé
ges törv. elégtétel kicszközlése végett,terjesztetik, magok 
részéről is hathatósan támogatni ’s előmozdítani ezentúl is 
szoros kötelességöknek tartandják ; mindazáltal a’ turmezei 
grófnak ’s több zágrábinegyei nemesnek újabban közlött 
panaszos jelentésöket. mellyeknél a ’ végrehajtó hatalom
nak még semmi tette vagy reudelete fen nem forog , to
vábbá sem tekinthetik ollyannak, melly jelen állásában or
szággyűlési tárgyalás'körébe vonathatnék, hanem valamint 
első alkalommal kijelenték, úgy jelenleg is kénytelenek 
ismételni, hogy meggyózódésök szerint a’ mondott panasz 
elintézését még most a’ kormányszék rendes tárgyalására 
tartozónak vélik. Nem czáfolja meg ezen vélcményöket 
a’ középszolnoki nemesek folyamodásának utóbbi ország
gyűlés által ő fels. elibe tett fölterjesztése, melly akkori 
eset a’ jelen kérdéstől annyiban különbözik, hogy abban az 
Erdélyországtól visszakapcsolt t.halóságoknak azon rendkí
vüli helyezletésöknél fogva, melly az 1836:2 i. törvényezikk- 
nek tetlleg nem következett teljesítéséből származóit, a’ pa
naszkodtak jogaik fenlartását és gyakorlatát más utón o fels. 
előtt nem szorgalmazhatták volna, mint a’ törvényhozás köz
benjárásával. Azonkívül pedig a középszolnoki RRtül tör
vényes összegyülhetésökre és kövelválasztásukra a’ mód és 
alkalom egyátalában elzáratott,’s ezen tény nemcsak a’ közép

szolnoki országgyűlési követeknek meg nem jelenése , ha
nem a’ panaszos jelentéshez csatolt kétségtelen okiratok által 
is tökéletesen bebizonyítva volt, holott a’ jelen esetben a’ kér
déses kövelválaszlás a’ tartományi közgyűlésen megtörtént, 
a’ követek országgyűlésen megjelentek, választásuk ellen a’ 
kapcsolt részek törvényhatóságai kifogást nem tesznek, a pa- 
naszkodókat pedig, kik csak a tartott kövelválasztás módjá
ban helyzik sérelmöket, — a’ rendes uloni folyamodásban 
semmi ollynemü rendkívüli helyezet vagy körülmény nem 
gátolja, sőt, mint a’ zágrábi nemesek folyamodása tanúsít
ja, kérelmöket felséges urunk elibe valóban már fel is ter
jesztették. Ezen rendes utjától tehát ő cs. kir. föHgsége ’s a’ 
méll. föRdek az említett tárgyat főkép azon okbul nem vé
lik elvonandhalónak, mivel szemök előtt tartják azon káros 
következések ’s nehézségeket, mellyek a’ törvényhozó ’s 
végrehajtó hatalmak hatóságinak összezavarásából minden 
álkotványos országra, és igy honunkra is árasztanának; — 
de nem járulhatnak ezenkívül a t. RR. kivánalához még a- 
zon okból, mert azon bővebb elösorolás után is, melly a’ t. 
RR. utóbbi üzenetében foglaltatik sem győződhetnek meg a’ 
kérdéses tények mivoltáról,’s az említett jogok állítólag tör
tént megsértéséről olly tökéletességgel, hogy a’ panaszko- 
dók egyoldalú előadásán, melly a’ más részről történt taga
dás által megerőlleniltetik, a’ fenforgó körülmények előleges 
véghez vitt rendes vizsgálata nélkül egy olly fölterjesztést 
alapíthatnának, melly az állal, hogy abban egy újabb tarto
mányi gyűl. összehivalásamegkivántatik, már ezen panaszos 
kitételek elismerését, — és a’ történi sérelem kijelentését 
foglalná magában. Teljes bizodalommal szólítják tehát fel ö 
cs. kir. főhgsége és a’ mélt. föRdek a’ t. RRket, hogy ezen o-  
koknál íogvást az említett panaszos jelentésnek illy alakbani 
országgyűlési felterjesztésétől elállani szíveskedjenek. Mi
dőn azonban ezen felszólilásukat a t. RRhez intéznék , nem 
hallgathatják el azon mély aggodalmat, mellyet a’ Horvátor
szágban köztudomásra történt gyászos események keblük
ben mind inkább ébresztnek, ’s ennélfogva a’ törv.hozás szent 
kötelességének tartják, hogy felséges urunk atyai gondos
ságát ’s hathatós intézkedésit nemcsak egyes panaszra, —  
mellyre nézve az elégséges bizonyítványok még hiányzanak, 
’s mellynek elintézése mindazon bajnak, mellyek Horvát
országban léteznek.megszüntetésére elégtelen- de mind azon 
gyászos és aggasztó események összegére felhíjja, mel
lyeknek ha eredetűket ’s mivoltát biztossággal még ki nem 
tudhatja, ’s mellyekre nézve ha ítéletét még ki nem mond
hatja is, azok szomorú eredvényit nem tudnia ’s nem fájlal
nia lehetetlen. Ugyanis a legsajnosb részvéttel figyelmezve 
azon rendkívüli ingerültségre, melly a’ kapcsolt Részekben 
létezik, melly köztudomásra Horv.országban ’s közelebb Zág-r 
rábmegyében, két ellenséges pártot legbotrányosb kicsa
pongásokra ’s egymás elleni véres megtámadásokra hivott 
fel, ’s nemzetiségünk ügyét a’ kapcsolt részekben mind in
kább veszélyezteti, ő cs. kir. főhgségében ’s a’ m. főRdekben 
a’ fölött eredeti aggodalom, hogy vájjon mi idézte legyen 
elő ezen szomorú állapotot, történtek é eziránt elégséges 
vizsgálatok ’s olly rendelkezések, — mellyektől annak meg
szüntetését reményleni lehetne? Szükségesnek vélik tehát, 
hogy addig is, mig a’ netalán kétségtelenül kiludandó tények 
és bizonyítványok alapján az egyes cselekre is külön föl- 
írások a’ lörvényhozásáltal terjesztethetnének föl, fels. urunk 
gondossága most előleg a’ fen említett szomorú és tagadhat- 
lan viszonyokra állalányos fölirás által hivassák fel, azon 
alázatos őszinte nyilatkozattal, hogy a’ törvényhozás Hor
vátországnak ezen gyászos állapotját el nem hallgathatja, 
hanem őfelségét azoknak, mik ezen bajt okozzák, szoros 
megviszgáltatására ’s az egyetértés, rend és nyugalomnak



78

helyreállítására megkéri. Szíves bizodalommal szólítsak te
hát fel a’ t. KRket, hogy egy illy felírásnak, mellyben a nem
zet méltó aggodalma hathatósan kijelenlethetnek, s e súlyos 
bajak orvoslása sürgettetnék, minélelöbbi felterjesztéséhez 
járulni szíveskedjenek.

magyar nemzeti Muzeum-
1&43. jnl. i- lü l magyar nemzeti muzeumunkuuk e* 

mai napig részint ajándékoz láttuk, résziül //legvetetfek.y 
I. A’ k ö n y v t á r b a .  1) A ’ n. m. m kir. helyt. tan. utján 
több magyar, erdély, horvát, tótországi ’s fiumei könyvnyo- 
mó intézetben kijött újabb , nagyobb ’s kisebb nagyszámú 
nyomtatványok, mellyek közt több hirlap is van. ingyen kui- 
dettek be. 2) Töltényi Szaniszló cs. tanácsnok ’s a’ becsi 
tudományos egyetem nyilványos tanítója ,.Pathoiogia et 
Therapia generális Medico-Chirurgica auctore Doctore et 
Magistro Stanislao a Töltényi Vindobonae 1843 “ 1 köte- 
tü és „Versuch einer Kritik der wissenschaftlichen Grund
lage der Medicin von Stanislaus Töltényi“ négy köíetü 
nagy szorgalommal írt csinos munkával ’s tulajdon két arcz- 
képéve! ajándékozá meg hazai intézetlinket. 3) Irmesi 
Homonnay Imre ,Publius Ovidius Naso‘ hősi levelei, Ponta- 
nus kiadása után jegyzésekkel, személyek, országok, vá
rosok, hegyek, folyók leírásával megbővitve. ollyan vers- 
nemben magyarázta irmesi Homonnay Imre.“  Egy kötet’s 
,Ovidiusnak a ’ nagyszombati kiadásban nem létező vagy 
megváltoztatott verseit magában foglaló pótlék-köiet,‘ szor
galommal készült kézirat, ő cs. kir. föherczegsége fensé
ges Nádorunk rendeléséből a’ könyvtár számain megvéte
tett.— 4) Frivaldszky Imre nemzeti múzeumi őrseged.De
lectus Florae et Faunae Hrasiliensis auctore I. C. Mikan Vin
dobonae 1h20.‘ ékes képekkel gazdag nagy ívrctben 4 fü -  
zetü érdekes munkával ; 5) Kammerlohr Adám pesti polgár 
es könyvköm pedig , ki az utóisó műiparkiállításkor érez 
érdem-pénzt n ye r t , nagy ívrétű veres domöczk selyembe 
(Damascener Seide) mesterileg kötött és gazdagon aranyo
zott illy feliratú: ,A’ szécsényi országos magyar könyvtár 
vendégeinek tiszta velin papirt foglaló könyvet ajándé
kozott. b) A’ trieszti régiségek múzeuma részéről ,Esplo- 
razioni di Antich la nella eitia ed agro tergestino“  czimű 
nyomtatvány, egy Triestben k ásatott érdekes római kőnyom- 
taiásbani leírásával ajándékoztatok. — Végre I. D. Ramon 
de la Sagra spanyol-országi cortesek köveie ’s a’ fran- 
czia királyi intézet levelező tagja, Párisból Fekeie Gáspáj 
állal , 10 érdekes spanyol és franczia nyelven írt újabb 
munkákkal; és 8) A’ pesti növeudék papok ,Munkálatai a’ 
pesti növendék-papság magyar iskolájának- ozimü köre
vekkel kedveskedtek.— II. K é p c s a r  u o k. A’ pesti magyar 
műegyesület alapszabályai 4-dik §-sa élteimében nemzeti 
múzeumunk képcsarnokát két hazánkba mesteri müvével a 
jándékozá meg. Névszerint Tikos A lbert, jelenleg pesti 
művész ,Elhagy ott an ja4 arczképével és Marko Károly 
flóré nézi müveszetiskola tanítója ,Római Campagna vidéké
nek részlete4 tájképével. Mellyek mindazáhal ideiglen a’ 
pesti Casinóban vannak kitéve. Ugyanaz 1840 1841 ,
1842 ik évi eredeti három aczél metszetű táblát s 1840, 
1841, 1842 és 1843-dik évi műegyesület részvényeseinek 
kiosztatni szokott ugyanezen metszetek egy példnnyábaiii 
díjlapok lenyomata t múzeumunk képcsarnoka bővítésére be- 
küldötte. — III. P é n z ,  r é g i s é g e k ,  d r á g a s á g o k  ’s 
r i t k a s á g o k  g y ű j t e m é n y e i b e .  1) A’ székesfejérme- 
gyebcli Sárkeresztúr helység környékén találtatott jelesül 
I. Mátyás, Ulászló, II. Lajos, Zápolya János és I. Ferdinand 
összesen 22 darab ezüst pénz. 2. Szalhinármegye Kalinest 
helysége környékén találtatott Hl. Zsigmond lengyel király 
8 darab ezüst pénzei ’s 3) Poltok helység határában talil- 
tatott romai családokat illető hatvanhét darab ritka és na
gyobb részt jól megőrzött ezüst pénz, ő cs. kir. főbercz.

fens. Nádor ispán ur állal, a’ m. k. udv. kincstártól megvé
tetni rendeltettek. 4)Mérey László cs. k. aranykulcsos egy 
nagy Lajos m. kir., egy Martianus római császár és egy 
Justinián római császár jól megőrzőit aranyával. 5) Löwy 
Hermann pesti é s/.eráros 1842 ben Erdélyországban ta
láltatott 150 darab érdekes XVl-dik századbeli magyar e- 
züst kispénzzel ajándékozik meg pénz - gyűjteményünket. 
Vajha minden hazánk arany-’s ezüstmüvesei a’ hazafi indu- 
latu Lówy példáját követnek, ’s mielőtt a’ megveit pénze
ket vagy régiségeket elolvasztanák vagy hazánkból kikül- 
denék, közimézeteink elöljárói'al köziének, ’s gyüjtemé- 
nyinket ez által bővitvén, a’ kiterjedt tudományok oltárán 
magok is áldoznának! 6) Tauschor Fridrik ercsi u adalmi 
orvos Hadrian réz-, Sztraka Károly békescsabá evang.ta
nító Val. Licin réz és Díva F«us ina ezüst római - Lauka 
Pál czinkotai csizmád a pedig két II. Lajos ezüst kis pén
zével ajándékozók meg a’ péiizgyíijteményt, 71 Lentulus 
Kristóf b.gyarmati sárgarézöntő 1842-ik évben Losoncz és 
Gács között fekvő erdőben talált két egyforma , érezböl 
készült függő lóékességet (Phalerae) ajándékozott. E ’ te
nyérnyi nagyságú ritka régiség, melly számos kis kariká
val ’s tülcseralaku czafrangokkal van ellátva, érdekes ki
vált azért hogy egy darabból önletett, Minthogy pedig e- 
zekhez hasonló 1840-ik évben Borsodmegyében cserép vár
aljához közel több érez lánczsávnl, lapos rugonyokkal, mi
nőkkel a’ szarmata hadilo/nk ótalmazva valanak , és több 
érc/, fegyverrel együtt találtatott, miilyen érez szerek szin
te (ul a’ Dunán is , »' hajdani szarmata földön gyakran ta
láltatnak,— föltehetni hogy alkalmasint szarmata függő ló
ékességek lehettek. 8) Faehtor Antal hazánkfia elébb P é -  
tervároit vegytantanitó jelenleg pedig a’ leichtenbergi hg. 
udv. technicusa ázsiai tudományos utjáhól visszatérvén, 
hazafiul buzgóságból következő ritkaságokkal gazdagitá 
intézeiünket: a) Egy zsebbeli k isfaórával, melly közép 
henger alakú, ’s legfinomabb a katrészei, úgy mint kere
kei, srúfjai szegei, mutatója s ’t lánoza ’s kulcsa, legna
gyobb szorgalommal és pontossággal mind fábul készültek. 
Az ajándékozó e’ szép mesteri müvet ázsiai Oroszország
ban létekor baszkir tartomány uralhegyi egyik lakosától, 
ki ezt szabad kézzel készítette , szerzé ; b) Egy pár fosz
lánykő. (asbestus) keztyűvel, és egy ihee-serviettel, melly 
baszkir tartományban egy katona-tisztnó állal, nagy szor
galommal köttetett, s mellynek tudva levő sajátsága az ég- 
hetetlenség ; cs c) egy széles és lapos alakú , egy darab 
fábul nyelkjirikáival különösen föltűnő ügyességgel Qren- 
burgban készült kajánnal, mellyet a’ baszkirok rendes evő 
szerül használnak. — IV. A’ t e r m é s z e t tn ü v é s z e t i 
o s z t á l y - g y ü j t e m é n v e i b e :  A) az álla ok országából. 
1, Az emlősek osztályából. Petényi Salamon tnuz, őrsegéd 
munkásságával Klein Dániel pesti polgár és dohányárus 
egy rendkívüli nagyságú mészáros ebet (Cards rnolossus) 
melly gyűjteményünk egyik jelesb ritkasága; Marczy Ja 
nos a’ nagy reményű Földváry ifjak nevelője Péterin Pest
megyében fogott három fiatal kerti pelét (Myoxus dryas). 
ehez Gyarmatai Sándor Albert 4 darab sötétbarna hé ja -(F a l-  
co fuseoater) Földváry Miki. és Elek nagy reményű test
vérek , Pestmegyében Péteri határában talált 4 sárga a-  
ranybegy (oriolus galbula) és sordély sármány (omberi- 
za miliaria) tojásokkal; Rozsa József Aradmegye föor- 
rosa pedig egy függő czinke vagy fügemadár (Parus pen- 
dulinus) jól őrzött fészkével ajándékozá meg gyűjtemé
nyünket. 3) Hüllők osstályából: Frivaldszky Imre múzeumi 
örsegéd által Heulfel János krassómegyei főorvos egy 
szalmaszinü koczkás sikló (coluber tesselatus)kigyóval ked- 
veskedék, mellynek színe hihető azért világos, mivel mind
járt  a’ vedlés után fogatott. B. Növények országából Sad
ler Józs. muz. őr munkássága után ajándékoztatok a’ fii— 
veszeti gyűjteménynek: Vierszbiczky Péter oraviczai kain. 
orvos által 400 bánsági vadon nőtt növény; Sadler Józs.
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által a’ pesti kir. egyetem füvészkertjéból 110; Gerenday 
Józs. orv.tanár 59 kárpáti; Operschall Mátyás tb. 125 
liptómegyei; Sadler József 118 csehországi mohafaj; — 
ugyan attól 35 bánsági növényfaj; Xoe Vilmos fiumei gyógy
szerész 56 ritka fiumei növény ; Sadler József Prágá
ból 118 nyilván- ’s 34 lopva nőszó; Szenczy Imre lel
kész 155 szombathely táji; Nendtvich Vilmos gyógysze
rész 75 Pécs környékrőli, Miller Bernhard gyógyszerész 
122 gömörmegyei, Lang Ferencz nyitrai gyógyszerész 
150 déli oroszországi, Besser tanár Krzemeneczböl (Len
gyelország) 210 orosz; BöhmVincze prágai egyetem fii— 
vészkertésze 222 kertjébóli; S a u t e r  orvostudor Kitz- 
bühelból 75 salzburgi; Fischer baseli gyógyszerész 103 , 
I lelvet, Francziaország ’s Európán kiviili j Sadler Józs. 
által pedig 62 kaukazi és egyiptusi polyvás növény. C) 
Ásványok országból: 1) Lückner József Oraviczáról a’bán- 
sági havasi mészkőből 6 igen jól őrzött szép kövesült am- 
monitát Sadler őr által. 2) Prónay László b. a’ pesti kő
bányában találtatott ősi elefánt (Elephas primigenius Cuv.) 
csontot. 3) Gyarmathy György pesti füszerész három Titel 
nevű tisza-torkolatban kifogott szintén ős elefánt cson
tot. 4) ilolczer József tiszakürti tiszttartó, egy ottan a’ 
Tiszában kifogott ősi bölény (Bős urus priscus , Aauer- 
Ochs) koponyáját Petényi órsegéd által ajándékozók mú
zeumunknak. Végezetül Sadler József ő r ,  a ’ természet- 
művészeti osztály számára, kéziratai Vdik füzetét és tudó
sok levelei Ildik századját ajándékozó. Pesten 1843 dcc. 
31. Kubinyi Ágoston muz. igazgató.

T h i e r s .
Thiers urat midőn viágra jött nem ringatá herczegnft 

térdein. . . . 0  gondolkozik erőködés, teremt clcsügge- 
dés, megy fáradság nélkül, ez az eszmék legrohanóbb 
utazója kit ismerek.

Cormenin-Oreteurs Parlementuira*.

Lépj be a’ kamrákba nagy szónoki harcz napján , in
tézd szemeid sugárait ama szűk , márványnyal kerített er
kély felé , melly a’ beszélők szószékéül szolgál , ’s nézd 
sürögni ezen kis emberkét, kinek csak feje látható, testal
kata olly igen kicsi. Ezen fő , díszítve az areztói, melly 
meglehetősen csúnya , egy kévéssé torzított, de élénk , 
mozgékony, kifejezésteljes, e redeti,’s mintha egy pár rop
pant szemüvegről függene.Addig, mig érdemeseink tano- 
dásokkint dongani megszűnnének, vizsgáld körrajzát ezen 
Voltaire-es vékony ’s pittyedt ajkaknak , mik felett örök
ké vonaglik a’ legfinomabb, leggunyosabb és a’ világ leg -  
inquisitoriusabb mosolya. Végre a’ csend beáll; a’ szó
nok beszélni kezd, hallgasd, vagy inkább, ha tested mű
szere csak egy kévéssé finom és zeneies, dugd be fülei
d e t ; lassan lassan nyitogasd k i ,  mert a’ hang, mellyet 
hallani fogsz , egyike amaz éles , sivitó , csikorgó han
goknak, mik Lablache-nak ájulást és Rubini-nek borzal
mat okozhatnának. Ez valami kétes, rendkívüli, kétlakias, 
mi nem nő- sem him-, hanem inkább köznernü;az egész 
erősen meg van paprikázva (soupoudré) tartományi kiej
téssel. És mégis azon külsőség,— magatartás, hang nél
küli picziny embep, nem más mint Thiers u r , egyike i -  
dönk legkitűnőbb embereinek, egyike a’ kamrák leghatal- 
masb szónokainak. Ezen kiáltozó mell hangnyomatokkal bir, 
mellyeket majd mindig örömmel hallanak és gyakran bö- 
szült elragadtsággal tapsolnak meg, ezen fuvolahangu g é 
géből szó emelkedik, átlátszó mint kristály, sebes mint 
gondolat, velős és tömött mint eszmélet. Ha most magad
ban mondani találnád , hogy ugyanezen Thiers ur, ki hi
res történet- és hatályos hirlap-iró , statustanácsnoki el
nök , követ, franczia akadémiai tag , böcsületrendi nagy 
vitéz, és a’ világ minden rendéivel diszesittetett; hogy u -

gyan ezen Thiers közel 10 év óta a’ hir és szerencse min
den kedvezései által tetézve , alig 16 év előtt csak sze
gény legény ’s a’ legalsóbb osztályból származott volt, va
gyon, név, külső, pártfogók, barátok nélkül, homályban 
kénytelen tengődni egy tartománybeli csekély városban, 
a ’ természettől nem kapva egyebet, mint nagy tehetséget, 
és nem kevesbbé nagy dicsvágyat, de mit sem abból, mi 
a’ dicsvágyat gyámolitja; ha mindezt elmondod tenmagad- 
nak, meg kell ismerned, inikép Thiers ur kétségkívül so
kat köszönhet a’ szerencsének, de egyszersmind saját mü
veinek szülöttje, és hogy szüksége volt igen biztos be
látásra, felette nagy akaraterőre és rendkivüli állhatatos
ságra, hogy olly alolrul olly magasra ’s olly gyorsan e— 
melkedhessék.

Thicrsnek voltak dühös rágalmazóji ’s nagyitó ma- 
gasztalóji; ezek ót, példány-statusférliuvá, nélkülözhetlen 
kormányzóvá, a’ képviseleti rendszer Xapoleonává tevék; 
amazok: politikus bohóczezá, rény és hit nélküli kormá
nyi ármányossá (roué), törvényszéki Boscóvá. Némellyek 
alliták : hogy ha Bossuet a ’ protestánsok változásairól egy 
vastag könyvet Írhatott: Thiers ur politikai változásaiban 
könnyen találhathatni anyagot egy ivrétes kötetre. — 
Mind ebben van igaz és nem igaz is, szenvedély melletto 
’s ellene. Kimutatni a’ jót ’s roszat, a’ hízelgést és rágal
mat, bonczolgatni ’s megvizsgálni Thiers politikai sze
mélyiségét sokkal fontosabb, sokkal tüskésebb dolog, sem
mint hogy itt ahhoz fognánk. Ezen kis ismertetések, mik 
mindenkihez intézteinek , miknek czélja : nem tolni a’kö- 
zönségre egy okoskodásból merített Ítéletet; ezen kis is
mertetések sem vádlók, sem védlök, sem dics-sem gúny
iratok ; ezek tiszta ’s egyszerű életképek, nem bírva más 
érdemmel , mint egyszerűségűkkel , mindent elbeszélve ’s 
mitsem birálgatva; egy kévéssé nyers , egy kevéssé szá
raz talán , de részrehajlatlan ’s igaz mennyire csak lehet. 
Úgy de napjainkban az igazságnak is meg van saját ér
deme ; egy védők mindig akad ellenkező tárnokra , melly 
azt lerontja; a’ tényt egy rohanásra nem ronthatni le; sem
mi nincs olly átalkodott mint a’ tény. Ezt elörebocsátván, 
híven ’s a’ kicsinységekig leirandjnk Thierst ; nem fog
juk ót vizsgálni; vizsgálja Thierst ki akarja, vagy kibírja.

Thiers Lajos Adolf született Marseilleben Í797d. apr. 
16. Anyja után egy régi , végső szegénységbe sülyedt 
családhoz tartozott, atyjánál fogvást pedig kézmives osz
tályhoz. Ila emlékezetünk nem csal, Thiers atyja lakatos 
mesterséget űzött. Egyébiránt ez egygyel csak több ok 
a’ nagyhírű miniszter dicsösé gére. Az egyetem uj szer
kesztésekor az ifjú Thiers némelly anyai rokonok közben
járása által , segélydijat nyert a’ marseillei császári fő
tanodában, hol minden tanulmányait végzé, mellyek főleg 
az Ü'tólsó években kitűnők valónak, és honnét 1815ben tá
vozott, hogy Aixben a’ jogtani előadásokat hallgassa. — 
Ott tartózkodott ugyanakkor a’ nép egy más gyermeke is, 
ki csak imént került ki az avignoni fótanodáhól ’s kivel 
Thiers nem késett szoros barátságot kötni.Ez Mignet volt, 
ki azóta szinte szép történész ’s (Trszáglászi tekintetre ju 
tott , ’s kinek neve elválaszthatlan Thiersétöí , ép úgy a’ 
tehetségek egyenlősége miatt , mint következésiben ama 
rokonszenv ’s hajlandósági meglepő egyenlőségnek, melly 
állandóan fennmaradt a’ két iskolabarát közt. Mig a’ Di- 
geste-et és Code civil—t , mi próbatételükre ép elegendő 
vo l t , forgatják vala , a’ két ifjú szenvedélyesen átengedi 
magát az iralom , bölcsészet, történet sőt még az ország- 
lat tanulásának is , és Thiers , kinek dicsvágya és heves 
lelke a’ fényes jövőnek mintegy elóérzetével birt, már a ’ 
tanodában párív ezéri szerepet játszott, fecsegett, kiálto
zott, a’ Restauration kormánya ellen szónokolt, a’ köztár
saság és császárság emlékeit elöidézé , oktatójifól rosz- 
viseletról jelelteté, rendőri bistostól átkoztatá , bajtársaitól 
imádtatá magát, és az ekesszolás pályadiját minden el
lenkezés daczára is kivivá. Ezen utóbbi, meglehetősen ne-



so
vétségés történet, különös emlékezésre méltó. Szó vala 
Vauvenargues magasztaltatasárol, mit pályázásra tűzött ki az 
aixi akadémia, jó és csöndes akadémia, melly hogy Vol
taire szavaival éljünk, mindig eszközleni tudó, hogy róla, 
mikép becsületes asszonyról, soha ne szóljanak. Thiers 
ur föltevé magában megnyerni a ’ díjat és kísérletét elkül- 
dé. A’ munka kiválólag jelesnek találtatott ; szerencsét
lenségére Tbiersnek , kísérlete zajt ütött, neve előre el
árultatok, vagy kitaláltatott, és miután nem volt pálmát ér
demlett pályázó más inkább, hogy, sem azt a’ kisjacobinus- 
nak oda ítéljék, ez aréopag tudós tagjai a’ pályázást jö 
vő évre halaszták. A’ kitűzött határnapra Thiers ur kéz
irata újból megjelent; — időközben Parisból érkezett egy 
munka, melly valamennyit elhomályosilá ’s mellyet meg
jutalmazni siettek, átengedvén azonban a’ Thiers által be
mutatott munkának a’ mellékdíj (accessií) szerény ked
vezését. l)e nagy volt az akadémiai urak csalódása, mi
dőn a’ párisi nyertes neve kibontatván , történt, hogy a’ 
győztes nem volt más, mint maga Thiers, ki dévaj kedv
telését kérésé az érdemes akadémia rászedetésében az ál
t a l , hogy a’ tárgyat uj szempontból kidolgozó, ezt ide
gen kézzel letisztázó, Aixből Parisba, és Parisból Aixbe 
utaztató és igy a ’ pálya- ’s mellékdíjt egyúttal elnyerto. 
Thiers ügyvédül bevétetvén, az aixi törvényszék előtti 
néhány jelentélytelen föllépése után átlátó, mikép ezen e -  
gészen patrícius városban olly időben, midőn név és szü
letés a’ személy becslésében még nagy nyomaédku, igen 
nehéz lesz kevergődnie a’ homályból , miben született.

Ezen meggyőződésből elhatározó , hogy Mignet ur , 
Pyladjának társaságban Párisba megy szerencsét keresni. 
A ’ két barát letelepedett a’ fővárosban , gazdagon lehet-  
ség- ’s reményben, de szegényül pénzben. Tartózkodá
suk első hónapjai kévéssé valónak fényesek , ha hihetni 
egy szerzőnek, ki szerény lakásukat ekkép Írja le :

Több éve immár, hogy éltemben először lépdelém 
számlálhatlan hágcsójit egy sötét vendéglőnek , melly a’ 
ronda és sötét Montesquieu sikátor végén volt, Páris leg -  
népesb és zajosb negyedei egyikében. Élénk részvevő in
dulattal nyitóm fel a’ negyedik emeletben egy kis szo- 
bácska füstös ajtaját, mellyet érdemes leírni: egyszerű 
fiókos szekrényes egy diófa nyoszolya tévé az egész bú
torzatot , |mit vászon függöny, két szék, és egy kis fe
kete ingó asztal egészitének ki.

Hlyen volt a’ statustanács leendő elnökének lakása , 
mint láthatni, keveset hasonlít ez a’ szt. györgytéri pa
lotához, hol Thiers magányéletbe visszavonulva, iro
dalmi tanulmányai közt a’ miniszteri élet fáradalmait pi
heni ki. Bár mint legyen is ez, a’ szegény, homályban élő 
és isméretlen provencei ügyvéd nem vesztegető idejét a’ 
szerencsének keresztbe tett kezekkel várása által; tudja 
é, hogy ez istennő szeszélyes és könnzelmü, hogy futtában 
meg kell kapni és szükségünkre kényszeríteni. — Igazat 
vallva, Thiersnek a’ szerencse igen jó alkatrészekből 
állólag mutatkozott.

1833 év kezdetén Viliéle minisztersége alatt, a’ Res
tauration közepén , Manuel a’ nagy szónok, a’ kamrák
ból erőszakkal kiüzetett, és az előesten üldözött, a’ nap 
hoseve vált. Thiers pillanatra felfogó, hogy aristokrati— 
vus kormány a la t t , neki a' népből származott- és dics- 
cágyónak milly szerep való ; egyenest Manuelhez a’ déli 
tartomány, nyíltság és szív emberéhez ment, ki kezet 
nyujta n ek i , Laílttenek bemutató ’s a’ Constitutionnel az 
akkori óriás szerkesztőségénél bevételét eszközlé.

A’helyzetszép volt, és Thiers tudta haszonra fordítni; 
kitünöleg meg lévén áldva polemicus észsze l , czikkei- 
nek lelkessége ’s merészsége által nevessé lón, ’s csak 
hamar bevezetve látta magát a’ fiatal újságíró az ellenzék 
legfenyesb estélyeibe, Lailttenél, Perier Kázmérnál , — de 
h lahautnál, Louis bárónál, azon időbeli első financier-nél, 
iiuvi. ciitársa s tanítványa lón , sőt még Talleyrandnál

i s ,  ki nem fért meg minden emberrel, mint kiki tudja, 
de kinek átható tekintete ezen déli fő jövendőjét kitaláló.— 
Ez még nem elég; csoda könnyű fogalmazás mellett bá
mulatos emlékező tehetséggel, rendk ivüli beszédesség
gel, és nem kevesbbé nagy felfogással bírván, Thiers e -  
legendó időt nyert: a’ sajtó mindennapi szükségeinek e -  
leget tenni, mulatótermeket látogatni, gyakran beszélni, 
sokat hallgatózni ’s utóbb eltulajdonitani eszmélés és ta
nulás által gyümölcseit a’ zendületi nagy dráma első sze
mélyeivel vitt társalgásának; kik régi maradványai a’con- 
stituente-nak , assemblée legislative-nek , Conventnek, 
az ötszázak tanácsának, a’ corps legislatif-nek , Tribu- 
nat-nak ; kik Girondének, Montagnardok, a’ császárság 
vén tábornokai , szállítók a’ zendületi hadaknál, diploma
ták, financier-ek, toll, kard, ész és erő emberei; Thiers 
szemle alá vévé még azokat is, kik ezeken kívül értek; 
egyiket kérdezve, másik körül forgolódva hogy szólásra 
bírja, ezt jobb ’s amazt bal fülével hallgatva; és aztán egybe
foglalva, rendezve mind ezen szakadozott mondást, haza 
m^nt; a’Moniteur-nek feküdt, és egy lappal többet toldott a’ 
franczia zendület azon szép történetírásához , melly nem 
sokára megjelent, és csak hamar megszerző Thiersnek 
időnk irodalmi helyzetének egyik legfényesbikét. A’tisztán 
elbeszélő terv, mellyet magunknak kitűzőnk, nem engedi 
egészen kifejteni véleményünket ezen nevezetes munká
ról.Csak azt akarjuk mondani, hogy Thiersnek a’89ki nagy 
mozgalom dicsőítésére kizárólag szenteltfenebbi munkája , 
első rendű szépségeket foglal magában , mint styl, mint 
festvény, mint íinancziai és politikai tanulmány, mint sze
mélyek és tárgyak becslése.

Csodálható , hogy olly ember által , ki a’ tűzhelyen 
kívül alig látott tüzet,  épen a’ harczias rész, hadtani ki
fejezések világosságával, jóslathatáros ecset-szilárdság
gal van kidolgozva; és az illetékes emberek állítása sze
rint, az olaszországi csatákra szánt kötetek valódi remek
művek e’ nemben. Más részről szinte számtalannak mon
dása szerint, Thiers munkája egy alapbeli hibával bir,— 
melly a’ szerző benyomása változékonyságából ered. — 
Thiers, elejétől fogva, tisztán fatalisticus szempontbul 
indulván ki, az emberek és tárgyakat viszszásan veszi föl, 
csodálve minden embert, midőn győzedelmeskedik és mig 
nem bukik , minden intézvényt midőn fönáll, és mig le 
nem omlik ; Thiers előtt a’ gyózöt'tnek 6oha, a’ győzőnek 
pedig mindig igaza van.Ez a’ világos közönyösség rend
szere , ez a’ siker istenitése.

Ekkép sodortatván e l , hajtliatlan fatalitás, mentséget 
aljas bűntetteknek nyújtani , ’s a’ dolgok természetének 
nevében majd majd igazolni a’ gyermekek,lyányok, hölgyek
és aggastyánoknak ama borzasztó mészároltatását, mik a’ 
helyett, hogy a’ nemzetet szabadságra elökésziték vala , 
azt csak erkölcsteleniték és még rángatózva egy zsar
nok lábaihoz lökék. Thiers régi elméletek által ifjúvá iskola 
főnökké l e t t , és a’ tanítványok mint mindenkor történni 
szokott, meghaladok mesterüket: látható vo?t akkor, mikép 
valamelly szakálos vagy a’ nélküli, divat és nem ösztönből 
kegyetlen rettentési apostolka, beszédében jutányos ómba 
bocsáta húsz ezer főt azé t, mit ók elvnek neveznek; miut- 
ha az élet ágként újra kihajtana, mintha azon valami ha
tározatlan, homályos, elvont, változható, elvitatható, mit 
politikában minden párt képe szerint elvnévvel diszesit, 
veréb vérével fölérne; ebből eredett, hogy sokan azok kö
zöl, kiknek később a’ miniszter Thiers szükségesnek hi
vő az erő elvíhatlan okaival bebizonyítani, mikép rendsze
rük rósz , könyvét kezükben tartva talán felelhették vol
na: , Hogyan mesterünk, te lódoztetsz bennünket! hisz tanít
ványaid vagyunk , mi tőled egyenes ágban származunk, 
te mi elvünk vagy, mi te következvényeid, mitte olly szé
pen le i rá l , azt mi gyakorlatba akarjuk hozni.“

^---- (  V é g e  k ő v é )  ■

i y  KÖVYV-k ]
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B. m. hovitéiiek előterjesztése a’liázi adó.
ü g y é b e n .  Midőn e’ tárgyat, mellyért egész éltemen ke
resztül parányi körömben a’ világi javak szűk korlát köze 
is olly tiszta liazaíiui melegséggel buzogtam, mellynek sze
rencsés megoldásához nemzetem üdvét ’s egész jövendő
jét kötöttem, tanácskozás szőnyegére látom kitűzve, ’s nem 
azért hogy igazságát vijuk ki, hanem azon bizonyos tu 
dattal , hogy az itt kezeink közt fog elhalni : megvallom 
tek. RR. mélyen megrendülök egész valómban ; mert el
halnak vele, ha nem örökre i s , de hosszú időre e’ nép
nek nemzetté erösülhetése fölött nagyszerű reményim, el
homályosul a’ kilátás, mellyel a’ törvényhozás magas mű
ködéséhez föltekinteni szerettem , midőn a’ törvényható
sági vitatásokban az e r ő s z a k  szilajkodásit láttam dia
dalmaskodnia’ nemzet minden jobbainak majd általányos ér
telmisége fölött; mert azt hittem, hogy itt, hol a’ doron
gok ijedelmi távol maradtak, találni fogunk mégis egy biz
tos révpartot, mellyre kiszállhatva , ha nem tudunk is a’ 
nemzeti egység ama mindent, de giindent, mi üdvös le
h e t ,  magában foglaló nagyszerű eszméjének életet adni: 
nem fogunk ama szomorú kénytelenségre jutni, hogy an
nak egyenes megbuktatása lehessen az ut és alkalom va
lami jót a’ nemzet részére tehetni; ’s nem hittem , hogy 
igazságos érzetében annyira felületes lehetne e’ nemzet , 
önérdekei iránt annyira rövidlátó , hogy az egész müveit 
világ előtt mai nap kénytelen legyen tanúságot adni, misze
rint mind az,mi20 év óta a ’ nép irányában hirdetettigazság és 
méltányosságról ’sa’ nemzetrül följegyezve áll,nem volt más, 
mint szájhósiség jóllét érdekének nagysága ott álljon ledo
rongolva az önérdek gyalázatos törpesége megetf. T. RR! 
nem szólok azokról, kiknek tiszta jellemű meggyőződésük 
ellenkezett az adó behozatala ideájával , azt sem tudora , 
mit végzett a’ sors szeszélye e’ hányatott nemzet jöven
dő ügyéről; de azt fel tudom fogni, hogy mind az ,  ki 
azon törekvésnek, mellyel mi a’ nemzet különböző osztá
lyinak rokonulását, az irigység és elégületlenség kiirtását 
tüztük ki, mindaz, ki e’ nemes törekvésnek önérdekből ál
lott útjába, ki a’ balga tömeg hitét megfertóztette: az é-  
veket rablott egy nemzet éltéből, tán soha nem hozható é -  
veket; vétkes kezekkel támadá meg milliók boldogságát, 
’s megérdemli, megérdemel mindent, mit én szóval kimon
dani tudnék ; mert nemzetét, saját családját árulta e l ,  ’s 
megtett mindent arra, hogy irtózva gondoljon a’ halál ö- 
rök álmára, melly ót azon föld keblébe kényszeritendi,— 
mellyhez annyira hűtlen volt. Én a’ magyar nemzet életében 
az adó kérdését illy nagynak, mindenek közt legnagyobbnak 
tekintem,’s engedjék meg a’ t. R R .,  hogy mielőtt szavaza
tomat határzottan kijelenteném,a’ nemzet jelen teendőji fölött 
általányos nézetimet kifejthessem, nem mintha tanuságos 
akarnék lenni, hanem mivel igy lehelek csak érthető, igy 
hiszem betölthetni azon á l lás t , mellyet itt küldőim bizo
dalma után elfoglalok. Mint csalhatlan történeti axióma áll 
előttem, hogy egy nemzet allando fenmaradásanak, nagy
ságra, virágzásra lehető fölemelkedesenek egyedüli fölté
tele bizonyos terjedelmi nagyság, mert hiszen kis számú 
nép és nemzet mindig a’ szomszédok jó akaratától függ, 
de a’ mi ennél több, szükséges hogy elemei egyetemes ösz- 
hangzásban legyenek. Egy legyen a’ hon minden polgá
ra előtt a’ czél, mellyben egyesülve, az ellenségeskedés 
ingerei száműzve maradjanak közülök, minden egyes pol
gár állásának biztosítéka képezze a’ közös alkotvany biz
tosítékát, szóval, veszély és öröm közös legyen ; e’ köz
érzelem legyeu lélek a’ nemzeti életben, e’ közös érzelem 
legyen a’ vérkeringés a’ nagy müvezelben, ’s az illy ér
zelemtől áthatott népnek igen is nagygyá, félelmessé kell

lennie ; az illy, nép nem engedend változást ügyeiben, — 
mert minden, mi vele történhetik, csak roszabb lehet; az 
illy nép csak kiirtható, de le nem igázható. Már ha te
kintjük Magyarország alkotó elemeit eredettől fogva mai 
napig, nem vizsgálva, mi az a’ csudaerő, melly akár idegen 
hatalomnak áldozatul esni, akárhonn az enyészet annyi fá
rasztó harczai közt magat fölemészteni nem engedé, elég 
tudnunk, hogy még itt vagyunk,’s az események csudá
latos összehatása megengedé áldani a’ gondviselést, és 
ha akaratunk van, felfogni azt, mire a’ történetek tanúsá
ga int, hogy t. i. a’ mi egy nagyra termett nemzetnél sem 
hiányozhatik, de sehol a’ földkerekségén annyira nem szük
ség mint e’ hazában : nemzeti egység legyen az induló 
pont ,  honnan t.hozási foglalkozásunk kezdetét vegye, ’s 
mellyet bármelly intézkedésünkben szem elöl téveszteni, 
’s mellynek elérésében kifáradni soha nem szabad ; mert 
ugyan ki fogja tagadhatni, miszerint a ’ nemzetünket al
kotó elemek, hajlamok, annyira különbözők , hogy a’ 15 
milliónyi erőt, melly a’ világ minden enyésztö hatalmával 
daczolhatna, tiszta értelemben nemzeti erőnek venni egy
általában nem lehet; ezért maradunk mi el szomszédink
tól, ezért pang nálunk minden törekvés ; itt a’ kórállapot 
gyökere, melly azért a’ t.hozás figyelmét mindenek fölött 
igényli. Sok van ugyan e’ hazában, mi a’ közérzelem ki
fejlődésének gátját képezi, de a’ legközelebb okok e’há
romban rejlenek: nyelv, vallás, nép- ’s aristokratiai 
viszony. — A’ nyelv tárgyában lélekemelő nyugalom
mal tekinthet a’ törvényhozás leküzdött napjaira; itt sem
mit nem mulasztott, minden nap, minden óra közelebb ju t
tatja a’ hazaüt azon képhez, mellyröl azelőtti években ál
modni is alig mert, miszerint a’ nyelv egysége testvéri 
összeforrhatásunkat nem fogja akadályoztatni. A’ vallás
ban szabad legalább sokat reményleni, mellyek a’ múlt i-  
dök keserüségit megenyhitendik, ámbár itt (nyíltan kimon
dom) a’ vallás sérelmében az van legkevesbbé kiemelve , 
mi az én érzelmem szerint legfőbb, mi nélkül vallási nyu
galmat várni nem lehet, t. i. azon politikai jogok külön- 
félesége, mellyeknek vallás alapja. Legyen bár szabad át
menet, közös temető, áldva a’ vegyes házasság stb., még 
nem lesz megtéve, a’ mivel vallás tekintetében tartozunk a’ 
nemzeti egységnek. Ezek csak egyes okozatai a’ politi
kai jogok különbözőségének, melléksarjadéki valának a’ 
visszás állásnak; de koránsem orvoslása magának a’sére- 
lemnek. Egyedül a’ politikai jogok egyenlősége ’s töké
letes viszonyossága az , mi kiirtja a’ gyülölségeí a’ hon 
polgáriból az alkotvány iránt, mi egyik vallásnak másik fe
lett nem kedvez; majd ha nem óhajtjuk, hogy egyik vallás a’ 
t.hozásnál saját magát repraesentálva, a’ másikat ezen befo
lyásával elnyomhatja ; ha azt mondhatjuk , hogy a’ nem
zet egyik osztályú gyermekeire úgy terjed ki gondja mint 
a’ másikéra: akkor igen is, nem lesz felekezetesség, nem 
méltó panasz; de hisz e’ részben naponkint ismét tiinedeznek 
az öszszeolvadhatás közgátjai, mert a’ mi mindenek fölött 
megnyugtató : e’ sérelem fen van ugyan még a’ praesenta- 
tióban , de az enyészet hatalma átkarolta már és foszla
doznak le róla a’ csalódás lep le i , mellyekbe eddig bur
kolva vala. Az, mi körül olly kevés történt, mi hasonló
kép akadályul gördül a’ közegyetértés ’s összesimulás ki- 
vánata elibe , a’ mi olly közösen ellenségünkké teszi a’ 
hon minden nemnemes polgárit, ez a’ nép és aristokratia 
közti viszony. Ha át kell látni ^az aristokraíiának, mikint 
ezen baj ellen nem lehet máshol keresni az orvosszert, 
hanem azt tulajdon keblében találhatja fel , t. i . ha nem
csak igazságot hirdet , de erős akaratja is van, mikint a’ 
hon minden polgárának boldogságát nemcsak hátráltatni
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nem akarja, sőt thozási befolyásával előmozdítani is törek
szik, szóval:  ha átlátja, hogy abban fekszik a’ béke ’s 
nyugalom záloga, hogy a’ kiváltságos osztály akar is, tud 
is  igazságos  le n n i: ú g y  át kell látnia önérdekéért, hogy  
a ’ nép és aristokratia közti kapcsolatnak változni kell. E ’ 
kapcsolat két feladást foglal magában, 1) hogy a’ hübér 
maradványai eltöröltessenek, 2 )  hogy az adó eddigi ter-  
heiben az aristokratia is magát önként osztályossá tegye .  
Mik azon viszonyok, mik a’ hübér maradványi, mellyek a’ 
nép idejét, szorgalmát és személyét tekintóJeg a’ földes
úri tulajdon képzetét fentartogatva, a’ g y ü lö lség  szen ved é
lyét, forrongásit folyvást élesztik ’s okozzák azt, h ogy  mi 
czélainkban , intézkedésinkben, bajainkban és súlyos kö-  
rülményinkben a’ nép szivében kölcsönös rokonszenvet nem 
találunk , nem fogom elősorolni. Azt hihetnék a’ t. RR., 
szándékosan erösb sz ínezetet választék , hogy nagyobb 
fontosságot kölcsönözzek: e lég  legyen  erre röviden an
nyit m egjegyeznem , hogy az ovószer kivan találva az ö -  
rökváltság elvében, ’s errül szólni máskor le sz  alkalmam; 
most csak az adórul fogom kifejteni nézetimet, mint áll a’ 
nemzet előtt je len leg ,  mint áll az én hitemben? ’s vájjon 
megért é már ezen kérdés oda , h ogy  megbuktatásán v. 
életbe léptetésén kivül egyéb teendőnk ne leg y en  ? ’s v é g 
re ez  összehasonlítások nyomán mit gondolnék én teen 
dőnek ? A ’ házi adó fölött legújabb időkben e g y  nagy te 
kintélyű aristokrata mondáid, h o g y a z ,  a’ mint van a’ nép 
vállain, igazságtalan teher; ezt utána raondá a’ Pesti Ilirl. 
utána minden ig a zsá g o s  érzetü ember ’s habár nem tévé is 
a’ P. Hírlap pártolását azon értelemben, mint ama külön
ben igen  tiszteletre méltó aristokrata; fejtegetésiben mind-  
azáltal, midőn egyedül a’ házi adóra szorítkozott, ú g y  tar
tom, irányt tévesztett ’s titkolózási modort követvén, sz e r 
fölött vétett azon elv ellen, melly minden társaság boldog
ságának főelve, t. i. a’ teh eregyen lésőgeé  ellen; mert az  
ig a z s á g  fele föl vala áldozva, f é l s z e g  maradt minden ok, 
mellyel a’ közvéleményt ennek elfogadására birni ( igye
kezett. Nem is maradt egyéb  kiforgatlanul, mint az i g a z 
sá g  meztelen szava; pedig  emberek vagyunk, ’s oily tör
vényalkotásra —  melly teherrel jár , nem e lég  a’ puszta  
ig a zsá g ;  hanem mulhatlanul a’ hitbe kell bevésve lenni , 
h ogy  a’ teher-elvállalást a’ kikerülhetlen szü k ség  paran
csoló  tekintete kívánja, vagy  az abból eredendő nagyobb 
haszon; különben nincs rá példa v ilág  fenállásától fogva  
hogy  kiváltságos osztály legigazságtalanabb érdekéről is  
önként lemondott volna. A ’ s zü k ség  tekintetének, az e -  
xedendő haszon reményének kimutatása ’s megvitatása hi
ányzott mindeddig a’ nemzet értelmisége terén; mert hisz  
m ég  azt sem tudjuk: vájjon milly kulcscsal, milly arány
ban fogna az kivettetni?mellyek lennének rovatai? mi ma
radna m egyei intézkedés alatt, ’s vájjon ennek elvállalása  
nem föltételez é a’ m egyei végrehajtásban és f e le lő sség 
ben változásokat? mert hisz a’ fe le lő sség  és behajtás azon  
rémitó példáját, mellyel az úrbéri telken lakó nemesek a -  
dóztatása kezeltetik, tán csak nem tartanók fen tovább is? 
szóval ,  a’ háziadóról, nem tudva a’ s z ü k s é g e t :  mire?nem  
az  arányt, mellyre áldozati készségünkfölhivatik, nem tud
juk a’ hasznot, melly abból következhetnék ; nem tudunk 
sem m it; az úgy, mint eg y  hírlapi divatczikk, az ig a z s á g  
meddő e lv e ,  mint becsületkérdés van a’ nemzet elibe lök
ve ; ez  pedig, mint mondám , a’ nemzet akaratának m eg
nyerésére, melly a’ hozandó törvény tiszteletének e g y e 
düli garantiája, nem e leg en d ő .Ig a zsá g  és szü k ség  eg yü tt
véve teszik az alkotandó törvény kellékeit , ’s nemzetet 
teher-elvállalásra szoktatni akarni mindaddig, mig abból 
hasznot ajánlani, azt hihetőleg be is következtetni nem 
tudunk: mindig rósz taktika volt és marad. A z  én hitem
ben az adókérdése másként áll. Alkotványt, melly boldo
gítson, ig a zsá g  tisztelete nélkül képzelni nem tudok; ’s 
a ineiiy alkotvány igazságon  nem nyugszik , annak lé te 
zé se  is kétséges. —  E g y e s  intézvények lehetnek mégolly

czélszerüek, ragyoghatnak é letbölcseség fén y év e l: magok
ban biztosítást nem adnak, csak eszköze i a’ szabadságnak  
’s nem biztosítékai. Legyenek évenkénti o rszággyű lések  , 
leg y en  lecsilapulva a’ vallási ingerültség , a’népnevelés e s z -  
méji virágozzanak, teljes erejűkben nyittassanak fel a’ ke
reskedés gazd a g  forrásai, szóval: hozassanak ü d vösn élü d -  
vösb törvények; ez  mind kívánatos, de sem maguk ma
gukat, sem a’ sikert nem biztosíthatják; az ótalora és  b iz
tosíték megdönthetien ereje a’ nép szivében és rokonsá
gában él, melly ha ú g y  tekinthet az alkotványra, —  mint 
minden ig a zsá g o s  követelései biztosítékára, akkor igen is  
azon szeretet fogja őt az alkotványhoz csatolni, melly az 
élethez; mert életét is az tartja fen. A ’ nép e ’ rokonulá- 
sához: sz ive  szeretetének m egnyeréséhez két kulcs v a n , 
azokon kivül, mit fenebb a’ vallás és nyelv ügyéről mon- 
d é k : első a’ törvényelőtti eg y en lő ség ,  mi akkor érethe
tik el, ha örökváltság utján az érdekek kiegyenlítve le s z 
nek ; de erről mint mondám , máskor. A ’ második : teher-  
eg y en lő ség .  Igen ,  t. R R . ! a’ polg. különböző érdekelt
ségből folyó visszavonás kártékony szellemének e g y  csa 
pással lehető kiirtására nincs bíztosb ut, mint a’ t e h e r -e -  
g y en lőség;  legyen ek  bár. a’ terhek különben, súlyosak, ha 
kivétel nélkül érnek mindenkit, megenyhül nehézségek , és  
ha a ’ nép az alkotványnak nem részese  is , de azon tudat, 
h o g y  az alkotvány részese i  önmaguk sorsáról sem rendel
kezhetnek máskép, mint az övéről,  ’s hogy e ’ szerint ha
bár közvetlen nem , —  közvetve igen  is képviseltetik : e ’ 
hit nemcsak m egedzi türelmét a ’ népnek, hanem tisztelet
tel tekint föl a ’ törvények parancsoló szavára, mellyek az 
ó szabadságát, jóllétét is azon mértékben őrzik, mint a ’ 
nemzet akárraelly tá gjáét;  i g e n ,  de a’ t e h er -eg y en lő ség  
magába zárja ugyan ránk alkalmazva a’ házi adót, de ez  
amazt ki nem meríti, ’s ig y  a’ népre nézve fé l ig  biztató 
eszme , fé l ig  ámító; minden esetre fél ig a zsá g ,  vagy  an
nyi sem. Tekintsünk je len  körülményinkre elfogulatlanul,  
minden félelem nélkül, nem irtózva a’ ránk váró á ldoza-  
toktul ; a’ mostani adórendszer mellett lehet é máskép, —  
mint hogy a’ nép jégh idegen  kíilönzi el magát a’ kivált
ságos  osztálytól, hogy gyű lö letes  előtte minden, mit mi a’ 
szabadság eszközének nevezünk ; mert azok jótékonysá
gát csak ő nem érzi, ’s melly csak terheket kész ít  s z á 
mára. E z  azon forrongó vulkán , melly késedelm ezésünk  
alatt lappangva, ássa az enyészet örvényét ,  ’s int ben
nünket általlátni saját érdekünk,’s a’ haza közjava tekinte
téből, hogy  az ú g y  mint van, nem maradhat, ’s elérkezett  
az idő tisztán felfogni he lyzetünket: ig a zsá g o t  hirdetve , 
igazságot  cse lek ed n i;  igen ,  de ezt is csak ú g y  te l je s í t 
hetjük, ha jelszavunk nem házi adó, hanem te h e r -e g y e n 
lő s é g  le sz .  Nem akarom én a’ háziadó hasznát kétségbe  
v o n n i , enm eggyőzódésem  előtt kellene rejteznem , ha az  
ellen csak e g y  szócskát is mondanék; ha az le s z  a’ kér
dés: elvállaljuk- é vagy n e m ?  én rá ádom szavazatomat,  
’s küldőim d icsőségére  leg y en  mondva, rá a’ fizetés min
den nemére, mi a’ kornak áldozatul esend; rá, ha e ’ sza 
vazattal utolsó filléremet szavaznám is el.De t. RR., h o g y  
áttérhessek azon kérdésre, mellyért tulajdonkép fe lszó la l
tam , —  vannak m ég észrevéte le im , mellyeket előre kell  
bocsátnom. Volt a’ magyar nemzet életében e g y  időszak,  
hol a’ magyar aristokratia fegyverrel kezében virasztott 
a’ nép békétlensége  fölött ide haza ’s a’ k ü lveszély  fö
lött a’ hon határin, és a’ magyar aristokratia biztos , erős  
volt harcznoki erényeiben; az uralkodó szándéka zsarno
kira nem fajulhatott, mert nem volt más erő hatalmában, 
mit az aristokratia ellen állíthatott v o ln a ; saját sorsa is  
csak attól függött;  a? nép remegve, de tisztelettel hajlott 
m eg előtte, mert a’ sz o lg a sá g  terheinek vigasztalásául az 
élet veszé lye it  viselni kizárólag magának tartá fen. E z  
érzelem az idők eseményivei száműzetett; létesült az á l
landó katonaság, ’s mit tett az aristokratia? a’ honvéde
lem kötelességét  a’ nép vállaira helyezve , m égis  m egtar-
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tá a’ jogot  a’ fölött rendelkezni, ’s feledé, hogy a’ jogok  
tek in té lyessége  ’s t isztelete e lenyészik  ott, hol annak nem 
k ö te le sség  az alapja; nem vette észre, hogy  midőn a’k ö-  
te le s ség e t  másra ruházta, a’ jogot  megtartá ; consdtutio-  
nalis életében e g y  h éza g  támadott, melly a ’ szabadsági jo 
goknak csak színét hagyta meg, mellyet a’ vihar e l s ö f e r -  
g e te g e  lefúhat, mert a’ jo g  és teher köte le sség ik ö zt  minden 
viszony megszűnt. ( V é g e  kövi)

Töredék-gondolatok a’ kétgaras telekdijról.
A z  eszme isméretes , tehát arra hivatkozni elég. — 

Mi ebben azon fő állítást illeti: h o g y  n a g y o b b  n y e 
r e s é g  f e j é b e n  a’ statusnak lOÜmillió kö le  sö n t f e l  
v e n n i  l e h e t :  azt részemről soha sem pártolhatom. Mert 
a ’status főezélja: belső és külső bátorság ’s nem a’ nye
részkedés; azután ha a’ status most béke idején is adós
ságba veri magát, megfosztja magát azon lehetőségtől, — 
hogy veszély idején magán kölcsön által is segíthessen. 
Ila valakinek , bizonyosan az angol minisztériumnak , e’ 
tekintetben, kétségtelenül hinni kell ’s im ezen miniszté
rium a’ királyné f. évi parliamentnyitó beszédébe ezen a -  
rany nehézségű szavakat iktatja: Ich hege die Gewissheit, 
dasz bei Erwägung aller mit den Finanzangelegenheiten 
des Landes zusammenhängenden Dingen Ihr wohl beden
ken werdet, welche schlimme Folgen die Anhäufung von 
Schulden in Friedenszeit hat, und dasz Ihr festen Ent
schlusses den öffentlichen Credit aufrecht halten werdet, 
hei dessen W aning  die bleibenden Interessen und Ehre, 
und guter Nähme eines grossen Landes gleich sehr be
theiligt sind. Augsburger Alig. Zeitung Xro 38. 1844. 
Hogy az adósság már nem egy statust hozott zavarba, arra 
elég példa van, ^s hogy az 1789kí franczia lázadásnak is 
az elviselhetlen teher és adósság volt főoka, az közönsége
sen tudva van. A’ status tehát illy rettentő példák után böl
csen fog cselekedni, ha annak árnyékát is kerülendi, mi
ben a’ veszély és zivatarnak illy hatalmas tényezőji lap
pangnak. Bizonyos az is ,  hogy a’ körültünk fekvő statu
sok financiális állapotja nem legjobb lábon áll; ha tehát ott 
valami véletlen történni találna, ezen esetre tőlünk a’ mo
rális kötelesség is meg fogja kívánni, hogy segédkezet, 
mégpedig pénzbelit, nyújtsunk; vájjon tanácsos é tehát 
illy körülmények közt magunkat minden nyomasztó szük
ség nélkül egyedül mellesleges nyerészkedési és terve
zési viszketegek miatt adósságokba verni ? — Bizonyosan 
nem tanácsos.

Nem látok logikai következtetést abban, hogy  nagyobb 
n y ereség  fejében , melly mindig bizonytalan , és ig y  bi
zonytalan investitiókra bizonyos adósság tétethessék .E gé
szen  más vo lna , ha az eszme ig y  állna: a’ hazai in v es -  
titiók, t.i. e z e k —  és ezek  — meg kellene nevezni és bebi
z o n y íta n i—  hat millió forintot minden kiadáson fölül t isz
tán fognak behozni, tehát ezekre kölcsönözzünk szá z  mil
liót  , mert ha ettől öt pcentet fogunk is f ize tn i, m ég is 
évenként tiszta jövedelműi e g y  millió fog  maradni; ig y  az  
eszmében logikai következtetés volna, mert a’ haszon az 
investitiókbul következnék; de az investitiók haszna nem
csak nem bizonyittaiik, hanem említve sincsen , ’s ig y  ha 
az investitiók sokkal kevesbet, én ú g y  tartom hogy  sem
mit sem fognak jövedelm ezni ,  —  mint a’ mennyi azokba 
befektetni fog, ekkor a’ kár és bukás log ice  v ilágos.V ak-  
tában tehát v ilágos  czé l  és  haszon nélkül kölcsönt tenni 
már egyeseknél is lé n y e g e s  hiba, annál nagyobb volna e g y  
nem zetnél,  melly a’ kölcsönért kettős f e l e lő s s é g g e l , t . i .  
a ’ nemzetnek és hitelezőknek tartoznék.

De a’ tervező g róf  ur azon investitiók és tárgyak  
k ij e lö lé s é t , mellyek a’ nemzetet felvirágoztatni fogják , 
az o rszá g g y ű lésre  bízza. Azonban az o rszággyű lés  il ly 
tárgyak k ije le léséhez nem ért (? )  ’s ig y  kénytelen le s z  
műértókhöz folyamodni , ’s akkor ezek  fogják meghatá
rozni : milly föltételek alatt akarnak valami hasznos in -

vesdtiót felvállalni, ’s m eg lehet, hogy  a’ terv létesíté
sére sem kölcsön, sem adó szü k ség es  nem le e n d ,  minek 
tehát az «lőre való kölcsön és adó ?

A ’ te lekdíj ,  m i n t  a d ó ,  a’ status főczélját, úgymint 
a b e l s ő  é s  k ü l s ő  b i z t o s s á g o t ,  ’s ezek fentartására 
szo lgá ló  h a d i  e s  h á z i  a d ó t  minden esetre háttérbe 
fogja szorítani ,  ̂mert ha ki a’ telekdijat fizetendi , az a’ 
hadi es házi adót fizetni nem fogja akarni ; miszerint a’ 
telekdíj a’ status főczéljaival e l lenkezik ,  legalább káros 
halassal l e h e t ; ’s ig y  mindaddig, mig a’ hadi és házi adó 
kérdéséi , mellyeknek elfogadására minden honfit kivétel  
nélkül a status föczeljai élvéinél fogva kényszeríteni is
lehet, tisztában nem lesznek, el nem fogadható.__ Mi
pedig azt illeti, hogy a’ tervező gróf ur ezen telekdíjt 
epen azért tervezi, mert a’ házi adohoz többé remény nem 
lehet, az adónak Vilik czikkében igy szólván; „elesett 
ügyet lehetetlen rövid utón és könnyű szerrel a’ diadal
nak csak legtávolabbi lehetőségével is újra szőnyegre 
h ozn i;— le kell mondani e’ szerint az egészről.“ Ezen 
állítását a' gyakori tapasztalás mindenütt megczáfolja ; — 
mert más országokban is , ’s nálunk is akárhány kérdés 
volt és lesz , melly előbb, vagy az előbbi gyűlésen meg
bukott, a’ következőkén pedig kivivatott. És miután a’ kér
dés olly fontos, hogy a’ házi adó kérdését a’ pesti hírlap 
életkérdésnek találta; előttem megfoghatatlan, miként le 
het szilárd akarat, és igaz meggyőződés mellett, ezen 
ezen életkérdéstől olly hamar ’s oily könnyen eltérni, a’ 
mint ettől csak hamar igen sokan eltértek, vagy épen egy 
investitionalis adónak sáncza mögé búttak, mint a’ terve
ző gróf ur és most már ezt pártoló hírlap szerkesztője ; 
miután könnyen általiátható , hogy ezen telekdíj azon é -  
letkérdéseket bizonyosan (?) örökre megbuktatandja, ’s 
melly investitionalis adó egyébiránt is csalékony alapon 
épül ’s még igazságtalan is, ha megfontoljuk: hogy min
den adó csak akkor igazságos , — ha annak terheiben és 
hasznaiban i s ,  kiki annyiban, a’ mennyiben hozzá járul, 
részesülend is. A’ minthogy magában is nagy vakmerőség 
volna valakitől igazságtalan adót kívánni , úgy megval
lom, hogy mindazon tárgyat, terveket, eszméket, mel- 
lyeket az investitionalis kérdésben és czikkekben olvas
tam és hallottam, a’ közigazság elveivel megegyeztetni 
nem tudom. Ugyan kérdem: miként egyeztethetni meg a’ 
közigazság elveivel: hogy a’ fiumei kikötőre a’ beregme- 
gyei nemes telekdijt fizessen, ki és kinek tizedik unokája 
is azon kikötőt soha vagy alig fogja látni, annál kevésb- 
bé használhatni, vagy haszna reája háramolhatni? Vagy, 
hogy a’ somogyi köz nemesj a’ pest-szolnoki csatornára, 
a’ fiumei — és dunabalparti vasútra, polytechnicumra, a’ 
borsodmegyei nemes a’pestmegyei börtönre? A’mágnások, 
nemesek és honoratiorok, kik ön gyermekeiket elég nagy 
teherrel nevelik, a’ paraszt gyermekek neveltetésére ’s a’ t. 
adót fizetni kényszerittessenek ?

A’ Xlik czikkben előadottkölcsön-törlesztési tabellá
ban két lényeges fallacia lappang; első, hogy a’ száz mil
lió kölcsönnek 5 pet kamatja tisztán számittatik; iily szá
mítás tapasztalás szerint: ámítás; mert nincs rá példa,— 
hogy a’ nagy tőkék ’s igy a’ száz millió is minden vesz
teség ’s kamatjai minden hátramaradás nélkül kezeltet
hettek volna. Tegyük fel azonban, hogy a’ tőke ’s 5 pet. 
kamat tisztán megmarad ’s bejé; honnan fognak a’ ke
zelési, adó-kivetési ’s beszedési ’s országgyűlési költsé
gek, a’ sok deputatió és tervezők napidijai, a’ sok fölme- 
retési és sok siámtalan más kiadás fizettetni? A’ kölcsön 
kamatiból é?  vagy a’ telekdijból? Ha a’ kölcsön kamud
ból, úgy a’kamat az említett költségekre tökéletesen föl— 
rae«y ’s iwy ezen kamat világos deperdita , s nem áll 
az ,° hogy a’ 100 millión kívül, még 75 millió fog szabad 
dispositiőnkra maradni, mint ezt a gróf ur mondja ; ha
nem igen is áll az ellenkező , hogy t. i. a’ 100 million 
kívül még 75 millió ki fog a’ külföldre vitetni. Ila pe-
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diff a’ költségek a’ telekdijból fognak fizettetni , úgy a’ 
két garas telekdij nem elég,mert atervező gróf urszamitasa 
szerint a’ két garas telekdij épen annyi, mennyi szükséges- 
kép raegkivántatik 100 mii. kölcsönnek 5pct. kamati fizeté
sére ’s igy bizonyosan n é g y  g a r a s  keilend. Mar pe
dig négy pengő garas telekdijt nálunk egy hold föld meg 
nem bír; mert az, kinek 1000 hold földje van, négy ga 
rasával telekdij fejében 200 p. ftot fizetne évenkint.—-A’ 
mostani időkben 1000 hold mintegy 1000—2000 pftot jö
vedelmez tisztán. Már pedig olly család , mellynek 1000 
_20ü0 pft jövedelme van , nálunk e’ jövedelemmel rit
kán szokott kijőni, ’s többnyire adósságai vágynak. — Ez 
tehát két garas telekdij fejében 200 ftot nem fizethet;—• 
hogy pedig az ország csupa boldogulási akaratból vala
kit tönkre tegyen , azt igazságosan nem teheti, ’s igy a’ 
telekdij-fizetésre , azaz: önmegrontására vezető fizetésre, 
investitionalis kérdések miatt, senki igazságosan nem szo- 
rittathatik, mert senki másnak kárával, legyen bar az egész 
ország, nem gazdagitlathatik.

• A’ második lényeges fallacia a’ törlesztési tabellában ab
ban láttatik : miszerint az állittatik, ’s a’ tervező gróf ur 
terve m é l y s é g é t  abban helyezi , hogy a’ kölcsön vett 
100 millió tőke 35 év múlva az investitiókban megmarad. 
Ez azonban nem áll, mert a’ 3 ' /2 pct rendes kamatok’s a’ 
törlesztési kamatok, 35 év alatt összesen 175 milliót tesz
nek ; mi által tehát nemcsak az egész lOO millió kölcsön 
kimerittetik, hanem még kamat fejében 75 millió kivite
tik ; ez ismét tagadhatlan deperdita, mert mathematiee i -  
g a z , hogy ha 175 millióbul 100 millió lehuzafik , tehát 
a1 minus 75 millió és igy akárhogy vesszük a’ dolgot, 
ha magunkat ámítani nem akarjuk , 35 év múlva 75 mil
lió veszteségünk világos.

Továbbá azt is mondja a’ tervező gróf ur , hogy a’ 
száz millió nemcsak anyagi, de szellemi investitiókra is 
fog fordittatni. Ha igy: akkor már az anyagi investifióknak 
5 pct helyett, ha bukni nem akarunk, 10 petét kellene 
tisztán behozni, illy anyagi investitiók pedig hazánkban 
nem is képzelhetők, de igen is kiszámítható, hogy 2 petét 
sem fognak behozni;— itt tehát a’ bukás világos.

Tapasztalásból mondhatom, hogy a’ jó gazda, és nagy 
házbirtokos ritkán vesz pénzt kölcsön ; rósz gazdának és 
kis házbirtokosnak 2 pcentre sem tanácsos kölcsönt adni, 
mint ezt a’ pestes2  pcent kölcsön czáfolhatlanul bizonyít
ja, hol a’ legjobb föltételek mellett a’ tőke és csekély ka
mat , mai napig sincs befizetve. Továbbá tapasztalásból 
mondhatom, hogy hazánkban elég heverő pénz van , de 
kevés biztosság találtatik. Én legalább a’ jó biztosság ’s 
az úgy nevezett pupillaris securitas mellett, soha sem a -  
kadtam meg pénzszerzésben, de igen is számtalanszor 
a’ biztosságban. Innen van az , hogy a’ politico-funda- 
tionalis Cassákban többnyire kész pénz hever , hogy a’ 
pesti takarékpénztár 6 petre pénzeit kiadni nem tudja ,
’s ott f. évi január hónapban 135 ezer pengő forint volt 
kiadandó , hogy az újságokban jelenleg is sok ezerki-  
adandónak hirdettetik. Pest városa, más vagyonos közsé
gek , hiteles intézetek, most 5 pcentre akármennyi pérrzt 
kapnak. Ila most már azon 100 millió Pestre j ó , hova 
fogja ezt a’ tervező gróf ur kiadni ? Bizonyossá teszem 
előre , hogy azt nemcsak 5 petre nem, de 2 pcentre sem 
fogja biztosan kiadhatni. Miszerint azon egész törleszté
si tabellát, úgy a’ mint áll , köriilményink valóságához 
kepest , legkisebb figyelembe sem vehetni ’s illyet publi
cum elébe hozni igen kártékony ámítás, miután sokan van
nak , kik a’ tervező gróf urnák vakon hisznek.

Tegyük fel azonban azt i s ,  hogy ezen 100 millió e -  
legendö biztosságokra csakugyan 5 pcentre kiadathatott. 
Mi fog a’ kiadott tőkékkel az egyesek kezeiben történni? 
Azt hiszi e a’ tervező gróf ur, hogy minden köiesönve- 

.lemos azonnal gazdaságát fogja instruálni? vagy min
den kölcsönvevő polgár emeletes házakat épitend? A’ ti

zedik sem; hanem a’ kölcsönvett pénz legnagyobb rész
ben ismét adósságok lerovására (ezen adósságok pedig 
többnyire külföldiek) fog fordittatni; nagy része az aris- 
tokraták által külföldön fog elköltetni, nagy része uzso
rások kezeibe menend, legnagyobb része pedig külföl
di mechanicusok által ’s vasak és szerszámok árában fog ki
vitetni, vagy az investitiókban fog p a n g n i  és d e r m e -  
d e z n i . —Tiz év múlva tehát ezen kölcsönbül hazánkban 
egy krajezár sem lesz, és az ország 175 millió adóval még
is meg lesz terhelve ; csak ekkor lesz majd a’ prókáto
roknak jó dolguk ,— mert ekkor fognak csődperek meg- 
százszorosodni ’s még azon kevés becse is oda lesz jó
szágainknak, mellyel most bírnak, mert a’ telekdíjjal ter
helt ’s eladósult jószágon bizony senki sem fog kapni.— 
Mihez ha még azt is számítjuk, hogy telekdij-íizetés ál
tal a’ nemzet világos haszon és szükség nélkül, igazság
talan adóra szorittatni fog , ’s hogy ezen telekdijas fi
zetések által ismét leginkább a’ közép vagyonú nemes ke
ményen fog sujtatni, sőt jó részben meg is rontatni, mind
ezt komolyan megfontolva, azon meggyőződésre vagyok 
jutni kénytelen , hogy szegény hazánkat nem érhetné na
gyobb csapás és szerencsétlenség, mintha a’ tervezett te
lekdijas eszme elfogadtatnék.

Én a’ tervező gróf urnák két javaslatot a ján lok ,— 
mellyeket az igaz hazafinak soha és semmi feltételek mel
lett, vagy színe alatt szemügyböl veszteni nem szabad, 
mellyekre senkitől egy krajezárt kölcsön venni nincs szük
s é g ,  mellyekre senkinek egy fillért sem kell adózni, ’s 
mégis egyedül ezen két javaslat az, — melly a’ szegény 
statust g azd ag g á , a’ gyengét erőssé, a’ miveletlent mi- 
veltté , a’ nyomorultat boldoggá, a’ boldogot hatalmassá 
teheti.Ezen javaslat nélkül a’ hazába beruházott százmil
liók néhány év múlva teljesen elenyésznek; ellenben ezen 
javaslat elfogadtatása után rövid idő alatt több száz mil
lió boldogitná hazánkat; — ezen javaslat nélkül, minden 
jobb lét: ábránd, minden ipar, kereskedés, tudomány, mű
vészet: csak silány és dermedezó váz; maga pedig az em
ber,— boldog Isten ! az ember: embertelen ! — ’S mi hát 
ezen két varázs-javaslat? — Ez magában legkevesebb,— 
mert a’ természet törvénye; de magán kívül legtöbb, mert 
nincs nélküle áldás; ez abban áll: „adjunk a’ statusban 
minden embernek szabad földet, és hasonló jogokat, úgy, 
mint mellyeket minmagunknak igénylünk. Vetkezzünk ki 
valahára kiváltságos balitéleteinkböl, mert ezek az embe
riség legkegyetlenebb zsarnokai. A ’ példa világos. — Te
kintsünk meg más statusokat, hol az elibertatiónak alig múlt 
65 éve ’s a’ volt rabszolgákat a ’ félvilág uralja!! Pesten 
febr. 25kén Í844. M a g a r a  M á t y á s .

Nyilatkozat. ,A’ Társalkodó* f.é. 11. számának v é g e  
fe lé  R. . . „M agyarország  pénzeidről irt munkája felől lé 
vén szó  : a’ czikkecske imigy végződik  : ,sic vos non v o -  
bis* (vájjon nem lehetne é annakirójátkitalálni?) Könnyen  
átláthatni, mikép fogja ezen szívtelen magyarázat R . . .  
urat meglepni , kit minden körülmények azon mű valósá
gos  szerzőjévé tanúsítnak: L. ur ped ig  a’ históriai j e g y 
zeteket dolgozta k i?  Bizony illőbb volna R . . . urnák ön
zetlen törekvését méltányolni ’s pártolni, mint azt kajá
nul elkeseríteni. Remélljük azonban, h ogy  szerző ur illy  
roszul palástolt ir igykedések  által el nem c sü g g e d v e  —  
j e le s  m ü v é t , mellyet olly d icsőségesen  k e z d e t t , e lv é g 
zendő —

J e g y z .  Ezen czikkecskét — mint az igen isméretes kézirat 
tanúsítja, R. . .  ur nem maga irta ugyan, de személyesen hozá el a’ 
szerkesztőséghez’s e’ magában véve parányi körülmény tüstint tá
jékoztathatja a’ t. ez. közönséget: hogy R .. . urat róhatni é meg 
inkább öndicsérgetési vagy dicsérgette'ési szerénytelenségről vagy 
L. urat vádolhatni kajánságról, kinek tudta és hire nélkül Íratott 
az annyira sérelmesnek talált kérdéses czikk ? A’ Tárcza Írója.
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f
B. m. követének előterjesztése a’ kázi adó 

ügyében* ( V é g e . )  —  É s  vájjon miért hiszünk mintegy  
minmagunknak, midőn adó-felajánlásról van szó  a' (örv.-  
hozásban , h ogy  az ajánlás jo g a  és  föltételei teljes mér
tékben a ’ miénk? miért szeretjük magunkkal e lh ite tn i ,—  
h o g y  a ’ hadi adó ped ig  nem tőlünk f ü g g ?  miért olly kön
nyű a’ követ eltántorodása ezeu  feladásnál ?—  Megmondom  
rö v id en , alkotványos nyelven szólva : mert a’ jo g o t  nem
zetin ek  lenni követeljük , a’ terhet ped ig  nemzetinek lenni 
e l nem vállaljuk. Ha tehát jogainkat biztosítani, ha Isten  
’s ember előtt ig a z s á g o ssá  tenni akarjuk, ama hézagot mi-  
nélelőbb sz ü k s é g e s  betölteni, nem u gyan  az aristokratiai 
intézvény eredeti b é ly eg éh ez  k ép es t ,  mert hiszen idő ’s 
körülmény mindezt sem kivánatossá sem le h e t sé g e s s é  nem 
tesz i ,  hanem valmmint senki sem mondhatja, hogy  a’ honi 
adóknak egy ed ü l az aristokratia érdekei lennének tárgyai,  
ú g y  a ’ hadi adóról sem állíthatni, hogy  a’ honvédelmet e -  
g y ed ü l  az aristokratia teljesíti: abban pontosul a’ méltá
n y o ssá g  és  ig a z s á g ,  ha mind a ’ két pénztár terhei a’nép 
é s  nem esség  közt a’ teh ereg y en lö ség  e lveihez  képest l e -  
endnek f e l o s z t v a ,  és ha mind az , mit annyiszor mon
dunk, a’ mivel annyi d icső ség e t  és  g y ü lö lsé g e t  egyiránt  
aratánk, h o g y  a’ nemzet anyagi és sze l lem i kifejtésére nem 
szabad semmi áldozattól v is sza re tten n i , ha ez  ig a z  , úgy  
t. RR.! akár ig a zsá g o t ,  közszü k séget ,  akár a’ bekövetke
z ő  szellem i és  anyagi fejlődést vesszük tekintetbe, midőn 
adóról ’s ennek következtében nemzeti e g y s é g  és erösbü-  
lésrő l van szó, hogy  ekkor mellőzve leg y en  a’ hadi adó kér
d é se  (m elly  alatt én nem azon n ég y  millió forintot, melly  
itt felajánltatik, hanem a’ nemzet ö sz s z e s  kiadását értem,—  
mint itt feladva van) én inegfe lejtkezésnek tartom , melly  
status-tudományi tekintetben is homályt vethetne ránk, sót 
nemzetünk iránti jóakaratunkra nézve is k étség e t  vonhat
na maga után; mi nem vagyunk hírlap- vagy könyvszer
kesztők, kik jónak láthatják a’ nemzet véleményét mystifi-  
calni; mint például az adó kérdésében a’ háziadót ajánla
ni azon reservatával, hogy  ha ezt elérjük, hisz  majd át
megyünk a’ másikra is; nem, mi kötelesek vagyunk számol
ni a ’ nemzetnek azon elvekről, mellyek tetteinket vezérlik;  
az adó kérdésében p ed ig  nem lehet más elv, mint teher-  
eg y en lö ség .N em  szabad tehát az adó tárgyalása közt mel
lőzni a ’ hadi adót azért sem, mert ez  e g y  részt ámítás lenne,  
m á srész t  olly megfelejtkezésmimagunkon boszulandnámeg  
m agát .A ’haza kiadásinak azon része ,  melly életünk, v a gyo
nunk biztosítása fö ltételével, ’s i g y a ’ társas élet legfőbb fe l
adásával áll kapcsolatban, minden esetre leg igazságosabb ,ha  
kivált ide gondoljuk, mikint a’ honvédelmi rendszernél nem 
csupán pénzbeli terheket, hanem az élet veszély it  is  e -  
gy ed ü l a’ föld népe hordozza, ha tudjuk, hogy aristokra
tiai jogaink  a’ had k öte lesség in ek  terhein alapulnak, m el-  
lyeket nem igazolhatunk máskép, mint a’ honvédelmi költsé
gek  fölötti komoly és ig a zsá g o s  akarat tárgyalásával ; —  
v ég re  törvények végrehajtásában, vagy  azokon e jte ttsére l -  
mek ellenében lehet e ’ más b iztosíték , mint az adó ’s u -  
jonezok terheiben az aristokratiának e g y en es  és közvet
len érdekeltsége ? A v a g y  azt hiszik a’ t. RR., h ogy  pé l
dául Erdély visszakapcsoltatása tárgyában hozott törvényt 
nem lehetett volna v égreh ajtan i; a’ bányajövedelmek mi
kinti k e z e l é s e ; a’ vámok nem szaporithatása ; a’ so fel 
nem emelhetése tárgyában hozott törvényink tan hiányo
sak? nem t. RR., nincs érdpk a’ nemzet akaratját t isztel
ni ; innen az a’ nemzeti tehetetlenség, mellyre el kell ma
gunk előtt pirulnunk , hogy  a’ nemzet semmi kívánságát  
nem képes létesíteni,  nem e g y  polytechnicumot önköltsé
gén  építeni, nem képes tanácskozása helyét a’ hon s z iv é 

be áttenni; innen, hogy a’ saját gyermekei nevelésére fe l
állított katonai intézet tanítási rendszerébe csak belé is  
szolhasson stb., ne m,  mert ki terhet nem v iszel ,  mi jo g a  
lehet annak követelni?  V agy végre azt hiszik a’ t. RR., i l -  
lyesek  iránt mindig kielégítő leend,ha eg y  le lkes  beszéd
ben a’ nemzet sérelmit kipanaszoljuk, meg lehet e légedni,  
ha minden országgyű lésen  három hónapot a’ sérelmek ö s z -  
szeszed ésév e l  töltünk ? elmondjuk utón útfélen milly töm
érdek a’ dolgunk, ’s csak a’ sérelmek milly tetemes papi
rostömeget foglalnak el. Nem! t. RR. eljött ideje őszintén 
meggondolni mindent; le  kell az előítéleteket vetkezni,—  
más nemzetek példáján okulni ’s az adó kérdését nem e -  
g y e s  ágában, hanem e g é s z  rendszerében fogni f e l ; fe l
á ll ítan ia ’ teheregyen lóségboldogitó  törvényét; mert mind
addig, mig az be nem következik , a’ szabadság fényes  
mázával játszhatunk, de a’ melly nem saját füzével c s i l -  
lámlik, hanem valamelly idegen világitó test fényével káp
ráztatja szemeinket. A ’ melly nemzet az adó és újonca  
kérdéseit alkotványába beléilleszteni nem tudja , vagy ir
tózik , annak szabadsága álom és keserű csalódás, egyéb  
semmi. É s vajha lángoló betűkkel tudnám törvénykönyvünk 
homlokára vésni a’ történeteknek még soha nem hazudott 
azon hagyom án yát, hogy a’ melly néposztály magát akár 
kores puhasága, akár önérdeke ’s balfelfogása miatt kita
gadja, az azon osztálynak, melly azt helyette teljesiti ,—  
lekötelezettje le sz ,  ’s a’ terhet viselő néposztály szo lg á 
jává szegődik . A z  adó általányos elrendezése ’s a’ te
h ereg y en lö ség  üdvös e lvéhezi idomitása az , mi m egerő-  
sitendi a’ m egyei hatóság alapját, megnyitja a’ polgári 
erény forrását, ’s az eg y en es  érdekeltségénél fogvást az 
országgyűlésnek  uj typuszt adand; mert megsulyosbul a’ 
csábulás ingere minden követnek saját érdeke által ’s az 
egyen lő  kötelességből kifejtekezett bi/.odalom olly erős 
bástyát emelcnd az alkotvány támogatására , mellynek fa
lai mögött e g y  nemzet üdve rejtezik, ’s ótalmára osztály
különbség nélkül lép elő a’ polg. néptömeg, mert osztály
különbség nélkül boldogít. É s ezekben rövid vázlatát ad
ván, mint áll az én hitemben az adó nagyszerű feladása:  
kérdem most m ára’ t. RRket, akár azon kétségek, m éllyé-  
két a ’ háziadó elvállalhatása tekintetében felliozék, akár 
azon roppant k övetk ezések ,  megyek a’ honvédelmi ’s e -  
gyéb kiadások eg y en es  érdekeltsége á l ta l , constitutiona
l s  tekintetben bekövetkezhetnének, meg volt é már kel
lőkép a’ nemzet előtt vitatva , hogy már ne lehessen e -  
gyébről , csak háziadó e l -  vagy el nem fogadásáról szó? 
Én azt tartom : a’ törvényhozásnak ott, hol a’ nemzet a -  
karaía tisztán kifejlett, köte lessége  azt megérteni ’s a’ 
törvényt a’ szerint alkotni; de más részt kötelessége ott, 
hol a’ nemzet akaratját előítéletek tartják lebilincselve, a’ 
nemzet felvilágosítására mindent elkövetni, ’s a’ nemzetnek 
irányt’s eg y  üdvös törvény elfogadására utat elókésziteni;és 
ki tudja: nem az volt é egy ik  o k ,  ha most a’ házi adu 
elesik, mert a’ n em ze t , sem a’ s z ü k s é g e t , sem a’ men
nyiséget ,  sem a’ reméllhetó hasznot nem ismérte, mint nem 
ismeri so k ,  ki arra szavazatát adta is. Én tehát azt kí
vánnám , t. RR. hogy valamint sok egyéb tárgyban jónak  
látta már a’ törvényhozás il ly  előkészületeket t enni , ú g y  
az adó tárgyában is , mielőtt annak e l -  vagy el nem fo
gadása iránt tanácskoznánk, neveztessék ki eg y  orsz. vá
lasztmány, mellyet azért, mivel az adó elvállalásának kö
rülményei olly fontosak, hogy ha az ma elfogadtatnék, m égis  
a’ fenálló rendszerhez lehető idomitása vegett hoszszas elő
készületet föltételez, jobbnak tartanám kiküldeni ’s megbíz
ni , hogy mit utóbb kellene m eg ten n i,tegye  meg előbb ’s a’ 
k ö zszü k ség  e g é sz  rendszerét felfogván , kutforrásainak



nemeiről, mikép lehető életbe léptetéséről adjon vélem é
nye« jelentést. Ugyan , ha most megbuknék e k érd és ,-  
nem lehetne é minmagunkat vádolni, thogy m i, kik közül 
nem egynek forgott élete v e szé ly b en , itt elmulasztottuk  
megtenni a zt ,  mi hatalmunkban állott eleiben lehető fen -  
tartására; ’s miért ne tennok azt ? hiszen az elbukásban 
halál, az elhalasztásban élet fekszik. Minden eszme fogan
tatására nézve hasonló a’ csecsem őhöz ,  ki működés je le  
nélkül ott szendereg anyja ö lében , de gondos ápolás és 
nevelés által észrevétlenül föllép életmunkassagra , ki
től tán egykor a’ világ  sorsa fü ggen d ; ne tagadjuk meg  
ezen ápolást a’ már megfoganszott eszm étő l;’s én bizom a’ 
t.hozó ’s követ kar egyed i szilárdiságában, hogy ha mint 
nagyobb részint áll a’ dolog , csak az otthoni értet lenség  
miatt nem hozhatának velünk egyenlő  utasítást, nem fo g 
ják akadályozni a z t , hogy miről annyi előítélet miatt nem 
lehetett a’ nemzetnek tiszta fogalma , az minden oldalról 
kifejtessék; mert hiszen ebben nincs elfogadás, sőt a’ jö 
vendő e l -  v. el nem fogadásnak itt akarjuk lepletlen okait 
feltárni. Bizom továbbá a’ kiküldendő választmányban, mert 
nem hiszek olly corporatiot összeállíthatni, melly 24 tag
ból álljon , hogy az ig a z s á g  kifejtését félteni leh essen .—  
De javasolja il ly  választmányra való utasítást az is , mert 
dőljön el e ’ tárgy jobbra vagy balra , minden esetre olly  
nézetekbe ringattathatik a’ nemzet, mellyekből nehéz le s z  
ismét kiocsúdtatni; ha buknék , mi nekem véghetetlenül  
fáj még gondolatban i s ,  a’ nemzet megerősödnék v é le 
ményben, hogy az inditv. csakugyan igazságta lan  és  s za 
badságelleni volt; ha pedig  nem bukik, akkor azon m eg 
győződést fogja fel, hogy mivel a’ háziadót elvállalta,—  
már többé nincs áldozat, mi reá várjon; p ed ig  higyük el , 
sokkal czélszerübb az il ly kellemetlen állapotokkal e g y 
szerre, mint lassankint megismérkedni. V ég re  a z  is tiszta  
előttem , hogy ha e ’ tárgy meg nem bukik , hanem e lh a -  
lasztatik, épen úgy  tehetünk id e ig len esen  e g y e b e t ,  mint 
ha megbuknék. M é g  eg y sz e r  kérem tehát a’ t. RRket , 
hogy mielőtt az adó tárgyában tovább tanácskoznánk, ne
veztessék ki eg y  orsz. választmány, melly a’ nemzet an
nyi szükségeinek mikép lehető fedezéséről, kulcsáról, ro
vatairól ’s életbe léptetéséről véleményt kész ítsen .—• Most  
méltóztassanak a’ t. RRdek határozni. En megtettem honi 
körömben azt, mi tőlem telt, hogy  az eszm e életbe is lép
jen ; itt megtettem az indítványt, h ogy  el ne bukjék: ’s 
én nyugodt csak ig y  le h e te k , ig y  hittem hazaíiui álláso
mat betölthetni.

T h i e r s .
O rége.)

Térjünk vissza T h ie r sh e z ! Könyve nagy zajt ütött,  
e g y  kevés ir igységet ,  de sok rokon-szenvet jtámasztott, és 
e ’ perez óta szerzője a’ szabadelvű ellenzék legkitűnőbb 
és  leghaladóbb férfiai közé osztályoztatott. E zen  idő táj
ban Schubart nevezetű ismeretlen német könyvárus j ól te
vő szellemként minden nyomon k ö v e té , ’s összeköttetés
be tévé b. Cottával , gazd ag  és nagy úrrá lett rajnántuli 
könyvárussal, ki dicső buzgalomtul ragadtatva Thiers i -  
ránt, megajándékozza ót a’ Constitutionnel e g y  részv é 
nyével. minek értéke azóta csökkent ugyan, de akkoriban 
igen  haszonhajtó vala. A ’ Constitutionnel tulajdonosa ezen  
kényelmes cziraének birtokába jővén. Thiers negyedik e -  
meletéból lejó, dandyvá lesz ,  Tortonihoz jár, imigy amúgy  
lovagol, és a’ ligetbe megy. Mi Schubartot illeti , mond
já k ,  hogy gya lo g  tért v issza honába éhen halni.

Thiers csakhamar nem elégedett m eg a’ Constitution
nel Voltaires kopott ’s egyhangú e llenzékével.  A z  ócska  
szabadelvüség ez orgánumát férgesnek látta, valami újabb, 
ifjabb, demokrataibb kelle neki. Thiers 1828ban alapítja a’ 
National-t a’ szélső baloldal pénzbeli pártolasi alatt A r -  
nw*‘u ~*rrel > meS a’ zendületi párt legjelesebb fejeinek

segédmunkálása mellett. Ekkor kezdődik ama heves, ma
kacs és ügyes harcz, mellyet Thiers a ’ Restauration kor
mánya ellen intéz. Mindennap ütközet, mellyben Thiers 
mindig rézsen van, Polignacot a’ Charta hajthatlan körébe 
szorítva, szünet nélkül faggatva, szemére hányva a’ mit 
tett ’s mit nem te t t , nem engedve neki sem jót, sem ro- 
sza t ,  sem gyengeséget, sem nagyszerűséget, és azon egy 
tollvonással szabdalva úgy a’ gyűlölt mint a’ nemzeti tette
ket ,  a’ Congregation megtámadását és az algíri hadme-' 
netet. Láttál é valaha bikát hasztalan küzdeni bögöly el
len, melly bordáiba, szemeibe, orrlyukaiba csipeszkedik ’s 
azt dongása által elkábitja , és ezer fúrással bökdözi ? a’ 
bószültté vált b ő g ,  habzik, fo rog , hánykodik és nem 
tudván fáradhatlan ellenségétől szabadulni végre maga veti 
magát a’ mélységbe. Polignac miniszter a’ bika, Thiers a ’ 
bögöly, a’ júliusi esemény pedig a’ mélység.

Jul 26. reggelén a’National szerkesztő szobájában va-_ 
lamennyi újságíró összegyűl, Thiers ép hivatalában volt. 
Egy közös ellenmondást szerkesztének, Thiers az aláírók 
elsőji közé tartozott. Ez elszánt tett volt, mert az aláírók 
fejőket koczkáztatták.

Nem sokára a’ nép is megtette ellenmondását az ut- 
czán ’s puskalövésekkel irta alá. Thiers, miután kinyilat
koztató, hogy törvényes eszközöket kell használni, andalog- 
ni ment Montmorency árnyaiba, és 29én a’ csata után 
Párisba visszatért. Azonban látni fogjuk későbben, hogy 
Thiersnek vannak valódi rettenhetlenségi perczei. M eg-  
nyeretvén a’gyózelem Thiers, a’ monarchiái épület újból föl
emelésére ezélzó minden intézkedésben cselekvő részt vön. 
Jul. 30. Lafitte nevében Neuillybe ment, hogy Orleans her- 
czeget rábeszélje az ország-helytartói hivatal elfogadni.

Az augustus 9ki kormánynak fölárllittatása után Thiers 
statustanácsnokká neveztetett ’s a’ pénzügyi minisztérium
ban megbizatott b. Louis alatt czira nélkül főtitkári fog
lalkozásokat teljesíteni. A’ júliusi első minisztérium seb
tében összeférhetlen elemekből alakíttatván csak hamar el
oszlott. Egyik mozgalmat, másik status quo-t a k a r t , né- 
inellyek hátráltatást, mások propagandát kívántak; ez u -  
tóbbiak győztek és Laíltte a’sfatustanács elnökévé lett. Ál
lítják, hogy e’ fiatal statustanácsnokot a’ király megkínálta 
a’ ílnancz-ügy tárczájával , mellyet ó el nem fogadott,— 
ürügyül hozván fel fiatal korá t , ’s nem akarván idő előtt 
miniszterré lenni; e’ tény bebizonyítást vár. Mind e’ mellett 
Thiers hiva'alosan megkapó akkora’ statusaltitkári czimet, 
mellynek foglalatosságiban eljárt és azon pénzügyi krisis 
közül, mellyet Francziaországnak 1830 óta szenvednie 
kellett Lafitte alatt,ót a’ legretíentóbb érte. A’ statustaná
csi elnökség gondjai egészen elfoglalók Laflttet, és fia
tal tiszttársa kormányzó tulajdonkép ezen igtatási ágat.

Thiers pénzügyi nézetei, mint tetteinek nagyobb ré
sze különösen Ítéltettek meg. A’ restauraúon alatt Law 
rendszeréről kiadott röpirata már bizonyitá e’ tárgy fe
lett mély tudományát. Azon rendszer t , melly az elosztási 
adót, járulékivá változtató ’s az adó alatti tömegnekmajd 
kettöztetésére ezélzott, némeliyck erkölcs-elleninek és 
veszedelmesnek hirdeték , mások pedig logikainak, — me
résznek ’s az ország roppant szüksége fedezésére egye
dül alkalmasnak.

Ezen időszakban Thiers urAixben követté választat
ván a’ kamrákban föllépett, hol feltűnő ’s majd általányo- 
san nem kedvező fogadtatásra talált. Még egészen áthat
va a’ Conventio emlékeitől, Thiers Danton-ként vezérke- 
dett,megtapsolt phrasisokat mondott, Lengyelországot meg
menteni, Németalföldet szabadítani, a’ Rajnán átkelni, ’s 
a’ földgömböt demokratizálni ukará. Harczias eszméje meg
ijesztek a’ félénket, és dagályos föllépése fáraszta min
denkit. A’ Laíltte-féle minisztérium kevés időig tartott, a’ 
lelkek tulságoskodása , a’ zenebonák, a’ külföldi kabine
tek ellenséges állása, a’ műipar nyugtalanságai, a’ felső 
pártok mindig növekedő követelései, belül egyezkedési



$7

rendszert látszattak ajánlani a’ november 3ki kormány esz
méinek ellenkezőjét.

Akkor t. i. 1831. mart. 13-kán alakíttatott a’ Périer 
Kázmérféle minisztérium, azon minisztérium , melly irá
nya ’s tettei által homlokegyenest ellentéte az előbbinek.
—  Az ellenzek, Lafittehoz csatlakozva , — biztosan re -  
méllé Thierst soraiba számíthatni; ’s Thiers első beszéde 
mérges megtámadása volt az ellenzék programmájának.—
— Ezen tögtön megfordulás mélyen sérté Lafittet, bánta 
a ’ baloldalt, örvendezteté a’ közepet és meglepé a’ közön
séget. Thiers barátai ezen hevenyész változást hazafias 
nézetekből magyarázták, mondván, hogy veszedelem kö
zeledtének tekintete miatt hivé Thiers, mikép meggyőző
déseit, barátságait és rokonszenveit Francziaország nyu
galmáért tartozik feláldozni, ’s hogy ezt biztosítani egye
dül Périer rendszere látszott előtte alkalmasnak. Legyen 
ez bár miként, de ezen perez óta a’ november 3ki ka
binet volt elnöke ’s a’ mart. 13ki minisztérium zászlótar
tója közt feltűnő hidegség támadt, mi az óta csak nagyob- 
bult. — Ülés egész folyta alatt az ujitó Thiers nem akar 
többé újítást, Thiers a’ propagandista és harezos, borzad 
a ’ harcztól és propagandától és fönen hirdeti az olvasztás 
és béke szükségét. iYlidön eljött a’ pillanat: a’ pairség ö- 
rökösségét megvitatni, a’ kormány érezvén hogy ez intéz- 
vény igen élénken van megtámadva, azt e lhagyja; csak 
maga Thiers védi ’s e’ részben ő a’ kormánynál is kor- 
mányiabb. Egyébiránt Thiers által ez alkalommal mondott 
beszéd kitünóleg figyelemre méltó; a’ szónok megválto
zo tt ,  mikép a’ politikus. Lemondván szónoki hegykélke- 
désról ’s hajdani dagályosságról egyszerű, élénk és ro
hanó magatartást vön fel , mi felette jól ütött ki neki: az 
örökösség megbukott, de Thiers e’ pillanattól fogvást a ’ 
kamrák első szónokaihoz emelkedett ’s fen tudá magát ott 
tartani. Périer Kázmér a’ szószék tusáji által megtöretve 
nem sokára meghal ’s oct. 11 én 1831ben Thiers Son It tá
bornok elnöksége alatt végre a’ belminiszterségbe jött. A’ 
helyzet legalázattabb volt ; a’ vendée tűzben , Németal
föld fenyegetve , ingerültség mindenütt. Thiers nem ha
bozott ’s megtámadásait azonnal nyugotnak, mint legvesze- 
delmesb pon'nak irányozza; pénzzel találni árulót : Berry 
herczegné elfogva ’s a’ polgárháború eloltva. Miután ez 
sikerült, a’ kormány Anvers ellen egy bátor rohanást ki
sérte meg : az elóvár hévévé, ’s Németalföld független
sége biztosítva. Az ülések megnyílnak és az October 11. 
miniszterség ezen két nagy tett által erősödve a’ kamrák
ban eléggé nevezetes többséget nyer.

Időközben Thiers , mint mondják , a’ belügyminisz- 
terség rendőri felhatalmazottságnit megunván, a’ kereske
dés és közmunkák tárczáját vévé át. Uj hivatalát azzal 
kezdé ,hogy »’kamráktól száz millió kölesönvehetcst kért; a’ 
kölcsönzés közhasznú nagy munkák bevégezhetésire meg
adatott, Napoleon szobra felállitatott, az Éloile-diadalív 
elkészült, a’ madeleine-i munkálatok serényen folynak, az 
Orsay quai-i palota épül , utak jelöltetnek , csatornák á -  
satnak , ezer meg ezer kéz elfoglalva ’s az ipar éled
ni kezd. Ezen idő pont, sokak szerint, Thiers életének leg
szebb szaka. Azonban a’ zivatar nem késett újra megje
lenni , 1843. elején a’ köztársasági párt alattomos forrása 
közel kitörést hirdetett; hogy ez megelóztessék, a’ kor
mány bemuiatá a’ társulatok feletti törvényt. Thiers lel
kesen védte , nemcsak mint ideiglenes szükséget, hanem 
mint a’ rend ’s közbátorság állandó elvét.Nem sokára Thiers 
ä’ kormány tagjai között legmunkásabb ’s legerőteljesebb
nek Ítéltetvén, a’ dolgok állásánál fogvást ismét vissza
ment a ’ belügyi miniszterségbe. Néhány nappal ezután kitört 
a’ lázadás Lyonban és szint akkor Parisban is. Itt Thiers 
életét veszedelemnek bátrabban kitevé mint 1830-ban; 
mert oldala mellől estek ó la ’ miniszterre irányzott két lö
vés által megsértve Rey kapitány— ’s az ifjú Armatde 
Vareilles statustanácsnoki ügyviselö. Végre a’ lázadás le

győzték; ’s mikor eljött a’ pillanat: a’ zendülőket megbün
tetni, Thiers a’ pairkamrák közbejövetelét mint időn kívülit 
és  károst a’ statustanácsban ellenzé . Azonban a’ többsé«* 
vélem ényéhez kelle alkalmazkodnia.

E z  időpontban meghasonlások támadtak az October 11. 
kormányban. Soult táborfő ’s Thiers vastag szem élyessé
gekre vetem ültek , nem értekeztek , de czivakodtak. A ’ 
toulousi ven győző  ifjú ’s makacs tiszttársát végre e g y  
laktanyai melléknévvel ajándékoz» meg, mi jó sikerű volt 
és visszavonult. Gérard tábornok, kinek ót pótolni kellett 
volna , a’ bűnbocsánat iránt Thierssel szinte nyílt ellen
kezésben lévén, hasonlókép visszavonult.Thiers nem mer
vén még az elnökséget igényeln i cs nem tudván elnö
köt találni, elbocsáttatását hasonlóan benyujtá.Ekkor történt
a’ három napig tartott Bassanó miniszterség bohózata. __
Végre Mortier tábornok enged ’s Thiers a’ belügyek tár
czáját ismét átveszi.— Az 1835 ülések megnyitásakor a’ 
büubocsánati kérdés újra előkerült. Thiers e’ rendszabályt 
erősebben ellenzi mint valaha.Néhány nappal ez után egy 
egészen békességes szertartásban az első szerepet játszá. 
A’ franczia akadémiában tagul vétetett fel. Mortier tá
bornok nem sokára megunván, mint mondják, a’ tisztán csak 
névbeli elnökséget és a’ belügyi piczinyes czivakodáso- 
k a t , hivataláról lemond. Ekkor jatszatik egy uj képvise
leti cselszövény , Guizot ur nem akarván Thiers elnök
ségét, hanem de Broglie urat ajánlva, Thiers nem akar
ván de Broglie urat és visszavonulva mint sátorába Achil
les és végre amazt elfogadva. A’ júliusi ünnepek eljöt
tek. Thiers a’ fieschi-felé lógép durranásakor a’ király 
oldala melleit volt.Ezen szomorú eset nagy következések
kel bírt. A’ kamrák rögtön összehivattak.A’ septemberieknek 
nevezett uj törvények, az esküttszékek hatóságát és a’ 
sájtó szabadságát megszorítók, meglehetős nagy szótöbb
séggel megszavaztattak , és Thiers kötelességéül teve a’ 
szigorúság mind ezen szabályait támogatni. A’ küzdés nem 
késett keserűbb lenni Thiers és Guizot közt; ez utóbbi de 
Broglie-val együtt lelép; és Thiers valahára a’ külügyek 
miniszterségébe ’s a’ statustanács elnökségére vergődött. 
Barátai mondák: hogy e’ hivatalt csak rendkívüli idegen- 
séggel fogadá e l : legyen szabad e’ fölött kétkedni. —- 
Thierst a’ politikai élet ezen szakában a’ baloldalhoz látjuk 
közeledni, és a’ februarius 22ki hajós kísérletet tesz kor
mányozni Charybdis és Scylla azaz a’ jobb és balközép 
között. Spanyolországban egyszerre komolylyá válnak az 
események, a’ közbenjárás kérdése a’ tanács körében elő
kerül ; Thiers a’ közbenjárás párthive , a’ koronával nyílt 
ellenkezésben találván magát, fiiggetlenkint cselekszik és 
elbocsáttatását beadja.— Ekkoron alakíttatott az april 15ki 
miniszterség Mólé gr. elnöksége a la tt; az ülési időköz
ben Thiers Olaszországba rándult művészi utazásra , a’ 
pápa elibe bocsáttatott papucsait megcsókolni;’s római em
lékpénzek, középkori bőröndök, meg balközépi védokok 
bőségében tért vissza. Nem sokára megdördült a’ fergeteg 
Mólé minisztersége felett, és 1838. közepén alakult amaz, a’ 
Coalition nevezet alatt ismert, nagy keresztes had. A’leg- 
ellenkezóbb pártok pillanatig elfojtják kölcsönös idegen
kedésüket. harezra egyesülnek, fentartván hogy a’ győzel
met egymástól elvitathassák.Csakugyan így is történt; az 
april 15ki miniszterség megbukott, és majd két hónap le
folyt» alatt, doctrinairek , jobb közép, tiers-párt, bal
közép egymástól ragadja el a’ kormánypálczát , lehctlen 
szövetségeket kisért meg és ép olly hamar felsült mint ki
gondolt egybe-szerkesztésekben meríti ki magát, Thiers 
a’ coalition sorának főnöke, mulékony bálványa azon el
lenzéki sajtónak , melly hajdan olly keményen bánt vele , 
nem volt képes egy kabinetet maga czehjeböl alakítani , 
és Soult táborfó elnökségét csak azon föltét alatt akarja 
elfogadni, hogy a’ külügyek tárczáját megkaphassa , mit 
October 11-diki régi tisztársa tőle megtagad. A’ kamra el
nökségére kijelöltetvén Thiers, e’ kijelelésben is hajótörést



szenved. Május 12. eseményei a’ miniszteri kris isnek  fél
oldalasát sie tte tek és Thiers  hét éves ko rm án y p ár to sság a  
után , ismét az ellenzék padjain volt e g y s z e rű  küvetkint, 
mikép a’ zendüle t  hajnalán, és Lafitte úrhoz közelebb á l l 
va mint bármikor P é r ie r  Kázrnér m inisztersége a laku lása
^ ta __ M a g á n y -é le té n e k  szabad  ide jé t  haszo n ra  k ivánván
fordítani, Thiers ismét iralmi tanulmányaihoz fogott; j e le n 
l e g  anyagokat készít F lorence történetéhez , és b e v é g -  
zi a’ consulates történetírását, mit a’ tudós világ  nyu gh a-  
tatlanul vár és m i , mint mondják , nem sokára m eg fog  
jelenni.

Hlyen rövid szavakban adjuk Thiers politikai élete 
hiv ’s részrehajlatlan előadását. Magány-élete tárgya volt 
mindenféle roszakaralu hízelgésnek, miket mi nem fogunk 
ismételni. Megmondok fölebb: mi életirást és nem guny- 
iraíot készítünk. Thiers lehet többé ’s kevesbbé változé
kony, többé kevesbbé tökéletlen statusférfl, de mi őt eré
nyesés  becsületes embernek hisszük. Vannak jeles saját
ságok, mik szükségkép kizárják az aljasszerii vétkeket. — 
Thiersnek iralmi ’s művészi igen jól ismert érzése , poli
tikai eszméinek ha nem mindig rendszeres, legalább min
dig magasztos jelleme, még a’ gondatlanság is, mellyet 
házi dolgaiban mutatót, elegendő feleletek mind azon dul- 
vágy és zsarolási vádakra, miket hajdan olly könnyelmü- 
leg intéztek ellene. Nem szólunk a’ grandvaux-i ebédről 
sem, ama szörnyeteg tivornyáról, raelly az időszaki sajtó 
gyanús kaczérkodásának, majd egy egész hónapig nyujta 
szöveget a’ legépiiletesb erkölcsoktatásokra. A’ közönség 
ma már meglehetős általányosságban tu d ja , mit tartson 
azon erkölcsi czukrocskák belső értékéről, mikkel alkal
milag ez vagy amaz áron kináltatik.

A z  e g é sz e t  egyb efog la lva;  Thiers mint hírlapíró,—  
mindjárt fölléptekor sajátságos helyet tuda magának a’sa j-  
tó n ev eze te s ség e i  között kivíni; mint történész olly köny
vet i rt ,  melly mindig újra olvastatik és  maradandó; mint 
követ a’ szónok olly szü k ség es  sajátságok híja mellett is 
a ’ természetet leg y ő zé  le modort szerze  , melly csak az  
ö v é ,  és sokszor legnagyobb ékesszólásra emelkedik; mint 
miniszter , a’ legviharosb időkben tartá a’ kormányt; s z i r -  
tek között haladt nem bátorság és  ü g y e s s é g  nélkül.

Íme igen  sok ok a’ köz megismerésre. Ha most kérdez
nék tőlünk : hogy Thiers politikai pályáját tisztán vázol
juk l e ,  a z t f e le ln ő k ,  mikép a’ dolog igen  nehéz, h o g y n e  
mondjuk lehetetlen. Itt valóban nem találni azon Garnier- 
P a g és ,  Guizot vagy Berryer-fé le  állandó ’s erősen kiváló  
szem ély iséget ,  Thiersben mint statusférfiuban számnélküli  
az  e llenkezés és egybehangzatlanság; van benne nép és ki
rály emberéből, National szerkesztője ’s a’ septemberi tör
vények védőjéből , van benne logika ’s kuszáltság, tapo
gatózás és m erészség , sas és cnméleon.

Megmondok még kezdetben, hogy  mi Thierst leírjuk  
és  nem vizsgálgatjuk. Francziából. R é c s ö .

T á r c s a .  Háromszéken — igy ir az Erdélyi Híradó — 
a’ tel keményen viselte magát, febr. 8ána’Nemere szél kezde 
dühöngeni ’s néhány nap alatt Orbai-széket főleg Kovászna 
mellékén hóval úgy meghordta, hogy a’ közlekedési utakat 
faluk mellett és völgyekben hóból kellett kiásni, ’s magas hó
falak közt folyt a’szanozas. Kovászna mellékén egy embert 
a vihar elözönölt, N. Borosnyón egy nő, ki az erdőben el
késett férje és fiai elébe indult, megfagyott, ’s egy 13 éves 
lyánka a’ malomgáton felül egy lyukon az l>/3 singnyijég 
nla bukott ’s a’ malomkerekek alá sodortatva leié fel kinhalá- 
lat.—KolozsmegyébenM. Szilváson egy régi divatból kiment 
n a g y o b b  hatalmaskodás vitetett véghez egy este gyer-  
tyavilágnál asztala mellett ülő nemes ellen, mégpedig egy az 
ablak üvegzetét nagy robajjal áttört bagoly által, melly kör-

meivel’s szájával annyira beléesipeszkedett, hogy csak a’se-  
gédre kiáltott cselédek szabadithaták meg tőle. — Baranyá
ban Csernota kisded helység Batthyány Kázm. gr.földesurá- 
tól megváltotta magát 9000p.forinton, miből most csak ezeret 
tizet, a’ többi jobbágyai is a’ grófnak felszólittatvák hasonlót 
tenni legkedvezőbb feltételek mellett. •— Broodon Slavo- 
niában él az európai kereskedők Nestora 118ik évében, s 100 
éve, hogy őt szülte városkájában űzi kereskedési foglalatos- 
ságaitjmi által szép vagyonnak lön ura, sohamég fekvő beteg 
nem volt, ’s csak néhány éve panaszkodik néha gyomorgyün- 
geségról, most is házát és dolgait m aga’s ifjú élénkséggel 
igazgatja, naponta szlivoviczáját egy pohárkával mint szokta 
megissza, ’s negyven év óta minden nap átcsolnakász a’Szá- 
ván török Broodba,mellyek moszlem lakói számára ő,keresz
tyén, épített imaházat, milly szép példája az igazi keresztyén 
emberszeretetnek! eddig hat uralkdónak tön hódolati esküt. 
— 'Párkányban, a’ Duna mellett, posztógyár épül, mikor fog 
egyillyen nálunk is a’ mezőség közepén felállani, szaporí
tandó a’ kenyérfogyasztó nép számát, hasznára és gyarapo
dására földmives termesztőinknek, kikbő termés idején alig 
tudják élettelen piaczainkon olcsón is pénzzé tenni eladandó 
gabnáikat. — Korunk egyik nevezetes’s szánandó eseményei 
közé sorozandó a’ zsidóknak az oroszbirodalom határszélei
ről az ország belsejébe szállítása, mi olly szigorral hajtatik 
végre, — hogy több mint 30,000 család kényszerittetik tél
idején atyjáik lakát elhagyni ’s olly tájakra költözködni, hol 
már több ezer zsidó koldulgat, csak hite elhagyásával ma
radhat helyt, ki ősei sírjától megválni nem tud. O Jeruzalem, 
mikor fog árva néped üldöztetése megszűnni ? — A’ török 
kormány minden külföldön tanuló török ifjúnak rövid időn 
haza-térést parancsolt, ó tudja miért?— Európa összes sta
tusadóssága 9000 millió tallérra rúg, olly szép kis summa, 
hogy egy embernek napjában ha 40,000 darab tallért szám
lálna, ezen egész összeg megszámithaiásában 520 évet kel
lene töltenie. — Frankfurt szabad város tanácsa a’ frankfurti 
polgárlyányok törvénytelen gyermekeit, kik eddig csak zse l-  
léri állapotban részesültek, ezentúl polgári joggal birhatók- 
nak határozá ; a' magyar korona alatt pedig van egy úgy ne
vezett társország, hová a’ törvényes polgári joggal bíró ma
gyar  nemesnek sem szabad belépni, ha protestáns, mert „az 
ott lakók azt gondolják, hogy ha a’ protestánsok hozzájuk be
jönnek, az ó nemzetiségük és nyelvük még inkább fog vesze- 
delmeztetni, sót a’ protestánsok mind magyarok lévén ’s más 
részről a’ magy. nyelvre mindig nagyobb és nagyobb szük
ség támadván ott is, bejövén a’ protestánsok, ama csekély hi
vatalokat, mellyek ott léteznek, elfoglalandják, ’s igy ők, a -  
maz országi lakók ’s utódaik saját hazájokban keresetmód ’s 
kenyér nélkül maradandnak.“ O mikor fog mindenhova, hol 
ember él , eljóni a’ szeretet országa ? — A’ konstantiná
polyi terhes költség megtérítése iránt az orosz ügyvivőség 
udvarától utasítást kapott pártolni, de csak olly móddal , 
hogy az adózó köznép az által legkevesbbé se terheltes
sék.A’főtanácsfsfát oláh adminis tratio) ennek következéséül 
egy tervet készül bemutatni annak idejében a’ KK. és 
RRnek. —A’ rimniki üres püspökségnek t. i. van évenként 
mintegy 800ezer piaszter jövedelme ennek %  részét aján
lani fogja (h a  i g a z )  az irt költség lerovására; 7* részt 
pedig, mint elégségest költségül az irt püspökségnek — 
Szerinte 6 év alatt a’ tett k ö l t s é g  igy lerovathatnék. 
— Valóban ha igaz ezen városunkban szárnyaló hir, i -  
gen szép, mert igen terheslenne mindennemű költséget csak 
a’ herczegi jövedelemre róni , melly évenként egy millió 
és hatszázezer piaszter. — Ez szép summa, de ki egy 
idevaló fejedelem költségével csak kevesbbé is ismeretes, 
nem felesleges.— Halléban magánybörtönöket állítottak, 
de itt i s ,  mint egyebütt, azon szomorú eredvénynyel, 
hogy a’ rabok közül több megőrült!

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tra t t n e r - K á r o l y  i uri-utcza 453.
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V á l a s z a  a ’ i n é i t .  f ö R R n e k  a* t .  R R h c z  a* 
v a l l a s b e l i  s u l y o k  é s  n e h é z s é g e k n e k  m ú l t  o r 
s z á g g y ű l é s r ő l  f e n t a r t o t t  p o n t j a i  t á r g j ú b a n  
k ö z l ö t t  ü z c n e t j ö k r e .  Ő cs. kir. főhgsége ’s a’ mélt. 
foRR. a’ t. RR. a’ vallasbeli sulyok ’s nehézségeknek múlt 
országgyűlésről fentartott pontjai iránt közlött üzenetét a -  
zon figyelemmel, mellyet azok méltán igényelnek, fon
tolóra vevén, bármilly forrón óhajtsák is, hogy ama pon
tok a’ kölcsönös közelítés ’s megegyezés utján a’ hon kü
lönböző vallásu polgárai megnyugtatásával minélelőbb el-  
intéztessenek ; miután azonban ezt, jelesen az első pont
ra, vagyis a ’ vegyes házasságokbul születendő gyerme
kek vallásos neveltetéséről szóló kötelezésekre névé a’ t. 
RR.részéről tett azon ja v a s la tá v a l ,  hogy eféle kötele
z é s e k ,  alkotandó t ö r v é n y  által a’ múltra nézve is e -  
rónélkülieknek nyilványittassanak, egyeseknek szabad utón 
szerzett jogaik veszedelraeztetése nélkül eszközölhetőnek 
nem látnák, a’ t. RR. vélekedéséhez ez úttal sem járuhat— 
nak. — A’ t. KK. és RR. ugyanis azon nézetből, hogy 
a’ reversálisok soha törvényes erővel nem bírtak —  in
dulva ki, azok érvénytelenségét kimondhatónak tartják, a’ 
nélkül, hogy a’ törvénynek viszszaható erő tulajdoníttat- 
nék. Azonban miután ezen kötések már 1790/lki törvény 
előtt gyakorlatban voltak, az említett törvény által pedig 
sem el nem töröltetvén sem ki nem záratván, sót azon tör
vénynek, midőn a ’ vegyes házasságokban az anya katho- 
lika. a’ figyermekek vallásbeli neveltetése iránti engedőle
ges rendelkezésében a’ reversálisok kiadhatásának szabad
sága benfoglaltatván, folyvást gyakorlatban maradtak, a’ 
m. fóRR. azokat törvényellenieknek a’ t. KK. és RR. e’ 
részben felhozott okoskodásira sem tekinthetik.

Xem is gyengítheti a’ reversálisok azon folyvásti di
vatozását Gömörmegye felírására 1792. évi dec. 21ról ő 
fels. parancsolatára kiadatott körlevél szavaiból vont azon 
következtetés, mintha ezen rendelet tartalma szerint 1781. 
évi oct. Íjétól fogva minden reversális megszüntetett és 
igy azok az 1790ik évi törvény hozatalakor már haszná
latban nem lévén, azokról az 1790/1. évi 26. törvényben 
említést tenni szükség nem lett volna; ha tekintetbe vé
tetik, hogy az 1781ki úgynevezett tolerantiális parancso
lat á l ta l , mellyre a’ fenidézett körlevél hivatkozik, egye
dül csak azon reversálisok használata szüntetett meg,— 
mellyek 1768. év óta a’ kötendő vegyes házasságoknál vala
mennyigyermeknek kath. hitben neveltetése iránt mulhatla- 
nul megkivántattak és parancsoltattak, a’ szabad akarat
ból kiadottak azonban azon tolerantiális parancsolat által sem 
tiltatván, ezek mind az 1790/lik évi türv. előtt, mind azután 
folyvást divatoztak. Egyébkint i s , miután ezen törvény- 
czikknél fogva is az evang. férjnek tagadhatlan joga lé 
vén fimagzatit akár ön, akár katholika hitvese vallásában ne
velni, valamint nem ellenkezhetik a’ törvénynyel az, a ’mit 
ez világosan megenged, úgy nem lehet törvénytelen elő- 
legesen szóval vagy Írásban ígérni azt, mit amannak ten
nie szabadságában áll.

Azon állítás pedig, hogy azon reversálisok eltörlé
sét, mellyek 1781. évi oct. hónap első napja után keltek , 
l79'V(ki törvény általányos rendeletében maga a’ fejedelem 
is bele értette : mind az 1790/lki 26. törvényczikk kelet
kezése históriájával , mind magának a ’ Fejdelemnek , ki
n e k — mint a’ vallás ügye elintézésére országgyülésileg 
egyértelműen megkért ’s feljogosított arbiternek kir. vála
sza szorul szóra törvénybe iktattatott ’s ki ekkint ama tu
lajdon szavaiból alakult t.czikk értelmét voltaképen tud
hatta — nem sokára a’ törvény számazása után kiadott ön

resolutiojaval, mellyben a’ reversálisokat, mint törvény ál
tal el nem törötteket, erejükben megtartandóknak nyilván 
kimondotta, eléggé megczáfoltatik.

De magok a’ t. KK. és RR. is a’ jó lélekkel és tel
jes szabad akarattal kiadott reversálisok szabad megtar— 
tatásában a’ szülékét korlátozni nem kívánván, ez által 
elismerik, hogy a’ reversálisok már magokban nem tör
vénytelenek, és hogy a’ prot. fél az által gyermekei ne
veltetése iránt rendelkezhetik; ha tehát ezek szerint a’ 
reversálisok nem törvényelleniek és szabadon kiadathatnak: 
ö cs. kir. fóhgsége és a’ m. íőRR. azon meggyőződésben 
vannak, hogy azok erejét most, miután a’ kath. fél a z i l -  
lyes kötelezvényben gyermekeinek jövendő vallásos ne
veltetésére nézve teljes biztosítását helyeztetvén, részé
ről a’ kikötött feltételnek férjhez menetele által eleget tett, 
egy ál talányos törvény által megszüntetni, ’s ekép a’ férjt 
azon kötelezése alól, mellyet ő önkint adott ’s mellyhez 
hitvesének férjhez menetele kötve volt, feloldozni nem le
het, a’ nélkül, hogy a’ kath. félnek szabad utón ’s módon 
szerzett, de ez esetben már csupán férje önkényétől füg- 
gó jogai fel ne áldozhassanak, ’s ekép a’ hozandó törvény 
megsemmisítvén a z t , mit a’ törvény engedvényénél fog
va folytonos gyakorlat pártolt, ez által a’ múltra is szám
talan család házi nyugalma veszélyeztésével vissza ne 
hatna. Mellyeknél fogvást a’ m. főRR. a’ t. KK. és RRnek 
a’ többször említett reversálisok múltra nézve leendő meg
szüntetése iránti vélekedésében nem osztozhatván, e’ rész
ben a’ szabadon kiadott, ’s minden erőszaktól ’s csalárd
ságtól ment reversálisokat előbbi üzeneteikben is kifejtett 
nézeteikhez képest a’ magok erejében fentartatni kíván
ják. A’ mi pedig II. az átmenetet il le ti : ó cs. kir. fö- 
hgsége és a’ m. főRR. azon okoknak, mellyeket a’ t.KK. 
és RR. a’ bécsi és linczi békekötésekre , és az 179%ki 
26. t.cz. magyaráztatására alapítva felhoztak, további tag
lalását ez alkalommal mellőzik , ’s csak közeledés szem
pontjából indulva, ezen a’ m. főRR. nézete szerint is leg -  
fontosb kérdésben az óhajtott egyesülést legbiztosabban 
eszközölni reménylik azon alapelv kijelentése által, hogy 
maga az átmenetei tulajdonképen semmi hatalom akaratá
tól és c’ szerint hozandó határozatától fel ne függesz- 
(ethessék ; mihez-képest tehát a’ m. főRR. a’ végrehajtó 
hatalomnak az átmeneti esetekre való felügyelését és hatá
rozati jogát nem a’ lelkismeret és belső meggyőződés i -  
ránti bíráskodásban, ’s az e’ szerint a’ mint valódinak v. 
kétségesnek fog tekintetni, megengedő vagy megtagadó 
határozat hozatalában helyezik, hanem ennek gyakorlatát 
úgy kívánják szabályozni, hogy a’ felsőbb határozat csak 
azon kérdésen alapuljon : vájjon a’ törvény rendelete tel- 
jesíttetett é? vájjon a’ törvényszabta ünnepelyesseg meg
tartatott é? melly tekinteten kívül a’ határozatot semmi más
ra kiterjeszteni ne lehessen; a’ vallásosságnak mindazal- 
tal, mint a’ közállomány főkelléke érdekeben szükségesnek 
tartják, hogy a’ végrehajtó hatalom felügyelesi hatosagat 
a’ törvényes forma elmulasztásából eredhető bibák s kö
vetkezések megelőzésére fordíthassa, nem pedig hogy csu
pán a’ már elkövetett és o rvosolhatlan hibák roszalására 
szoritassék. t , „

Midőn e ’ szerint ő cs. kir. főhgsege es a m. foRR.  
a’végrehajtó hatalomnak csak a’ fenebbi értelemben^ vett f e l -  
ü g y e lé s i  hatóságához ragaszkodnak, a lelkiismeret sza 
badságát semmi kényszerítés által kői latozni nem akar
ják , hanem az átmenetet csak a’ szü k séges  ünnepélyes
s é g  megtartásától kívánjak feltételezni; lényegesnek  tart
ják mindazáltal, miszerint ezen ünnepélyesség az áttérés 
vakmerőségének gátlására ú g y  rendeztessek e l , hogy ez
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zátmenni akarónak komoly lépése megfontolására alkalmul 
szolgáljon ugyan: de egyébiránt ez eljárás az illető e -  
gyed  minél nagyobb kíméletével és ez okbul minél ki
sebb nyilványossággal és minél rövidebb idóalatt fejeztet
hessék be. __ És ezen inditóokoknál fogva ő csász. kir.
föhgsége és a’ föRR. az eddigi javaslatoknál, inellyekkel 
összekötött nyilványos tárgyaltatás nemcsak hogy sok e -  
setben az illető egyeden erköLcsi erőtetést gyakorolhat
na , de nem ritkán még a’ vallásbeli külön vélemények
nek élénk összeütközését és súrlódását is okozhatná, czél-  
szerübbnek tekintik e’ következő e l járást:

,,A’ más vallásra átmenni kívánó ebbeli szándokát a-  
t á r  az illető törvényhatóság elnökének, akár a’ helybeli 
hatóságnak , melly a’ törvényhatóság elnökét azonnal tu
dósítani tartozik, kijelenteni köteles. Mire a’ törvényha
tóság elnöke a’ kérdéses egyed eddigi lelkészét annak 
az átmeneti szándokáróli kihallgatására halasztás nélkül 
és minden esetben az illető helyhatóság utján felszólítja, 
egyszersmind ezen szándéka megfontolására határidőt szab
ván ki, melly ama kihallgatástól számítandó legalább tizen
öt napból’s legfölebb 4 hétből álljon. Az illető lelkész, mi
helyt ezen felszólítás kezéhez jutott, az átmenni kívánót 
ez utóbbj által meghívandó két helybeli elöljáró jelenlé
tében szándéka iránt kihallgatja, annak megfontolására meg
inti , az erre szabott hatáidöre figyelmezteti, és ezen ki
hallgatásról a’ két elöljáró által aláirt bizonyítványt ad, 
melly akadály esetében a’ fenemlitett két tanú által is ki— 
adathatik. A’ határidő eltelte tovább után az átmenni akaró, 
a ’ törvényhatóság elnöke ’s illető tiszttársa, vagy ezek 
hátráltatása esetében az elnök által helyettesített két vilá
gi tanú előtt hasonló módon újra kihallgattatik, és ha szán
déka mellett megmaradt, a’ törvényhatóság elnöke vagy 
ennek fenemlitett helyettesei az egész eljárásról készített 
jegyzőkönyvet, hozzá csatolván az első kihallgatásrul szóló 
bizonyítványt,ö fels nek v. ö fels.által kinevezendő kormány
széknek ugyanazon hatóság elnöksége utján felterjesztik.0  
felsége egyedül csak az ünnepélyesség formájának miké- 
peni inegtarthatására szoríthatván rendelkezését, ha abban 
hiány nem létezik, az eljárást helybenhagyó, ellenkező e -  
setben pedig a’ formák teljesítésére utasító határzatot hoz, 
melly a’ tettleg történt felterjesztés napjától számítandó 
6 hét alatt kiadandó. A’ felsőbb határzat leérkezése után, 
ha ez a’ kiszabott 6 hét alatt le nem érkeznék, e’ nélkül 
is — a’ törvényhatóság elnöke tiszti társával, vagy helyet
tesei egy — a’ szabad átmeneteiről szóló bizonyságleve
let részére azonnal kiadni, a’ formák hiányai teljesítésé
re  utasító határzat esetében pedig azokban elkövetett hi
bának a’ fenebbi szabályok szerinti pótlását halasztás nél
kül eszközleni tartozzanak.“

Ezekben pontosulván ö cs. kir. föhgsége és a’ mélt. 
föRR. nézetei, őszintén kijelentik , hogy miután a’ hath, 
vallásból más vallásra való átmenetei a’ kath. hitnek el
veivel ellenkezik, a’ mint az 1790/1: 26. t. ez. is már ki
mondotta, és ennélfogvást a’ kath. nézve a’ vallásosság 
fentartása érdekében olly rendelkezésnek , melly a’ vak
merő átmeneteit gátolja, fenállania kell, — ő cs. kir. fö
hgsége és a’ mélt. föRR. azokra nézve, kik a’ kath. hit
ről más vallásra átmenni kívánnak, az eddig kijelentett a -  
lapelveiktöl el nem állhatnak ugyan : mindazáltal valamint 
egy részről véleményük szerint a’ kath. hit ezen szent és 
eddig sérthetlentil fentartott elveit más tekintetnek és igy 
a’ más vallásunknál divatozó gyakorlatnak alárendelni nem 
lehet; úgy más részről a’ viszonosság elvénél fogva szin
te azt sem lehet követelni, hogy más vallásuaknak eddig 
korlátlanul gyakorlott átmeneti szabadságuk csupán az ok
ból, mert a’ kath. nézve a’ hit elveivel ellenkezik, megszo- 
rittaseék.Midőn tehát a’kath. hitsorsokat az átmenetelre nézve 
a’ozükségünnepélyesség fentartásán kívül semmi kényszerí
téssel korlátozni nem akarják,és a’végrehajtó hatalom e’rész- 
bca: í-lü^'yelését is csak a’ törvényes rendelet teljesíté

se ’s a’ szükséges ünnepélyesség fentartása feletti őrkö
désben helyezik: ezen elvekhez alkalmazott javaslatukat 
a’ t. KK. és RRnek figyelmébe azon bizodalmas felszóli- 
tásssal ajánlják, hogy ezt a’ két tábla közötti megegye
zés kedvéért is csupán a’ kath. hit átmenetére szorítva — 
elfogadni szíveskedjenek.

A’ IXd. pont alatt foglalt azon kivánatára azonban a ’ 
t. KK. és RRnek, hogy olly esetekben , midőn a’ vegyes 
házasságokban élő felek ágytól és asztaltól örökre elvá
lasztatnak , az evang. félnek az uj házasságra léphetés 
szabadságában álljon: a’ m. fö-RR. már nyilványitottné
zeteiknél fogva, különösen pedig a’ házassági kötést,— 
mellynek ön természeténél fogvást a’ házastársak között 
egyenlöleg ’s mind a’ két félt egyiránt kötelezőnek kell 
lenni, a’ kath. fél jogsérelmével egyenetlenné tevén, szám
talan vegyes vallásu családnak házi békéjét és nyugalmát 
fogná veszélyeztetni, de a’ vegyes házasságoknak is leg -  
hathatósb akadályul fogna szolgálhatni, ez úttal sem járu l
hatnak. Nem is osztozhatnak a’ m. főRR.a’ t.RR. azon véle
kedésében, hogy a’ vegyes házasságokban a’ házas felek 
ágytól és asztaltóli örökös elválasztása esetében az egy
más iránti kötesség megszűnvén , a’ kötést egyenetlenné 
épen az teszi , ha a’ házastársak egyike ön törvényein 
túl küteleztetik. Mert az ágytól és asztaltóli örökös elvá
lasztás után is a’ kath. félnek fenmarad azon joga , hogy 
férjével kiengesztelödjék és házassági életét vele ismét 
folytassa, melly joga, férjének uj házasságra léphetése e -  
setében, nyilván megsértetnék: nem is abban helyezik a’ 
m. föRR. a’ vegyes házasságokban a’ kölcsönösséget, — 
hogy mindenik félre nézve a’ házasság érvényessége ki
nek kinek önvallásos törvényei szempontjából tekintessék, 
hanem a’ házas társak egymás közti viszonyai egyforma
ságában, ’s nézetük szerint épen az sértené a’ viszonyos- 
sagot,ha a’ mi ezen tekintetben egyik félrenézve örökös 
lekötelezést hu zn a , ’a másikat esküit Ígérete ellenére is 
a’ teljes elválasztásra jogosítaná, és neki talán alkalmat 
nyújtana, hogy indulatival a’ házasság szent körén túl 
csaponghatva , ’s ekint a’ házassági békét szándékosan is 
megzavarhatva, magát a’ másik fél kötvemaradása mellett 
a’ házassági kötés alól felszabadíthassa. Egyébkint is az 
evang. férjnek szabadságában állván , hogy magát kath. 
hitves társával örök házasságra lekösse, nem lehet annak 
részéről a ’ jog megsértve , ki arról önkint lemondott. — 
Nem «ártják ez úttal sem a’ mélt. föRR. alaptalannak azon 
inaskor felhozott észrevételüket, hogy a’ vegy. házasság
beli váló-perekben törvény szerint eljáró sz.széki bíróságot 
önnön elvei elleni itéleíhozásra kényszeríteni’s Ítéleteiket 
tartalmukon túl terjeszteni nem le h e t ; mert ezzel a’ mélt. 
föRR. nem azt állították, hogy a’ biró nem a’ fenálló tör
vények szerint tartoznék ítéletet hozni, hanem hogy ezen 
vegy. házassági pereknek a’ kath. szentszékek lévén bí
rái ’s törvényeink , nevezetesen az 1567 : 25. t. c-zikknél 
fogva az egyházi szabályok szerint köteleztetvén Ítélni : 
miután a’ kath. elvek szerint minden házasságot felbont- 
hatlannak tekintenek, kívánni töltik nem lehet, hogy a' 
házassági kötést ugyanazon egy pörben , ugyanazon ok- 
főből egyik félre nézve felbonthatatlannak a’ másikra nézve 
pedig felbontottnak nyilványitsák. Ezeknél fogva* tehát a’ 
mélt. föRR. a’ t. KK. és RRnek e’ részbeni javaslatára to
vábbá sem hajolhatván, a’ t. KK. és RRket bizodalmasan 
felszólítják, hogy a’ mint azt a’ múlt országgyűlésen ön- 
kint tevék vala, ebeli kivánatukról lemondani szívesked
jenek. — A ’ mi továbbá az evangélikusokat a’ kapcsolt 
Részekből kizáró törvénynek kívánt megszüntetését tár— 
gyazza: a' inéit. föRR. azon gyámokokra , mellyekkel a’ 
t. KK. és RR. ezen kivánatjokat a’ józan politika, méltá
nyosság és felvilágosodott század kivánata tekintetéből is 
pártolják, ezúttal sem kívánnak kiterjeszkedni, ’s a ’ fel
hozott kivánatot egyedül csak jogszerűségi oldalról te 
kintve , meg kell vallaniok, hogy a’ kapcsolt Részektől
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annyi törvényekben kikötött és  biztosított jogaikat önnön 
m e g e g y e z é s ü k  hozzájáru lta  nélkül elvonni igazságosnak  
—  de Horvátországnak a’ t. KK. és RR. üzenetében is  
megemlített je len  belső viszonyaira figyelraezve,a’ ja v a s
lóit törvény m egszüntetését ,  melly a’ rósz akarat által a -  
zon osztálynak is , —  mellyaz eddigi viszálkodásban részt  
nem vön, fe lizgatására könnyen ürügyül, használtathatnék, 
időszerűnek ’s óhajtott sikert ígérőnek nem tartják. Azért  
e ’ részben a ’ t. KK. és  RRket továbbá is  arra bizodal-  
masan felszólítani m eg nem szűnhetnek, —  h o g y  ezen  tár
g yat a’ kapcsolt R észeknek  reraélylett hozzájárulásától, mit 
a ’ mélt, főRR. valamint óhajtanak, ú g y  bizton föltenni haj
landók i s ,  fö l fü g g e sz tv é n , a’ felhozott kívánatról letenni  
sz ívesk ed jen ek .

Mi pedig a’ t. KK. és RR.,Pozsega, Verócze és Sze
réin vármegyékre nézve tett kijelentését illeti: a’ m. fó- 
RRnek, a’ nélkül, — hogy e’ megyék hova tartozóságá- 
nak érdemleges tárgyalásába e’ helyen ereszkedni kíván
nának, meg kell jegyezniük , hogy miután az evang. kát 
a ’ kapcsolt Részekből kizáró törvény alól Alsó-Tótország 
egyedül némelly helysége vétetnék ki: ezen kivételből a’ 
törvénynek Alsó-Tótország egyéb részeire való kiterje
dése minden törv. magyarázat szerint önkint következik; a’ 
mélt. főR R .’s a’ t.KK.’s RR. nyilványitásában, valamint ezt ' 
utolsó üzeneteikben is kifejtették, jelenleg sem osztozhatnak. 
Azt azonban ezúttal sem mellőzhetik el, hogy miután a z é -  
rintett törvényben említett helységek lakosi a’ törv. hozatala 
óta, melly őket már ott találta’s vallásuk gyakorlásárul biz
tosította , annyira megszaporodtakvolna , hogy lakhelyei
ken már többé meg nem férnének, és két illyetén hely
ségben levő három fiók-községet a’ hívek nagyobb szá
ma miatt anyaegyházakká alakítani szükség volna, a’ múlt 
országgyüléseni felszólítások folytában a’ t. KK. és RRt 
azok sorsa iránti részvétre ’s azoknak az elbocsátottakra 
nézve teendő czélszerü rendelkezhetés végett az 1791- évi 
hasonlatosságnál fogva ő felsége kegyelmébe leendő a-  
jánltatására újabban is barátságosan föl ne híják.

Végre mi a’ t. KK. és RRnek azon javaslatát illeti : 
hogy a’ vallásbeli kérdések örök időkre megszüntetése vé
gett alkottassék olly törvény , mellynél fogvást a’ külön
böző vallásu keresztyén felekezeten levők és egyházok vi
szonyaira a’ teljes egyenlőség és tökéletes viszonyosság 
szolgáljon sinórmértékül: a’ mélt. fó-RR. is szinte forrón 
óhajtják ugyan, hogy a’ vallásheli kérdések még jövendő 
időkre is a’ lehetőségig megszüntessenek; úgy vannak 
azonban meggyőződve, hogy a’jelen javaslat által nemcsak 
a ’ vallásbeli kérdéseknek czélba vettinegszünteése e4 nem 
éretik de a’javaslat általányosságát tekintve, az által inkább 
további félremagyarázásokra ’s ebből származó súrlódások
ra nyujtatnék alkalom Tartván tehát a’m. főRR. hogy a’t.KK. 
és RR. által tervezett általányos kifejezési törvény tág köre 
a ’helyett, hogy a’ külön vallásu honfiakat megnyugtatná, épen 
tá g  értelmüségében rejlő félremagyarázhatások miatt újabb 
viszálkodások anyagául szolgáljon; de ezen fölül, miután 
a ’ viszonosság az előfordult valamennyi vallásbeli kér
déseknél mindegyik saját természetéhez alkalmazva a’ t. 
KK. és RRkel megegyezőleg úgy is tekintetbe vétetett, ’s 
azon kérdések, mennyire közegyesülést nyertek, ő fels. 
elibe föl is terjesztettek, az érintett javaslatot fölösleg
n e k ,  sőt miután minden vallásnak’s egyháznak olly saját 
jogai is volnának mellyek egymással az általanyosan kimon
dandó viszonyosság mellett sem közölhetők, létesithetlennek 
látván: mind ezen okokbula’t.KK. és RRt bizodalmasan fel
szólítják , hogy attól részükről is elállani szíveskedje
nek. Egyébiránt nem mellőzhetik el ó cs. kir. fóhgsége 
7s a’ ra, főRR., hogy valamint óhajtották volna, ha a’ j e 
len üzenetben ’s különösen az utolsó javaslat támogatásá
ra felhozott okoskodásban foglalt némelly kifejezések, — 
mellyek által az első országos Rend , és a’ törvényhozó

test egy ik  része  érzékenyen érintetik, mellőztettek volna; 
ú g y  más részről ó cs. kir. fóh gsége  és a ’ mélt. főRR. ó -  
szintén nyilványitják, hogy az üzenet sarkán az e g y h á z i  
rend irányában kijelentettekben te lje sség g e l  nem osztoz
hatnak ^ m eg  lévén győződve , h ogy  a’ magyar clerus a’ 
hozandó vallásbeli törvényekre nézve is azt fogja ten n i ,  
mit tőle állása ’s a’ hon egyéb polgárival közös köteles
s é g e  parancsolólag kíván.

Szózat a falust jegyzők ügyében.
N incs hatóság, melly hozzá tartozó mellék institutu-  

mai pontos elrendezéséről, a’ rendszeresített hivataloknak 
je le s  férfiakkali betöltéséről , ’s a’ hivatalnokok jelen, va
lamint jövő állásukhoz arányzott anyagi jóllétéről godolko-  
dó köz szellem hatásától ne függjön olly annyira: hooy a’ 
mennyire ez  némi csorbát, vagy létrejöttében  akadályt 
szenvedne,közkezelési  tárgyakban az e g é s z i s  bizonyos hátra 
maradást ne legyen  kénytelen érezni.

Ezen elv kétségtelenül nálunk is áll illő arányban, l e g -  
fensőbb hivatali polcztól a’ falusi j e g y ző k ig ,  kiknek szá 
ma nagy , kiknek hivatása szép, mert honos főnökei gyak
ran több ezer lakosnak, kik között ü g y e s s é g  mellett még  
a’ legnehezebb időben is képesek fentartani az egyetér
tés arany m ér le g é t , melly különben bűnös tespedésben  
pangana; oktatóji a’ népnek, mellynek nálunk még fájda
l om!  bölcsőre van s z ü k s é g e ,  hogy lassanként ringassák  
fel a’ tudatlanság álmábul, mellyben századok óta szu n y -  
nyadoz, honos magyarázóji az előgördült ’s rögtön m eg
fejtendő törvényes kérdéseknek, miszerint a’ népet egymás, 
földesur ’s megye iránti kötelességeiről értesítik ; vala
mint a’ törvény által saját jogai fentartására rendelt sza 
bályok mikép értéséről felvilágosítják.

É s  épen ezen je g y z ő i  osztály, melly e lsz igete lve  ho
nunkban olly nagy testületet képez, melly jól rendezve a’ 
hazának annyi gyümölcsöt adhatna, épen ez  osztály kerülé 
ki a ’ hfitóságok ’s törvényeink kölcsönönös figyelmét, —  
mind e d d ig ,  elhagyatva az utón, mellyen őseink éveiben  
fe legekké vált por leszállva  henyén üli eg y esek  v á lla it ,  
elfeledtetve pulya tespedésben, mellyből most mindent ki
emelni czélunk. Nagyobb testület honunkban a’jeg y ző i  kar, 
semmint'gondolnók; nehezebb állás, semmint hinnők; mert 
milly öröm , é lvezet  műveltebb körben élni, ’s kimondani 
a’ tán egyiket sújtó , másiknak kedvező Ítéletet is ott, hol 
az ész ,  az emberi indulat ármánykodó ördögét elölve, u r ! 
ellenben milly feláldozás: e g é sz  eg y  életet tölteni honunk
ban a’ m ég műveletlen nép közt, ’s ez  vagy amaz adózó  
felett törni el a’ veszszőt,  igazságot szolgáltatván,melly
nek büntető terhe nem ritkán önmagára az ártatlan bíróra 
sujtatik erőszakosan vissza, mert valósul é másutt e ’ köz 
mondás „veritas odium parit“ úgy, mint adózóinknál. J eg y 
zőink állását jelen századunk első negyedében méltányolni 
nem tudó, v. nem akaró általányos bánásmód, az alárendeltség  
görbesztó sulyánakmértéken felüli kem énységgel,  szigorral 
éreztetése azon fő igazság ,  —  melly jegyzőink existentiáját 
mindeddig nehezité ’s okozá bizonyosan azt is, hogy gyakor
lott je g y z ő i  capacitásaink hoszasb szolgálatjok ideje alatt 
tapasztalatokból merített hasznos létesíthető terveiket, —  
rettegve a’ «suprematia eszméjétől, nyilványitani, közre  
tenni féltek. Ebből következett, hogy a’ jegyzőknek, kik 
az ország  nagy hajójának habár c sek é ly ,  mégis neveze
tes alaprészeit tesz ik ,  s z e l  1 e mi  é l e  t ű k  iigy szólván  
végkép elenyészvén , n e m  a d a t o t t  n e k i k  a l k a l o m  
maguk kitüntetésre, —  ’s innen azutan,  ̂ hogy a tör
vény róluk, mint létező ’s épen nem ismert lenyekrül kel
lőkép mind eddig gondoskodni elmulasztotta. Am ezen bajt 
megszüntette a’ kor; most mar az emberiség angyala mint 
honlyány telepedett le nálunk, méltányolni tanultuk az ér
demet, ’s nem rettenvén ezentúl magától a’ fensőbbség  
puszta nevétől is , jo g e g y e n lő sé g  elvnyilványitási tekin
tetben honunkban a’ j e l s z ó ,  melly a’ haladás nagyszerű
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eszméjét viseli.homlokán. És Így (érgyam ezen bajának az 
idő volt maga orvosa.

A’ határozatlan egyensúly megye, földesur es lako
sok között a’ második ’s meg nem szűnt axióma, — melly 
jegyzőink létét nyomja ’s mellyről mindeddig gondoskod- 
va” nincs. Ezt tehát törvényeinknek környülállásos, világos 
’s tényleges határozással: mi tulajdonkép a’ jegyző ? ’s 
szükségkép milly viszonyokban áll a’ megye, földesur és 
köz lakosokhoz meg kell állapítani.

F r i e b e i s z I s t v á n  
pestmegyei eskiitt.

(Vége köv.)
Színészet .

Vasárnap mart. 10én másodszor adták ,,a’ Két pisz
toly“ czimű uj színmüvet SzigligetitülNézók nagy szám
mal. — Wielkie a’ nagyhírű angol festész , pár évvel ez
előtt Pesten időzött azért, hogy magyarban csoportulatot 
láthasson királynéja számára festendőt, mire. bizománya 
volt. Folyvást lá toga táóa’ nemzeti színházat, a’ nélkül, 
hogy óhajtása, mellyet e’ s o r o k  Í r ó j a  e l u t a z á s a  
közben magától tudott meg, teljesült volna. — Egy nem 
kisszerű foltocska volt ez is nemzeti létünk ócskuló kön
tösén. De hála a’ színház szilárd szorgalmának ’s néhány 
munkás Íróink szellemének , e’ bajon segítve van , szín
müveink lassudan nemzetibe öltöznek. És igy csakugyan 
sajátszerűleg kedvesek és mikép a’ jelenők nagy száma 
tanúsítja, vonzók is. — Talán e’ színműi mozgalmakbul 
egykor vagy n e m  sokára a’ magyar nemzetszerü dráma 
megszületendik. Ezt mi óhajtjuk, mert jó dráma nemzet
kincs, melly szerzőjével együtt a’ nemzetet is halhatlanit- 
ja. Óhajtásunkat mint czélt két utón érhetni el. Vagy a-  
lapul t. i. magára a’ szerkezetmódra nézve szabálysze
res iskola; vagy egyes lángeszű fej bukkan ki a’ semmiség 
homályábul és alakot és anyagot, határt és pályát teremt 
mondván: utánozzatok — Minden esetre a’ drámai mezőre 
tartozó elemek,’s maga a’ drámai mező fogalmairánttisz
tább és egyszerűbb ismékhez kell jutnunk, mint minők az 
eddigiek ; — ha a’ most síkra lépő sarjadéktól e’ nemzet
kincsre, a’ drámára nézve nagyszerű előmenet örömét el
érni ’s élvezni kívánjuk. Talán majd az illy termékeny 
kedély , minő ez uj színdarab szerzője , kinek munkáin 
hivatás szellemkéji lengnek, nem fog bukdácsolni szép te
hetségével összevissza, hanem irányt vészén ’s ez irány
ban szilárd áttünő jellemet ölt magára, müve pedig a’ jó 
és jobb között, nem pedig a’ jó és rósz között %fog a’becs- 
mértéken habozni.

Illy gondolatok változgatfak lelkemen , mig e’ darab 
lefolyt, mellynek ismét szép és ismét nagy érdeme a z , — 
hogy a’ nemzeti színházba közönséget vonz, közönséget, 
melly a’ német színházba is jár, ’s ott a’ bohó {szemeteket 
áhítattal nézi , de itt nálunk egy tisztább Ízlés szellemét 
akaratján kívül b e s z í j a  ’s v é g r e  a m o t t  unatkozni 
kezd, nálunk pedig feltalálja az t ,  mi érzelmére és sze
szélyére hat a’ nélkül, hogy e’ nyereményért jobb érzé-  
sébül adót adni kinszerülne. É» e’ szempontból nézve üd
vözöljük ismét ez újdonságot, mint ollyat, melly a’ közön
ség figyelmét és a' bírálók kegyelmét igen nagy mérték
ben érdemli.

A’ bírálók kegyelmét említettük egyedül azon eset 
miatt, ha netalán e’ darab, mint színmű, a’ dráma-csa
ládnak szerteoszlott ágai közt helyt ’s nemesebb életet kö
vetelne : hogy saját érdemének illy túlbecsülését hasznos 
oldalai miatt kiméivé bántanák ; mert eljó a’ kor és már 
nem messze van, midón a’ sűrűn keletkező férczelvénye- 
ket bármi ,,színműi hatással“ leendjenek i s — a’ cassára, 
a nemzet által nagylelkűen ápolt födél alól kíméletlen 
pusztitandjuk.
___ Maga a’ darab helyzetekre és cselekvényre van igeu

számítva. Helyzetei (positions) jobbak , mint cselekvénye. 
Jobbak , mert a’ szerzőnek a’ helyzetekről fogalma v a n ; 
mialatt cselekvényre nézve hasonló kedvező állítással nem 
szolgálhatunk. Úgy de cselekvény Vaudevilleben ? ki hal
lotta ezt?  De fogalmunk szerint a’ Vaudeville, minő a’ 
nemzet által ápolt színpadon helyt érdemelend, nem más, 
mint vigalmas cselekvény azaz, vigalmak közt lefolyó cse
lekvény , melly más drámai cselekvényfajoktul csak ere
jének gyöngédségében különbözik, ’s melly következőleg 
nem is tűr annyi bonyolodást, mennyit a’ komolyabb drá
mai cselekvényfajok elbírnak. — Vehetni é ezt szabályul 
vagy nem ? Ítéljenek tekintélyek, én szabályképen talán 
egykor ezt elóadandom, ha a’ nemzet által ápolt színpa
dot, menedékül a’ cehalis monopol szüleménykéinek tola
kodása ellen a’ classicitás számára maga kéreudt körülmé- 
nyink philosophiája; ’s ha é n ,  még ép erővel biró cse
kély tehetségemmel ez általam igen fontosnak ismert ü -  
gyért , szolgálhatok. — Ha ezt szabályul vehetni, mikép 
gyanítom , úgy az előttünk fekvő uj színműnek egyik ’s 
legvelósebb hibája épen e’ szabályt döngeti, mert az, a’ 
mi benne cselekvény volna ha volna, igen erős fajú, ’s 
ez erős fajú cselekvény igen sokat van bonyolítva.

Az előadásban kanásztáncz is fordul elő. Kolosánszky 
tanította be a z t , de ót vájjon kitanitotta rá ? a’ baltavil- 
logtatáson kívül bizonyosan nem valami cserháti, mátrai v. 
bükaljai kanász, hanem valami franczia tánczmester, mert 
e ’ kanásztáncz quadrille figurákban lebeg vagy uj modor 
szerint szólva tán körmagyarban.

S ü v e g e s  I g n á c z .

T » r e z a.
Három annyi özvegynó van mint özvegy férfi; ennek 

oka az, mert a’ férfiak nem maradnak sokáig özvegyen ha
nem mindjárt megházasodnak. Némellyek szerint ez on
nan van, mert a’ férfi rendesen igy gondolkodik: roszabb 
már nem lehet egy sem mint megholt nőm ; miért ne ja 
vítsak hát sorsomon ? mig a’ nők igy okoskodnak: olly jó 
férjem nem akad többé, miért tegyem hát roszabbá sor
somat? Mások azonban úgy vélekesznek, mikép egy férj
jel annyira megelégült a’ nő, hogy minden bátorsága el
hagyta másikhoz is menni; mig a’ férj olly szeretetre mél
tónak találta nőjét, hogy egymás után annyit vesz , men
nyit csak leh e t , miután egyszerre még csak kettőt sem 
tarthat!— Kelet-Indiában jelenleg sokan azon viszgáló- 
dással foglalkoznak : mikép lehetne Ausztriával kereske
dési viszonyba lépni. Odavaló lapok telvék e’ tárgyat il
lető értekezésekkel, mik szerint az ausztriai posztó ’s 
gyapjúszövetek az indusontuli bérezés tájakon igen ke
lendők lennének. Vászonfélék, alsó ausztriai’s magyar kön
nyű italu borokrul szintigy vélekesznek. — Kassán az u -  
tólsó álarezos vigalomkor két álarezos az ismérhetlensé- 
get ép olly cselszövényes mint erkölcstelen ’s véghetlen 
romlottságot tanúsító tény létesítésére használta. Két ál
arezos hölgy lép a’ terembe. Egyik karján levő nagy ko
sarával vont magára figyelmet, melly úgy látszott, virág
gal van teli. A’ másik, kinél semmi sem volt, tánezba ve
gyült. Akkor amannak is kedve kerekedvén tánezra, egy 
férfit kért m e g , hogy táncz alatt viseljen gondot kosa
rára. Alig szabadult a’ hölgy kosarától, a’ tánezosak közt 
azonnal eltűnt ’s társával együtt többé nem vala tátható. 
Az illy véletlen utón kosarat kapott férfi nem kis zavarba 
jö tt ,  hogy a’ rábízott jószággal mit tegyen , midőn ennek 
bensejéből ébredező kis gyermek rikácsolása hangzott. 
Tüstint félrehányták a’ virágokat, mikkel fedezve volt, ’s 
valósággal egy kis gyermeket találtak illy tartalmú levél
kével : ,,A’ gyermek atyja kezében van , négy napos és 
még kereszteletlen !“ Az álarezosnak, kit senki sem is
mert , nem akadhattak nyomába ! (Ha igaz ?)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tra t t ne r -Káro ly  i uri-utcza 453.
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B—d megye követének az adóügy iránt 
lOSdik kerül, ülésben mondott beszéde t

Felszólalásommal a’ v é g z e t  kimondatását tegnap nem kés
leltettem volna , minthogy azonban a’ tanácskozás e ’ mai 
napra áthaladt ; ’s minthogy azok k ö z ü l , kiknek utasítá
suk a’ rendes adó ellen szó l , többen azt jelentették ki, 
h ogy  az illyen utasítással nem férne össze  országos vá
lasztmány kiküldetése : azt vélem , rendén van legalább  
igazolásunkképen is  kimutatni, miképen azok, kik hasonló 
utasításokkal bírván, országos  választmányra szavazunk,  
utasításunk ellen nem cse lekszünk. Gyönyörködve halott-  
tamvalóban az adó mellett s z ó ló  követek beszédeit, mert 
bár az okok és  hangok nem leszn ek  is most győzelm esek,  
de elöhangjai a’ nem sokára bekövetkező diadalnak ; és  
azt h is z e m , gyönyörködve hallgatták mind azok , kik a’ 
rendes adó el nem vállalására utasítás, ennek pedig  m eg 
tartására eskü által köteleztetvén , bennök a’ jót elismer
h etjük , de azt követnünk nem szabad, miután a’ megbízó  
’s megbízott közt azon n agy  különbség van, h ogy  amaz 
mindenek előtt az ig a zsá g h o z  , imez mindenek előtt a’ kö
te le s sé g h e z  tartozik hű lenni. A ’ közadó mint pénz, mi te
remtő e r ő v e l ,  mint elv mi érdekegyesitó  erővel bir: azt 
én nem fejtegetem; mert mások bőven bebocsátkoztak, ré 
szint mert nem e g é sz e n  il lenék azon térbe, mellyen én u -  
tasitásommal állok. Hiszen  mi engem i l l e t , én , hála I s 
tennek , saját szemeimmel csodálhatám azon n a g y sá g o t ,  
fényt, hatalmat, mire emelkednek azon nemzetek, m ellyek-  
nél az adó mindennek közterhe; láttam az angol föld vi
rá g z á sá t ,  roppant g y á ra it ,  óriás válla lata it ,  i n t é z e t e i t ’s  
világhódító tengeri hatalmát; láttam a’ franczia sebes e -  
lőhaladását ’s nagyszerű  müveit ú g y  a’ sze l lem - mint az 
a n y a g v ilá g b a n ; ott fekszik  előttünk Hollandia ezer  csa 
tornáival mint e g y  kies k e r t ’s az ifjú Belgium, melly ma
holnap e g é sz e n  behálózza területeit vaspályákkal; és csak  
az il lyen nemzetek tehetik aztán azt is ,  h ogy  megholt j e 
l e s  embereiknek emléket állítanak, az élőket gazdagon ju 
talm azzák,’s a’ hazát nemcsak boldoggá teszik de széppé is  
varázsolják;igy fordíthatott a’ franczia nemzet e g y  diadalka
pura?— 8  millió frankot; az angol i g y  jutalmazza M arlbo-  
roughait és  W ell ingtonait  m ill iókkal,’s e g y  város mint pél
dául Edinburgh ig y  költhete 120,000 pftot kilencz darab 
oszlopra , melly a’ város fölötti halomnak reg én y es  tekin
tetet adjon , mert ezek g a z d a g  népeknél sz in túgy  termé
sze te s  kedvtelések, mint a’ millyenekkel az életben g a z 
dag  embereknél találkozunk. E s én ez  alkalommal őszinte  
vallomást teszek , hogy mint magyar nemzet tagja, a’ kül
föld néinelly nemzeteire néha ir igyen tekinték , sót néha 
m eg szá llt  ama vétkes v á g y  és  bánkodás, miért is nem szü 
lettem ama nemzetek fiává, és  m ég most is , ha azok n agy
ságára ’s világintézó hatalmára pillantok, emlékeztetgetni  
kell magam at, h ogy  én más nerazetanyát tartozom s z e 
retni. V irágzó  népek tekintete il ly  hatást gyakorol az e l 
maradottakra, ’s ha akarjuk, h ogy  e ’ haza ellen ne for
duljon saját gyermekeinek szerelme ’s tisztelete, szü k ség es ,  
h o g y  e ’ hon virágozni induljon, kell hogy nemzetünk n e -  
csak szabad leg y en  , de hatalmas is , és  mint il lyen h e 
ly e t  foglalhasson Európa első nemzetei sorában. É s ha már 
most azt kérdik a’ t. KK. és RR.: vájjon küldőim mind 
erre megem lékeztek é midőn utasításaikat irák? en korán- 
sem fe lelek  nem m el, mind a’ mellett is hogy  a’ rendes  
adót e l  nem vállalták ; mert ók a’ fizetéstől nem annyira 
maga a’ fizetés miatt vonakodtak , mint azon rendezetlen  
állapot miatt, raellyben nálunk vannak a’ pénzügy minden
féle  viszonyai. H ogy  a’ vonakodás oka nem maga a’ fize

tés vo lt ,  b izonyossága az , hogy az o r szá g g y ű lés  és az  
uj börtönök költségein  felül a’ műegyetem költségeit  is  
megajánlák, hogy  m egegyeztek  abban, mikép a’ fiumei rév, 
a’ f iu m e-p es t i , a’ pest-debreczeni vasutak o rszá g o s  s e 
gedelemmel építtessenek f ö l , ’s a’ Fiume felé  k észen  levő  
utak , ha szükségesek ,  országos pénzzel váltassanak m eg;  
’s mind ezek  nem haladják é négyszeresen  azon 5 millió
nyi háziadót,  melly más megyék által elvállaltaték ? pe
dig népnevelés ’s más effélék még mind olly tárgyak ,—  
mellyekre küldőink kétségen kívül szintén örömmel áldoz
nak. Mi volt tehát az oka : hogy a’ rendes és folytonos  
adót nem vállalták e l?  F e le lek  reá, nem mentségeket hor
dok föl; a’ tényeket magokat nevezem meg, mellyek az or
szágban mindenütt ugyanazok, ’s mellyeket nem lehet e l
felejtenünk, ha a’ kérdést meg akarjuk oldani. Feleletem  
e z :  különbséget teszek  az utasitásadók közt és azok közt 
kik a’ műveltség alacsonyabb és kik annak raagasb fokán 
állanak. Amazok nem vállalták e l , mert ebben helyezik  
a’ nemesi sza b a d sá g o t; ’s hol ez  m eggyőződés  , —  ped ig  
h ogy tiszta m eggyőződ és  l e h e t , arra bizonyság M. ősz  
követének tegnapi nyilatkozata, ott nem használ semmié-  
kesszó lás  ; ezek  pedig  nem vállalták el , mert az adóügy
kérdések eddigi megoldatásában nem láttak sem bizonyos  
hatást, sem e lé g  biztosítékot. E zek azt kérdik: vájjon be 
van é már bizonyítva , hogy a’ házi ’s nem a’ hadi adó 
együttv ise lése  szü l érdekegységet ,  ’s nem inkább ez fog  
enyhíteni a’ népen? vájjon ismerve van é az alap, melly  
szerint a’ törvényhatóságok illetéke közötti arány m egha-  
tároztathatik? és ha ez  meg van határozva, mik lesznek  
a’ megrovás tárgyai?  és ezek  ismét mi arányban fognak  
egymáshoz állani? továbbá a’ czél kitűzésében ’s a’ k eze 
lés  vitelében fog é majd az eddigieknél több biztosíték s z e 
reztetni? M ivel mindezek és ezeknek százfé le  ágai bizony
talanok, adózni azért nem valának hajlandóksokan a’ mű
veltebbek közül i s ;  mert látják, hogy a’ jobbágyság szá 
zadon túl és  folyton a’ legigazságtalanabb aránytalanságban 
vise li  a’ közterheket, mert attól tartanak, hogy mindennek 
tekintetvén az adó elvállalása, szabályoztatása pedig sem
minek sem tekintetvén , ez  évtizedekre fogna kihaladni ; 
ped ig  nincs olly  könnyű adó, melly aránytalan felosztás
sal eg y  vagy más néposztályt pusztulásra nem juttatna.’S 
én kijelentem egyenesen  , hogy ha az ig a z s á g  kívánja 
is a’ nem esség  részvételét  a’ közterhekben, viszont midőn 
a’ nem esség  azt előző szabályozás föltetelehez köti, c s e 
lekszik  nemcsak saját, de a’ nép és a’ rend erdekebenis.  
E ’ kétféle  elemből alakult nálunk: a’ többség, melly a’ ren
des adót el nem vállalta, és azt hiszem a’ többség ország
szerte e ’ két elemből állt össze . De ép azért, mivel a’több- 
s é g  utóbbi alkatrésze az adót nem elve miatt , hanem az 
a d ó -ü g y  mostani rendezetlen léte miatt nem fogadta e l ,  
én azt tartom, hogy a’ követ akkor, midőn ezek aggodal
mának megszüntetésén munkálkodik, a’ nélkül, hogy aka-  
ratjok ellen az elvet elfogadná, senki ellen nem vet, sót 
köte lességét  teljesiti küldőinek egy  részé iránt. —— Hogy  
a’ háziadéra nincs többség a’ KK. és RR. közt, jó l  tud
juk. A zt is tudjuk , h ogy  két akadálya van ; az alsóbb 
rendűek ellene vannak, mivel a’ szabadsággal egynek  vé
lik, ’s a’ szeg én y ,  mig a’ v ilág  fenáll, soha nem fog  sem 
örömest sem önként fizetui; a’ felsőbb rendűek ped ig  e l
lenei , mivel az adóügyet sokkal sikamlóst) tem ek hiszik,  
semhogy e ló leg es  biztosíték ’s rendezes nélkül reá kilep
ni mernének. Már most azoknak, kik a’ haza fe lv irá g zá 
sát a’ rendes adó közösségétől rem ényük,’s kiknek uta
sításaik is ig y  szólanak , az a’ föladat: elhárítani a két
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akadályt. Az első el fog bárittatni azon uj és fris elemek  
á lta l , mellyeket —  mint remélljük —  ez  országgyű lés  a’ 

jövő törvényhozásba fölveend; természetesen uj és külön
böző tényezők, uj és az eddigiektől különböző ered vé-  
nyeket állitanak elő. A ’ m ásik , melly véleményem szerint  
az  elsőnél fontosabb, el fog  hárittatni azon aggodalmak  
megszüntetése által, mellyeket ha némellyek ürügyképen  
használnak is , de sokan valósággal és nem alap nélkül 
táplálnak. Ide czélzott mindjárt o rszággy .  elején tett a -  
zon javaslatom, hogy az indítványokról, |legalább azokok-  
nak fontosbjairól, e g y  választmány véleményes jelentést tett 
volna, mellyet küldőinkkel közlendők leendettünk; most már 
kevés az idő arra, hogy  az adóügy akár kerül, akár e -  
l e g y e s  v álasztmány által kidolgoztassák, ’s még inkább ke
v és  arra , h ogy  országosan m egvizsgáltassák, ú g y  h ogy  
alkalmasint mind az , mit ez  orsz .gyű lésen  tehetünk: e g y  
részről adni rég i szokás szerint segedelem et a’ l e g s ü r g e 
tőbb vállalatokra, más részről az összes  adó- és pénzügyet  
hízni e g y  o r s z á g o s  válesztmányra ; —- m ég ped ig  olly  
o rszágos  választmányt s z e r e t t e m  volna az indítvá
nyozott alatt érteni,—• melly csak o r szá g g y ű lé s  után dol
g o z z é k ,  de hiszen há mindjárt m egkezdi munkálkodásait,  
abban is  m egnyugszom , ámbár ú g y  gondolkodva, hogy  
te ljesen  bevégzett  munkát a’ diaeta a latt ,  hacsak az ü g y  
kedvéért az meghoszabbittatni nem fog, ad ó- és financz-  
rendszerröl nem készíthet. A ’ mi pedig  valami országos  
pénztárféle tervet illet, e ’ tekintetben arra figyelmeztetem  
a ’ t.RRet, hogy az orsz. választmány kiküldetésében c z é -  
lunk pusztán az nem lehet már csak azért sem, mert kö
vetkezetlenségbe esnénk, ha a’ kereskedési választmány  
munkája illető része  fölvétele előtt ugyanazon ü g y  iránt 
más választmányt bíznánk meg. Sőt az ig a z s á g o s  fe lo sz 
tás és kulcs kidolgozása is az orsz. választmány köteles
s é g e i  közé fog tartozn i, következőleg  e ’ végből már ré 
gebben kiküldött kér. választmányunkat m eg kell szüntet
ni. Mindezt pedig nem dolgozhatja tökéletesen más orsz.  
választmány, mint melly diaeta után is munkálkodik, mert 
itt adatok k e l len ek , miknek ö ssze szerzése  hivatalos uta
kon is időbe telik ; mert föladata nagy , t. i. a’ magyar  
íinanczrendszer kidolgozása, mellyre a’ külföld olly sok
fé le  móddal ajánlkozik, mellynek megválasztásától f ü g g  a’ 
nemzet jövendője, és véleményem szerint mindazon újabb 
hírlapi tervek, miilyenek „két garas“ , jegybank stb. mint 
a z  egésznek  csak e g y e s  oldalai, csak azon orsz. választ
mány által ’s csak e g y  bizonyos fínanczrendszer alapján 
megítélhetők ’s megoldhatók. Mert ha valahol v e szed e l
mes a’ szakadozott intézkedés, veszedelm es a’ f inancz-’s 
adómunkálatokban, hol a’ sorsra semmit nem szabad, ha
nem az ö s s z e fü g g ő  számításra kell bízni ; ’s ép azért , 
mivel mi edd igelé  megkímélt e g é s z  tehetségünkkel a’ pá
lyára most lépünk f ö l , nem akarnám, hogy  a’ törvényho
z á s  ú g y  dolgozzék  , mint ama könnyelmű gazda, ki s z o 
bát szobához , részt részhez  ragasztva épít; hanem ú g y  
m in te g y  mélyen átgondoló építőmester, ki előbb m eg k é -  
sz i t i  az e g é s z  rajzot és i g y  bár egymás után épit, de é -  
p i t , n e m c s a k  a’ m a i  n a p n a k ,  h a n e m  a’ jövendő
nek is . Én tehát utasításomnál fogvást a’ házi adóhoz nem 
járulhatok, de az országos választmányt pártolhatom, mert 
e z  m e g é r l e l i  ’s n e m  s i e t t e t i  el a’ tá r g y a t , mert 
az állodalmakban a’ legnehezebb ’s legnagyobb föladat jó 
adórendszert kidolgozni;mert a’háziadó k eresztü l nem ment 
5s naponkint uj tervek, uj formák k e le tk ezn ek ,’s kik a’ l é 
nyegben, a’ fizetésben nem. megszakadoznak a’ módokban; 
tehát itt van ideje a’ kérdést kiemelni a’ pártok köréből, ’s 
bízni egy  orsz. választmányra, melly nem párt nevében  
dolgozik, hanem a’ haza megbízásából. Tehát épen azok
nak, kiknek utasításuk az adó ellen van, miért kell az orsz.  
választmányra szavazniok? A z é r t ,  mert a’ p énzügy ig y  
nem fog párt- hanem közhazai fcérdéskint kellő körülte
k in tésse l’s méltánylással tárgyaltatni; azért, mert csak ig y

leszünk biztosítva, hogy  ha az elvnek el kell fogadtatni 
—  mi haladhat, de sokáig nem gátoltathatik —  az minden 
szü k ség es  reudszerezésse l ’s biztosítékkal fo g  elfogadtat
ni ; a z é r t , mert fö l te szem , h ogy  küldőik, legalább a’ mi-  
éink, nem tartják magukat kizárólag bölcseknek, és  bír
nak h a zaszerete tte l ,  következőleg  soha sem rettegnek  
e g y  orsz. választmány munkáját m egvizsgáln i ,  melly törv. 
nem hoz , hanem a’ haza szükségeiről ’s ezek  fö d ö zése i-  
nek módjáról csak véleményt ad , mellyet ha ók nem ja 
vasolhatnak , maradni fognak előbbi végzeteik  mellett; ha 
igen  , akkor fogják teljesíthetni a’ belátott hazafiui köte
le s ség e t .  De mostani utasításom szerint kijelentem, ho^y  
a’ választmány munkáját tárgyaltatás előtt küldőimmel okvet
lenül közleni fo g o m ,’s ezt annyival inkább kijelentem, mert 
ha elvben az utasítások barátja nem vagyok is ,  azt hiszem, 
h o g y  az adóügy, pénzügy az, mellyre nézve azoknak l e g 
később kell megszüntetettniök.

Szózat a’ falust jegyzők ügyében,
(Vége.)

A nyagi tekintetben m ég roszabb lábon áll honunkban 
a’ j e g y z ő i  kar; ú g y  , hogy vannak h e ly ek ,  mellyekben a’ 
j e g y z ő  családatya lévén , nem képes önmagának ’s éhező  
gyermekeinek kenyeret adni, nincs mivel ínségtő l elaszott  
testét födné ’s i g y  szég y en e lv e  emberek elibe jöni, ö s z -  
szehuzódva eg y ed ü l magának él, hivatalát is csak této
vázva v ise lvén  , nehogy még utolsó falat kenyerétől m e g -  
fo s z ta s sé k ; innen aztán a’ fentebbi parancsolatok hanyag  
te ljes ítése ,  innen az anyagi jobb lét által tán munkásabbá 
tehető elme pangása, innen az árvái pénztárak hiányai, a’ 
bírói számadások néha három, négy ,  sőt több évre húzott  
halasztott előterjesztése; mert hiába! mit nem tesz az em
ber , h ogy  magát a’ pillanatnyi nyomortul m eg m en tse , 
csak tette gonosz  ármánynyal nagyobb időig leg y en  f e 
dezhető. É rzelgón  irok tán? ’s borzasztón festem a’ ké
pet? ú g y  hiszem ne m,  mit irt holt betűk j e le ln e k ,  hon-  
szerte  a’ j e g y z ő i  karral közelebb érintkezésben levő tiszti 
egyed ek , sajnos! életben tapasztalni kénytelenek.

Több helyen a’ j e g y z ő  egyszersm ind iskolam ester ,—  
kántor is; a’ templomban énekel, hazánk jövendő polgárait  
oktatja, tanítja , vagy  mint szokták mondani, hol az e g y 
ház sz e g é n y ,  bizony harangoz is . B oldog Is ten !  mind en
nyi szolgálatot e g y  ember viseljen , még pedig  tökélete
sen jól; mert a’ m egye megkívánja, hogy  az adózó köny
vecskék  összeil lesztéskor jó  rendben legyenek , a’szolgabiró,  
h o g y  körleveleit pontosan improtocollálja, a’ nép, h ogy  han
gosan  énekeljen ’sa’t. ’S ennyi kivántató tulajdonok le g y e 
nek e g y  emberben , mert különben hivatalt nem nyerhet. 
N incs czélszerütlenebb ,—  nincs kárhozatosb, véleményem  
szerint, mintha a’ j e g y z ő i ,  kántori ’s iskolamesteri köte
le s s é g e k  egybeköttetvék, mert nappal is  lámpával kellene  
keresnünk olly egyedet ,  kinek szem élyében a’ j e g y z ő  m eg -  
kivántató tulajdonai ú g y , mint kántornál az elkerülhetet
len jó tüdő, tág  torok, az oktatóban szü k ség es  műveltség,  
k észü ltség ,  ’s tökély az előadásban központosulna, talál
ható lenne.Lehet valaki jó  je g y z ő ,  jó kántor vagy  éneklő, ám 
az előbbi következtetés hogy jó tanító is , épen azon lo
g ika szüleménye lenne , mellyet gyermek-koromban tréfa 
gyanánt olly sokszor hallék emlittetni: „Baculus stat in 
a n g u lo , ergo érit pluvia.“  É s  a’ szakmák ezen  rendetlen 
felosztásában rejlik a’ századok óta beleplezett  tátongó ör
vény is ,  mellyben népnevelésünk árván v e sz te g e l  —  híjá
ban küldi szét  a’ h.tanács intézvényeit , híjában járja be a’ 
szolgabiró kerületét hirdetendő a’ k eg y .  ren d e lés t , melly  
szerint a’ szülék gyermekeik iskolába járatására buzdit-  
tatnak, híjában járnak maguk a’ gyermekek iskolába, hol 
nincs tanító,kitől az élet  mindennapi tanaiban oktatást v e 
hetnének, mert a lig  kezdi m eg  szokott iskolai óráiban a’ 
tanítást, templomba «zólitja a’ harang, hol ez  va g y  amaz
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megholtnak tetemei felett énekli el a’ requiemet, mert hisz 
ö kántor is ; visszajővén fáradtan ’s kedv nélkül folytatja 
félben hagyott munkáját, midőn a’ biró szólítja ki , hogy 
a ’ holnap érkezendő katonacsapat szállásai iránt rendel
kezzék ’s tennie kell,  mert hisz ő jegyzői is! közel lé
vén a’ dél vagy es t ,  tanítványai haza mennek, holnap ’s 
azután is csak az lévén tanitásmódja, mi ma. Életből me
rített tény ez, ’s hogy rajta segítsünk: kondult azóra; er
ről azonban máskor.

Tekintsünk szerte honunkban, és sokat mondok, nem 
találandunk 2 0 — 4 0  h e ly ség e t ,  mellőzve némelly jó l  ren
dezett városokat, mellyben j e g y z ő  napi s zü k ség e i  pótlá
sára csupán hivatala után képes leg y e n ,  itt pedig  nem ig en  
alkalmazható azon törvénynyé vált elv , nisi bene p o s s e s -  
sionati ’sa ’t. mert bizonyosan azért v iseli a’ j e g y z ő i  t isz
tet mindenki, hogy belőle m e g é lh essen ,  ’s jó l  t e s z i ! —- 
t e g y e  is ha teheti. —  S zán tás ,  v e t é s ,  k ap á lás ,  ezek  a’ 
se g é d  kútfők, mellyek számtalan falusi j e g y z ő  anyagi l é 
tezésé t  nagy  nehezen fentartják, ig y  a’ jeg y ző b ő l  sá fá r , 
« ’ közdolgok fe lü g y e lésére  ’s hű keze lésére  bízott e g y e d -  
böl földmives gazda leend, mert jó l  miveit földébe vetett 
magva jobban kamatozand, mint nagy fáradságában, szám 
talan kérölevélbe került hivatala, ma ekeszarvat fog ke
z é b e ,  ’s holnap számtételre k é s z ü l ,  bírói számadásokat 
cs in á l ,  ’s ha ezeket  tenni elmulasztja, főbírája hivatalától  
könnyen megfoszthatja. Innen aztán, hogy falusi j e g y z ő -  
s é g r e  teljesen kiképezett férfiakat, kik nemesebb érzést  
öntenének a’ lakosság  sz ivébe, hivatalos eljárásukat nagyobb  
le lk e sed ésse l  v innék, nem találhatni; mert híjában, hiva
talából m egélni nem képes, szántani pedig  ’s kapálni nem 
tud. Nem azért mondám e z t , mintha a’ g a zd a sá g  eskütt  
e l l e n sé g e  lennék, mentsen is ten! jó l tudom, hogy mennyi
re v irágzik  az országban a’ g a z d a s á g , annál virágzóbb  
maga a’ nemzet is! sem azért,  mintha földmivelésben jártast  
hivatalra juttatni dísztelen lenne, hisz a’ rómaiak ekeszarv
tól hittak dictatort; egyed ü l az o k b u l , mert hivatalbeli 
eg y ed n é l  az ipar és  szorgalom ez  ágát , mulatságnak in
kább, mint s z e n v e d é ly , va g y  mi több élelmi keresetmód
nak szeretem tekinteni, ’ s ezért második rendbe sorozan-  
dónak vélem.

Iparkodjunk azon, hogy minél jelesb férfiakat nyer
jünk jegyzői hivatalokra; mert mennyire van segítve ezek 
által a’ lakosokon és közügyön, azt a’ megyei tisztviselők 
legjobban fogják tudni, kiknek tömérdek apró panasz el
intézésére szükséges idejük a’ jegyző jártassága ’s ü -  
gyessége mellett, más, közjóra  nagyobb hatású munká
latokra fenmarad ; ’s itt nem hagyhatom emüttetlen Pest
megye , váczi járása jegyzői karának hivatalviselésbeli 
pontosságát és szorgalmát , mellyet jelen évben tartott 
összeillesztő szék alkalmakor tanúsított , melly közgyűlés 
előtt méltányoltatva, nyilványosan elnökileg dicsértetett 
m e g ,  említenem kell Fóth , Dány és Tószeg szinte pest
megyebeli helységek jegyzői kitűnő szorgalmát, kik egyéb 
hivatalos dolgok kezelésében nyilványitott jeles tapintatukon 
kívül a’ helységbeli lakosoknak ünnepenként mezei, — 
rendőri, társas és természeti törvényből tanításokat adnak, 
olly kedvező sikerrel, hogy a’ nagy népességű helységek 
rendőri jegyzőkönyve mindeddig üresen á l l , ’s egy év 
alatt alig van panasz, mellynek intézésére szolgabiró kel
lene. Bár e’ példát követné több is.

Gondoskodjunk jegyzőinkről jól, mert minél nagyobb 
mértékben teendjük e z t , annál inkább lesz jogunk ké
szü ltséget,  tántoritlan szilárdságot, pontos eljárást, ’s i -  
part a’ nagyobb tökélyre követelnünk hogy legyen ott 
lelki kiképzés ? hogy szellemi műveltség ? hol nincs an
nyi eszköz, mennyi az élet mindennapi szükségeire ele
gendő hogyan legyen energia hivatal-viselésben? hogyan 
lelkes öröm és nemes tűz a’ hivatalos eljárásban, hol nap- 
viradtával ismét ínség napjától kell félni; biztosítva legyen 
az anyagi jó l lé t ,  ép a’ lélek, nyugodt az elme; mert hol

ez nincs , hol az elroncsolt test sebei sajognak , hol a 
iélek földi tanyájának nyomorát panaszolja, ott a’ szel
lemi életnek vége, mert a’ kifejlődhető lelki erő a’ külső 
nyomor által elölve átkosan vesz el.

A’ tárgy kicsinynek látszik ugyan magában, de olly 
hogy felóje országgyülésileg gondoskodni, ha mind

járt  nem is , idővel elmulasztani nem lehet.
Nézeteim a’ tárgy körül következők: 1) Állittassék 

fel egy tanoda (jobb rendezettel, mint a’ praeparandia), 
mellyben az e’ pályára készülők meghatározandó tudo
mányok mennyiségéhez szükségkép mért idő alatt az or
szágos pénztárból fizetendő — választmány által tehetsé
geire megvizsgálandó tanító által oktattassanak, ’s az is
kolai idő végeztével minden tanuló iparkodása ’s tudomá
nyok beli előmenetelben érdemlett jellel díszített bizonyít
ványt kapjon, a’ tanítóiul aláirottat.— Végezvén elméleti 
pályáját, legalább három hónapig tartozzék minden tanít
vány kün levő jegyzőkhöz gyakorlatra menni ’s ezektől 
viseletéről szinte mint tapasztalt jártasságárul bizonyítványt 
vevén, Pest mint központi megye tisztviselői testületéből 
’s a’ falusi jegyzői kar practicusabb egyedeiből kineve
zendő állandó választmány előtt tegyék le a’ próbatételt 
és erről bizonyítványt nyerjenek , mint az ügyvédi okle
vél. Ezt pedig olly szigorúan szeretném megtartatni, — 
hogy törvényben mondassák ki: kinek birtokában illy ok
levél nincs, jegyzői hivatalra nem alkalmazható. 2) Ha 1832/u 
IX. t.czikket, melly szerint a’ lakosoknak néhol földesúri 
közbenjárással módosított, másutt korlátlan szabad válasz
tás engedtetett taglalni, vagy magát a’ törvényt e’ rész
ben megszüntetni nem akarnám is, következményit tekintve 
véleményem az, hogyc’ jog néposztályunknak még korán a-  
datott; nevelve legyen a’ nép ’s akkor adjuk neki e’csiklándos 
szabadságot, melly műveltebb nemzetek évkönyveiben is olly 
gyakran kitörölhetlen véres betűkkel jegyzé a’ visszaélése
ket.Néposztályunknál fájdalom! az ész ereji ollygyengék, 
hogy azt bor, pályinka utálatos bűze átkosan tompítja el; 
a’lélek ingadozó, ’s azt a’ gonoszul font ármány ide oda 
csavarni képes, az itélötehetség csekély, ’s hogyan tud
n i  aztán ezen nép megkülönböztetni a’ hivatalok alkal
matos, vagy alkalmatlan létét, hogyan válaszszon jegyzőt, 
ki hivatása szép és nehéz czéijának megfelelem képes le
gyen. Innen aztán , hogy számtalan helységben a’ teljes 
készületü ember, ki a’ helység javára közre munkálni ké
pes lenne, kimarad: a’ tapasztalatlan pedig, mertbiró és es
kütt uraimékkal a’ korcsmában nagy lakomát ült, elnyeri 
a’ statiót. Tudok esetet, hol egy helységben megürülvén 
a’ jegyzői hivatal, egy már e’ tisztben tapasztalt de nős, 
és egy ifjú nőtlen egyed versenyezett, ’s bátor az elöl
járók magok átlátták, hogy az előbbi derék ’s ügyes em
ber , mégis az utóbbit választák, mert úgymond ez nőt
len, ’s csak egy szekeret kell érte küldenünk, az már há
zas és igy legalább nyolcz szekérre lenne szüksége, a- 
zonkivül ez már betanult ember , de amazt kezünkre ta
níthatjuk. Ha mondom ezen törvényt megszüntetni nem is, 
módosítani azonban véleményem szerint minden esetre míg 
a ’ terveztem rendszer lé tre  jő, szükséges lenne úgy, hogy 
esupán a’ járásbeli fósz.biró előtt jegyzői vizsgálatot le
tett , ’s általa előterjesztett egyedek közül az ő elnöklete 
és szigorú felvigyázat alatt történjék meg a’ választás , 
mégpedig a’ megürülés ideje után egy hónappal, hogy az
alatt annál több alkalmas egyed concurrálhasson, az alatt 
pedig a’ fósz.biró helyettes jegyzőt rendeljen. Volt pél
da , hogy a’ volt jegyző még koporsóban feküdt, es mar 
az uj a’ járásbeli tisztviselők tudta ’s hire nélkül meg
esketve ’s hivatalába bevezetve volt. A’ jegyzőknek hiva- 
talátóli elmozdittatásáról azért nem szolok, mivel abban a 
megyei tiszti karnak jelenleg is tetleges befolyása va
gyon. 3) Mint emlitéin : határoztassék meg, milly egyen
súly álljon a’ jegyző, megye, földesur, közlakosok között, 
azaz a’ jegyzőnek megye, földesur és közlakosok iránti
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kötelességei körülményesen elméletileg határozassanak 
meg , mi eddig csak gyakorlatból ismertetvén számtalan 
tétova és visszaélésekre adott alkalmat. 4) Választassek 
el átaljában a’ jegyzői ’s kántori hivatal, mert a’ köz
monda szerint két urnák egynemű pontossággal szolgálni 
nem lehet. Végre 5) gondoskodjunk jegyzőink anyagi jól
létéről, az az fizessük őket jól. mert igy meg nem élhet
nek. Igen, de hogy tehetjük ezt ? Sokáig tusakodtam en- 
magammal e’ felett, de a’ következőn kivül más módot nem 
találtam. Határozzon a’ megye falusi jegyzőinek állandó 
fizetést, ’s fizesse őket a’ házi pénztárbul; ennek szükségei 
szaporodni fognak ugyan, ámde a’ helységek jegyzőiknek 
fizetni szokott öszletet a’ házi pénztárba fizetendik , mi
által ez kárpótlást nyerend,nem is lesz aránytalanság az 
egészben, mert ez úgy álland , hogy ha p. o. B. helység 
kiterjedési csekélysége miatt jegyzőjét nem fizethetné, T. 
he lység , melly három vagy négyszer nagyobb kiterjedé
sű , mint jegyzője fentartására szükség lenne — segíteni 
fogja, mi által a’ jegyzőknek állása, kiknek a’ helységek 
néha több évi fizetéseikkel tartoznak, mintegy biztosíttatni 
fog. Ila nem Írtam is olly tökélylyel, mint az ügy nagy
sága kívánná, szőnyegre hozni mindazáltal e’ tárgyat 
elmulaszthatlannak tartottam , reméllve, hogy kis érte
kezésem viszhangra találand; hogy a’ hatóságok figyel
mét megnyerni szerencsés lesz, hogy az , minek itt csak 
hijányos vázlatát adtam , a’ megyei administrate tapasz
taltabb egyedei által kijavítva, vagy fenekestül felfor
gatva ’s ujlag szerkesztve , eszközöltetni fog, ’s igy a’ 
falusi jegyzői kar kívánatos rendeztetése létre jő.

F r i e b e i s z  I s t v á n  
pestmegyei eskütt.

T á r é i * .

(Jutalomkérdés.) Megfontolva, hogya’ nemzetek történe
tében a’ földbirtok elejétől fogva milly nagy szerepet já t
szott, ’s kifejtésünk jelen irányt adó pontján e’ tárgy kö
rüli alapos eraélkedés és eszmecsere mi hasznos volna: ez 
okon 100 császári arany jutalmat teszek egy olly mun
kára, mellynek tárgyát azon földbirtokot illető közgazda- 
sági intézkedések tegyék, mellyeket a’ szerző Erdély jobb
létére czélszerűknek’s közelebbről teendőknek Ítél. — E ’
czim szándékosan választott általányosságából könnyen át
látható, miszerint itt nem a’ földbirtoknak honunkban létező 
csupán egyik vagy másik neméről, hanem úgy az úrbé
res kezén levő , mint a’ nemesi és polgári földbirtokról 
van szó; úgy szinte, hogy a’ munka tárgyát nem csupán 
a ’ szorosabb értelembeni mezőgazdaságot, hanem a’ me
zei rendőrséget és hitelt érdeklő mindazon intézkedések 
is teszik , mellyeknek anyagul a’ földbirtok szolgálhat.— 
A ’ tárgy egyes részeiben is az írónak legszabadabb ke
zet^ kívánok hagyni. — így például az úrbéres kezén 
levu birtoknál nemcsak a’ szorosabb értelembeni u rb é r , 
hanem a ’ szabad egyezkedés , kényszeritett megváltás ’s 
több e’ fele feletti értekezhetés fen van tartva.A’ bírálat
nál beküldött munkák gyakorlati czélszerűségére fötekin- 
tet leend. Dolgozatok magyar és német nyelven elfogad
tatnak. A’ munkabirálatra idősb gróf Bethlen János, Hor
vath István, Zeyk József és b. Kemény Zsigmond urakat 
kértem meg, magamnak is egy szavazatot tartván. A’bi- 
rálat okokkal támogatva jelenendik meg.A’ munkák Kolozs
várrá unitárius lelkész és m. tud. társasági levelező tag 
tiszt. Kriza János úrhoz küldendők ’s a’ beküldés határ
ideje f. év utolsó napja leend.A’ pályairatok idegen kéz- 

,le?yenek leírva ’s a’ szerző nevét rejtő jeligés le -  
ve ekkel ellátva. Ha pedig a’ jeligés levél felbontatása u -  
an Mtetszenék, hogy a’ munka saját keze Írása a’ szer- 

zone ' ,  ez a jutalomtól elesik. — A’ bírálókkal akár levél 
a t a l ,  akár máskép közlekedni tilalmas lévén a’ szerző

nek , ha a ’ jeligés levélkék felnyitása után mégis kitu
datnék a’ levelezés, az illyennek kézirata jutalomtól el- 
mozdittatik. A’ jutalom kiszolgáltatása mulhatlanul 1845ki 
szent György napján leend. A’ jutalmat nyert munka ki
adatásáról, ha ez méltónak fog ítéltetni, cn rendelkezhe- 
tem, mi iránti szándékom annak 1845 év utolsó napjáig 
sajtó alá adásával bebizonyítani tartozom. Ez esetben is 
a’ bejövő tiszta haszon az Írót illeti. Ha a’ munkát én ki
adni nem kívánnám, 1845 végével, ha pedig kiadnám,— 
az első kiadás iránt a’ nyomóval kötendő feltételek épség 
ben tartása mellett minden későbbi kiadásra nézve az iró 
teljes tulajdonosi jogába lép.

Gr. T e l e k i  D o m o k o s .

A’ chinai császár egy angol orvostul beszél
getés közben kérdezé: hogyan fizetik Angliában az orvo
sokat? Miután az orvos az angol szokást előadta, a’csá
szár tréfásan válaszolá: ,lehetetlen hogy az angolok e -  
gészségesek legyenek! Én máskép teszek orvosaimmal. 
Négy orvosom van ’s hetenkini igen jó fizetést húznak; ha 
megbetegszem, fizetésük, mig egészségem helyre áll, meg
szűnik ; ’s fölösleg mondanom , hogy betegségem mindig 
kevés időig tart. — St. Etienneben egy fehér férfi ’s u -  
gyanollyan nőnek csupa fekete gyermekök lett. ’S e’ cso
dán mind kettő úgy megijedt hogy a’ gyermeket magoké
nak nem ismervén lelenczházba adták. — A’ naplópó va
sárnap keresztyén, hétfőn görög , kedden perzsa , szer
dán assyriai, csütörtökön egyiptomi,pénteken török, szom
baton zsidó; mert az említett népek ez előszámlált napo
kat tartják pihenésidőül. — Austinban volt alkalmam — 
igy ir egy utazó, a’ texasiakat körülményesen megismer
ni. Három vendégház van a’ városban ’s minden estén , 
5 óra után , majd minden lakos , a’ köztársaság elnökeit 
sem véve ki, a’ titoknokok, bírák, ministerek, congres- 
susi követek ré szegek ,’s iddogalás-szülte czivakodásközt 
alig múlik el egy éj, hogy négy vagy öt egyedet lenem 
szúrnának v. agyon nem lőnének; a’ lárma ’s zaj szint e -  
gész éjjel t a r t , ú g y , hogy reggeli 9 órakor még kiki— 
ágyban van. Illyenkor aztán a’ városban halotti csend u -  
ralkodik ’s én egyszer reggeli 8 órakor igen szép bakőzt 
lőttem , melly a ’ Capitolium ajtaja előtt legelt. Különös, 
hogy Texas fővárosa a’ status éjszaki határán fekszik ’s 
gyakran mégis történik , mikép az indusok becsapván a’ 
kapitoliumtól alig tiz lépésre ölnek embereket.—Tangerben 
a’ szultán palotája sok , félig épült félig romladozó ud
varból áll. Második udvarban van a’ miniszteri hivatal, mit 
egy öt láb széles és nyolez láb hosszú szoba képez, min
den bútor egy szőnyegből állván.A’ miniszter szokás sze
rint szögletben g u g g o l , mellette rósz tintatartó és se
lyemdarab , mellybe irományai takartatvák; ez tárczája! 
Szobáját elhagyandó papírjait selyemszövetébe teperi , ’s 
hóna alá csapván az egész császári levéltárt tova viszi.— 
Múlt században Londonban több társulat létezett, mellyek 
közül egybe csupán köpezös egyedeket vettek föl. A’ 
gyülésterembe két ajtó vezetett, egyik középszerű nagy
ságú, másik igen széles kétfelé nyíló volt. Ha a’ kijelölt 
amazon befért, mitsem érőül visszavettetett, ellenkező e- 
setben a’ szárnyajtókat nyiták meg e lő t te ’s testvérkép fo
gadtatott. — Egy másik társulat pedig csupán soványok- 
bul alakult. — II. Károly párviadali társaságot állított 
össze; ’staggá; csak azt vették föl, ki párviadalban va
lakit megölt ; azok számára, kik csak sebesitettek, félre 
helyen volt asztal téve.—Ila kéményépítésnél olly faltapaszt 
használnak,mibe só vegyittetik,ekkor kéményseprésre nincs 
szükség! mivel lágy időben szétfolyván a’ só , ez által a’ 
korom lehull* Van példa, hogy harmincz évvel ez előtt 
illykép épített kémény sepretés ’s tűzveszély nélkül foly
tonos használatban volt.

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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Válasza a’ főRRnek a’ t. RRliez a’ vegy. 
házasságoktól az egyh. szertartásoknak a’ 
magyarorsz, katli. papság által lett megta- 
Sadtatása iránt közlött üzenetre.Teljes hazaíiui 
készséggel osztoznak ugyan ö cs. kir. főhge ’s a’ m. fő
RR. a’ t. RR. törvényszerű gondoskodásában, valahányszor 
azt a’törvényeken ejtett sérelem orvosoltatása’s a’ megsér
tett törvények szentségének helyreállítása kívánják. Azon
ban a’ vegyes házasságoktul az egyh. szertartásoknak a’ 
magyarorsz. kath. paps. által lett megtagadtatása iránt köz
lött üzenetökre a ’ t. RRnek ki kell jelenteniük, hogy mi
vel az áldásnak a’ vegy. házasságoktóli megtagadásában 
törvénysértést, valamint már a’ nagyváradi deák szertárt, 
volt megyés püspök isméretes körlevele felett folyt tanács
kozás alkalmakor mult or.gyűl. azon okoknál fogva nem lát
tak, mert az áldás mind általában, mind pedig a’ házas, kötés
nél mint csupán egyh.szert.kizárólag az egyh. sajátja Tevén, 
a ’ polg. törvényhozás tárgya nem le h e t , mivel az 179011: 
26. tcz. határzottan csak azt rendeli, hogy a’ vegy. há
zasságok kath. lelkipásztorok előtt köttessenek; ’s ebből a’ 
szertartásokra, mellyekről az egyébkint sem szól, követ
keztetést vonni annál kevesbbé lehetne, mivel a’ lelkipásztor 
és a’ szükséges bizonyságok jelenlétében csupán a ’kölcsö- 
nös szabad megegyezés kijelentésével kötött házasságok 
i s ,  mint a’ múlt országgyűlésről fölterjesztett t.javaslat 
is elismeri,mind egyházi mind polgári következésekre néz
ve azon tulajdonokkal bírnak, mellyek egyedül lehettek és 
voltak az említett törvény czéljai; ’s végre a’ vegy. há
zasságok megáldásában 1790/1 óta az egyh. rendnél di
vatozott gyakorlat csupán egyh. szertartásbeli foglalatos
ságot illetvén , azt egy polg. szabály törvényes magya
rázatának tekinteni nem lehet: úgy ezen okok jelenleg az 
ország prímásának ’s a’ többi megyés püspöknek a’ tek. RR. 
üzenete szerint is a’ nagyváradi körlevélhez hasonló kör- 
levelök mellett szinte rendithetlenül állván, ezek nyomán 
ezen utóbb említett körlevelet is törvénybe ütközőnek nem 
tekinthetik, ’s e ’ szerint a’ t. RRket a’ kitűzött sérelmi té
ren annal kevesbbe kísérhetik, minél inkább tovább is meg 
vannak győződve, hogy az egyházat ünkürebeli jogaihoz 
alkalmazott gyakorlatában, mig törvényt nem s é r t , gátol
ni vagy ellene illy esetekben a’ polgári hatalom részéről 
kényszeritőleg föllépni törvényesen nem lehet.Valamint arról 
sem győződhetnekmega’ m.főRR., hogy az áldás megtaga
dása által a’ vegyes házasságoknak ólly akadályok tétet
nének mellyek (örvény által tilalmazvák; mert egy részről az 
áldás és sz. szertartársok nélkül a’ közelebb múlt három év 
alatt kötött házasságoknak több százra menő száma elég
gé bizonyítja, mikép az akadály hathatósan elhárít tátik az-  
zal ho^y a’ vegyes házasságokat a’ kath. lelkész előleg 
kihirdetvén , közbejövetelével érvényesekké te s z i ;—  ̂ más 
részről az áldás és szent szertartások nem olly teimesze— 
tü e k , hogy azokat a’ polg. hatalom, mint körébe tartozó
kat, akár közvetlen, akár közvetve vagyis akadály tekin
tetéből kényszerítő rendelkezései alá vonhatna. Nem fog
lalnak a’ körlevelek mást magokban, mint azon tanítást, 
mellyet a’ vegy. házasságokra nézve nemcsak Magyaror
szág, de az egész világ római kath. clerusa egyhangúlag 
h i rd e t , nem terjeszkednek ki semmire, mi a’ vallásos ok
tatás ’s egyházi hatóság határin túl menne; ’s midőn illy 
módon a’polg. t.hozás körébe nem vágván , egyedül egyh. 
szertartásokról rendelkeznek: nem sértik az azok felől nem 
intézkedő világi törv. jelesen az 1790/1: 26. tcz., mellyre
nézve az egyházi rendnél eddig divatozott gyakorlat csupán 
egyh. szertartásbeli foglalatosságot illetvén, a’ polg. szabály
törvényes magyarázatának nem tekintethetik.Xem gyengítik

a’ítiszta vallásosságot, midőn a’ vegy. házasságokra nézve 
egyetértőleg egy olly hatalommal nyilatkoznak, mellyet a’ 
kath. egyház vallásos ügyeire nézve idegennek tekinteni 
nem lehet, ’s csak akkor esonkitlatnék a’ fenálló törvények 
tisztelete, csak akkor gyöngittetnék a’ hozandó törvények 
tekintélye is, ha országgyülésileg kimondatnék, hogy polg. 
törvényink a’ polg. törvényhozás körén túl a’ vallásos szer
tartások rendelkezésibe is bocsátkoznak, ’s úgy összeüt
közésbe jőnek a’ különböző egyházak függetlenségéuek 
azon méltó igényleteivel, mellyeket hazánk evang. lakó 
saira nézve maga az 1790/1: 26. t.cz. megismert és biz
tosított , midőn egyh. ügyeikben minden más hatalom ki
zártával a’ szükséges intézkedéseket ó rájok hagyta , ’s 
nyilván kikötötte, hogy vallásos elveikkel ellenkező cse
lekedetekre és szertartásokra soha sem kényszerittethet- 
nek. Méltán kívánhatja tehát a’ kath. clerus is , hogy u -  
gyanezen, minden üdvös vallásbeli intézkedés egyik lé
nyeges talpkövét képező elv , az ő irányában is kellő te- 
kintbe vétetvén fentartassék, ’s valamint a’ m. föRR. sem
mit sem kétkednek, hogy azzal ellenkezőleg rendelkezni 
az 1791—ki t.hozás szándékában nem is lehetett, úgy an
nak további fentartását annál inkább vélik jelenleg is kí
vánatosnak , minthogy tapasztalás ’s a’ történet évkönyvei 
tanúsítják, hogy épen az irányában is a’ világi hatalom ha
tárainak kellő felfogása és szigorú megtartása, a’ fenál
ló törvények tiszteletének mellőzhetlen föltétele ’s legbiz- 
tosb ő re , minek uj bizonyságára szolgálhatnak azon a’ t. 
RR. által is megemlített’s Európa majd minden országi
ban mutatkozó vallásos mozgalmak, mellyek az újólag föl
ébredező vallásos érzelemmel párosulva, a’ korszellem e -  
gyik legkomolyabb’s jelentősebb irányzatátképezik ésszo- 
ros kötelességévé teszik a’ t.hozónak gondos előre látása 
és ovatos intézkedései által elkerülni,hogy a’vaüásos buzga
lom vallásos vakbuzgósággá ne fajuljon.De midőn ő cs.k. fő- 
hge’s a’főRR. ezen törv.hozói feladások fontosságától mélyen 
áthatvák, nem titkolhatják el , hogy a’ t. RR. által kije
lölt orvoslási módok véleményük szerint a' kitűzött czél- 
nak meg nem felelnek ’s inkább előidézik azon veszélye
ket, mellyeket kikerülni kellene, semhogy azokat elíávoz- 
tatnák. Valamint tehát ő cs. kir. főhge és a’ m. főRR. fen- 
említett okoknál fogvást a’ magyar főpapság és a’ kormány 
ellen is felhozott t.sértés valóságát meg nem ismerhetik, 
úgy azon véleményben sem osztozhatnak, hogy ő felsége 
a’ kath. clerusnak szigorú eszközökkel a’ törvénymegtartás 
kényszerítésére, a’ papi körlevelek roszalására ’s meg
semmisítésére ’s pá pai brevére adott tetszvényének visz- 
szavonására kéressék. Mellőzvén, hogy ő fels. vallásosigaz- 
ságszeretetéröl föltenni sem lehet, hogy' a’ világi hatalom 
határin túl menvén, a’ lelkiismereti szabadságot, mellyet 
minden alattvalóji irányában szentül fentart, épen csak a’ 
kath. clerusra nézveíszintolly szorosan megőrizni nem kí
vánná: abeii aggodalmaikat sem titkolhatják el ő cs. kir. 
főhge ’s a’ m. főRR. hogy illy, mind a’ két tábla részéről 
tett országgy. indítványozás által inkább örökittetnének,— 
mintsem megszüntetnének a’ vallásos súrlódások, növeked
nék a’ kölcsönös idegenkedés, öregbíttefnék a’ kedélyek 
fölhevülése ’s végre akármelly részről könnyren olly val
lásos visszahatásra szolgáltatnék alkalom, mellynek eltá- 
voztatása a’ t.hozás legszentebb feladásihoz tartozik. Sok
kal megfelelőbbnek vélik tehát t.hozási állásuknak ó cs. k. 
főh^e ’s a’ m. főRR, ha minden vallásbeli súrlódás és azon 
aggodalmak megszüntetésére, mellyeket a’ kérdéses lépé
sed  hazánk sok lakosiban ébreszthettek , ’s mellyek iránt 
méltánylattal viseltetni a’ m. főRR. is hazaliui kötelessé- 
göknek ismerik , a’ t. RRket múlt országgyűlés nyomán
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felszólítják , hogy velők együtt ó fels. elibe a’ történtek 
rövid megemlítése mellett azon kérelemmel járulni szíves
kedjenek, mikinl a’ vallás tárgyában kiadandó k. k. vá- 
laszszal a’ fölterjesztett törvényczikk, nevezetesen 3. és 4. 
gának, mellyek szerint az áldás megtagadása esetei többé 
képzelhetők nem lehetnének, elfogadása által mindezen súr
lódásoknak minélelőbb véget vetni kegyeskedjék. — Mi a’ 
kérdéses felírás többi pontjait i l le ti : azon pörökre nézve, 
mellyek némelly egyházi személyek ellen az 1647: 14. t. 
czikknél fogva több t.hatóság által megindittattak és a’m. 
udv. kanczellária utján felkéretvén, eddig vissza nem kül
dettek, ő cs. kir. főhge és a’ m. föRR. mellőzve jelenleg 
azon kérdés vitatását: vájjon mennyire alkalmazható a’kér
déses törvényczikk rendelete a’ többször említett esetek
r e ,  magok is méltányosnak találják, miszerint a’ legfel
sőbb felügyelési jognál fogva felkért pörök, határozat mel
lett visszaküldessenek ’s azért ennek szorgalmazásában ré-  
szökrül is megegyeznek.— Azon kívánatra továbbá: hogy 
fels. jövendőre minden pápai bullától vagy brevétöl,melly ő 
a’ hazai törvényeket bármi csekély részben sértené , kir. 
tetszvényét megtagadni kegyeskedjék, ő cs. kir. főhge ’s 
a’ in. főRR. az eddig történtekben meggyőződésük sze
rint semmi indokot nem találván, a’ t. RRnek azon kíván
ságában sem osztozhatnak, hogy azon brevék és bullák, 
mellyek placetummal helyeselte lek  , országgyűlésről or- 
szággyülére az ország RRei elibe terjesztessenek ; mert 
valamint a’ placetumjoga mindenütt szorosan a’ felségjo
gai közé számittatik, úgy a’ ra. főRR. abban látnak leg
nagyobb biztosítást, ha ezen jog  hazánkban fejdelmünk ál
tal gyakoroltatik;’s meggyőződésük szerint az az ország
gyűlés felügyelésére azon tekintetből sem ruháztathatik , 
mert a’ brevék legtöbb esetben az egyháznak az egye- 
dekkel való viszonyát illetvén , ollyas dolgokat foglalnak 
magokban, mellyek az emberi szív legrejtettebb redőivel, 
a’ családi élet legkényesebb ’s legtitkosabb viszonyaival 
vannak összeköttetésben, és igy gyakran egyedek becsü
lete, családok nyugalma az ide nem almalmazható nyilvá- 
nyosság igényleteinek lennének feláldozandók. — A’ mi 
pedig a’ nem kathol. lelkész előtt eddig köttetett némelly 
házasságokra nézve javaslóit törvényt illeti: bár mennyire 
sajnálják is a’ m. főRR. azon házasságban levőknek sor
sukat; miután azonban az illyes házassági összekötteté
sek a’ nyilványos törvény rendelete megszegtével történ
vén , azoknak uj törvény általi érvényesítésükre magokat 
jogosítva nem vélik , és igy azon házasságokon nem uj 
törvénynyel, de az iiletó lelkipásztor elibe való utasítás
sa l,  ’s a’ mennyire a’ szülék meghaltak, volna gyermekek
nek törvényesitésök végett ó felségéhez való folyamodással 
lehetne segíteni, a’ m. főRR. a’ t.RR. által közlőit t javas
lat fölterjesztéséhez részükről nem járulhatnak.Minélfog
va a’ t. RRket teljes bizodalommal felszólítják, hogy a’sé-  
relemnek czélra nem vezető vitatásától elállván, ó fels. a’ 
m. főRR. által javaslóit megkéréséhez járulni ’s ez által az 
áldás iránti kérdés előfordulását jövőre eltávoztatván , a’ 
dologban aggodalmat tatáit hon polgárinak czélszerü mó- 
dokkali megnyugtatását eszközleni szíveskedjenek.

V á l a s z »  a* m .  f ő R R n e k  a* t .  R R h e z  a ’g f t-  
r f tg  n e m  egy- v a l l & s u a k  ü g y é b e n  k f i z l f t t t  ü z e 
n e t r e .  A’ görög nem egy. vallásunkat illető üzenet első 
részének megfelelő t.javaslat tartalma ugyanazonos lévén 
az evangélikusok iránti vallásos sulyok és nehézségek dol
gában a’ t. RR. által közlőit t. javaslattal, ’s igy az arra 
adott válaszüzenetben a’ m. főRR. által kifejezett néze
tek és inditóokok ide is alkalmazhatók lévén: ezek nyo
mán a’ m. főRR. mind az eddig kiadott reversálisoknak 
múltra való fentartása, mind a’ római katolikusoknak más 
vallásra átmenete tárgyában tett kijelentésükhöz e’ kérdé
ses ügyben is ragaszkodnak; ugyan a’ fenérintett válasz
üzenetben bővebben elösoroltokoknál fogvást a’ görög n.

egy. valláson levők viszonyaira nézve , egyéb törvénye
sített valásbeliek irányában teljes egyenlőség és tökéle
tes viszonyosság kijelentését magában foglaló 3. § -z t  itt 
is kihagyandónak v é l ik .— Mi tovább a’ III. és IV. pon
tok alatt a’ görög nem egy. valláson levő plébánusok il
lendő ellátásáról, a’ papi növendékházak és kolostorok el
rendezéséről, és az alapítványoknak mi módon lehető leg
jobb kezeltetéséről véleményes tudósítás, úgy a’ Julianum 
kalendárium megszüntetése iránt az illető egyházi rend 
meghallgatásával teendő javaslat végett kiküldetni kívánt 
orsz. választmányt illeti: miután mind azok, mit a’ t. RR. a’ 
kiküldetni javaslóit orsz. választmányra bízatni kívánnak, az 
1790/1:27. t .cz.nél fogva részint ő fels. jogához,részint a’ g. 
n. egyesülteknek említett törv. által biztosított kiváltságaik
hoz , mellyek szerint alapítványaikat ő fels. felügyelése 
alatt egyedül magok kezelhetik ’s egyházi belső dolgaikat 
is szinte aképen közönséges gyülekezeteikben önmagok ren
delhetik, eltávoznának ; a’ m. főRR. az orsz. választmány 
kiküldetését a’ felhozott okoknál fogva elinellőzendőnek vé
lik, ’s e’ helyett mind az érintett tárgyak elrendezése,— 
mind említett kiváltságukban nyilván fenhagyott Julianum 
kalendárium használata kérdésébeni intézkedést az úgyne
vezett Declaratoriumban kijelelt módon a’ görög nem egy. 
vallásunk közönséges gyülekezete utján legalkalmatosabban 
eszközölhetőnek tartván, alázatos felírás által ő felségét 
megkérendőnek vélik, miszerint nemcsak jelenleg, hanem 
ezentúl i s , valahányszor egyh. belső dolgaik elintézése 
ezt megkívánván , közönséges gyűlés összehivatásaért a ’ 
görög nem egyesültek folyamodandnak, annak az emlí
tett Declaratorium szerinti megtartatását megengedni mél- 
toztassék. Az V. pont folytában a’ gür. nem egy. valláson 
’s egyeb vallásokon levők közti vegy. házasságok kötésé
re ’s az illy házasságokból eredő váló pörökre nézve e -  
lőadott t. javaslat 1. gát azonban , minthogy a’ kath. és 
evang. vallásu személyek közti vegy. házasságok összea
dására nézve már t.javaslat ő felségének akint terjeszte
tett volna fel, hogy ebbeli házasságok mindenkor a’ vőle
gény lelkipásztora által adassanak össze , a’ tárgy hason
latosságánál fogva a’ m. főRR. elfogadják ; úgy a’ %. §. 
első részében is, hol az ott említett vegyes házassági pö- 
rökben eljárandó bíróságok kijelentetnek, megegyeznek. 
Ezen szakasz azon részét mindazáltal , melly azt tartja , 
hogy a’ bíróságok az itélethozásban mindenik házastársra 
nézve a’ házas feleknek különböző vallásbeli szabályit ve
gyék sinórmértékül: ’s mennyiben ez illy általányosság
ban a’ nem egyesültek ’s katholikusok közti vegyes házas
ságokból keletkezett pörökre is magyarázható lenne : a -  
zon tekinteteknél fogva, mellyeket a’ m. főRR. a’ kath. és 
evang. vallásunk közti vegyes házasságokból származó 
váló pörökre , és a’ feleknek ágytól és asztaltóli örökös 
elválasztására nézve a’ közönséges vallásbeli nehézségek 
közt már előadtak, valamint az ezzel összeköttetésben le
vő 3. § - z t  is kihagyandónak vélik, mégpedig ez utóbbit 
különösen azon oknál fogva, mert ebben a’ t. RR. azt kí
vánnák megállapítani, hogy midőn a’ görög nem egyes, ’s 
evang. házastársak ágytól ’s asztaltól örökre elválasztatnak, 
az evang. féluj házasságra léphessen. Azonban az itt egye
dül fenforogható házasságtörés esetében a’ görög nem e -  
gyesült vallásuaknál épen úgy , mint az evangélikusok
nál a’ bíróság által a’ házastársak nem csupán ágytól és asz
taltól választatnak e l , hanem maga a’ házassági kötés is 
végképen fölbontatik, és igy itt mind a’ két félre nézve 
az elvek ugyanazonsága forogván fen , valamint a’ 2. §• 
végső soraiban felesleges, és a’ t. RR. szándékán túl ma
gyarázható lenne annak kimondatása,hogy az illynemü ve
gyesházasságban levő házastársakra nézve az illető bíró
ság az itélethozásban ezek különböző vallásbeli szabályait 
veendi sinórmértékül; úgy a’ 3- §ból,ha megmaradna, azt 
lehetne következtetni , hogy az ott említett elválasztás e -  
setébena’ házassági kötés csak az evang. félre nézve fog-
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hat felbontottnak tekintetni , holott ez a’ görög nem e*y. 
vallásu félre nézve is illyennek fog egyházi bírósága ál
tal hataroztatni. — Végre a’ 4. §t is, minthogy a’ t. RR. 
megismerése szerint is a’ görög nem egyesült consisto- 
riumtol felebbvitel eddig is valamelly országon kívüli bí
rói székhez nem történt, nehogy az e’ részbeni előgon- 
doskodás az említett liitfelekezetüeknél kedvetlen magyará
zatra szolgáljon alkalmul, elmellözendőnek tartják. — ’S 
ezek lévén azok, mellyekben a’ m. főRR. észrevételöket 
a ’ t. RRnek a ’ görög nem egy. vallásunk ügyében közlött 
üzenetére, ’s illetőleg t.javaslatára előadni kívánták, tel
jes  birodalommal felszólítják a ’ t. RRket, hogy azok el
fogadása által ezen pontokra is az egyesülést elősegélleni 
szíveskedjenek,

Válasza a’ m. fö-RRiiek. a* t. RR-ltez az 
unitáriusok, állapotjában közlött üzenetre.
Az unitária vallásnak törvényesített vallássá leendő nyilvá- 
nyitásához ö cs. kir. főhge ’s a ’ m. fő-RR olly formán, hogy 
az unitáriusok azon jogokkai bírjanak, mellyekkel a’ két e -  
vang. valláson levő hazai polgárok bírnak, hozzájárulnak, ’s 
e ’ részbeni t.javaslat 2 .§ á t is  azott megemlített jogok iránti 
általányosságnak a’ v a l l á s  tárgyában e l é g g é  előadott 
okoknál fogva való mellőzése, és határzottabb értelem tekin
tetéből „ fe lru h áz ta lak “ szótul kezdve következőleg kíván
nák módositni: „mellyekkel a’ két evang. törvényesített val
lásu felekezeten levő hazai polgárok bírnak“ , semmit sem ké
telkedvén, hogy a’ t. RR. ez észrevételeknek elfogadásával 
e ’ tárgyban a’teljes egyesülést részükről is elősegélleni szi-  
veskedendnek.

Mart. 55ki kér. ülésben a’ii.v-i káp
talan főt. köv. ekép aelá előadó ügy 
iránti nézeteit: Én az adókérdésről, mint az jelen
leg  hazánk politikai mezején előttünk áll, gondolkozván, el
lentétekre akadtam a’ régibb törvények ’s mostani helyezet, 
más nemzetek és a’ magyar között, ’s keresvén ezek okait, 
némellyeket bátor vagyok a’ t. kerületi Rendek előtt felfej
teni. 1) Azt látom régibb törvényeinkben,hogy a’ magyar ne
messég sokszor adózott az akkor viselt háborúkra; most már 
békére követeltetik az adó, ’s ettől nagy részben vonako
dik. Miben áll pedig a’ különbség a’ hajdan és mostan közt? 
Csak abban, hogy eldődeink a’ földet, mellyet apáink szerzet
tek, megtartani törekedtek; mi pedig azt a’ béke paizsa alatt 
gazdaggá tenni óhajtjuk. Ha tehát lehetett adózni a’ föld és 
álladalom védelmére, miért ne lehetne azt azért tenni, hogy 
a ’ föld gazdag legyen , az álladalom pedig virágozzék? 2 )  
A’ magyar szeretvén más nemzeteket utánozni, olly institu- 
tiókat is, mellyeknek eredvénye még nagyon pmblematicus, 
mintjury, magány-börtönrendszer, a’ külföldről behozni ’s 
nálunk honosítni törekszik: ellenben a’ rendszeres adótól, 
melly minden más országban régen divatoz, még most is 
nagy részben idegenkedik. Honnan van ez? Ú gy találom, 
hogy mi azért nem kapunk az adózás rendszerén, mert poli
tikai jogaink e’ nélkül is megvannak; más nemzeteknél az a -  
dózás egyszersmind politikai jogok forrása. De mi is inkább 
pártoljuk a’juryt, melly által politikai jogainkat még széle
sebbé akarjuk tenni. 3) Mi subsidiumokatörömestebb mega
jánlunk, mint rendszeres adót; pedig a’ kettő között csak an
nyi a’ különbség, hogy: azt a k a r o m  adni, ezt adnom ke l l .  
Azonban, hajói felvesszük a’ dolgot: az „akarom“ ,,kell“ -re 
átváltozik; mert valahányszor a’haza szüksége megkívánja, 
subsidiumokkal k e l l  járulnunk annak födözesére. Az igaz, 
hogy ha egyszer a’rendszeres adót elvállalja a’ nemesség, 
ez rajta állandó teher lesz: de a’ subsidiumnak is megvan a’ 
maga terhe, ’s ez— annak bizonytalansága, mértéktelensége. 
Aztán tapasztaljuk, hogy a’ subsidium mellett nem virágzik 
fel sem földmivelésünk, sem kereskedésünk. Az állandó adó 
le fogja rántani azon vámsorompókat, mellyel? minket az ö- 
rökös tartományoktól elszigetelnek ’s termékeink értékét 
csökkentik. De ha ezen ellentétek némi árnyékot vetnek a’ 
magyarnemzetre, az adókérdés felfogására néz ve, van egy

fényesebb oldala is elmaradásunknak: ’s ezt abban látom 7 
hogy másutt a’ kiváltságos rendre kormányok tolták az adót ; 
mi magunk ügyekezünk annak eszméjével a’ nemesi rendet 
megbarátkoztatni ’s elfogadására é s z t , akaratot e’ hazában 
megerlelni. Ne is rójuk meg érte szelíd és atyai kormányun- 
kát, hogy tisztelvén törvényeink szentségét, mellyek a’ ne
mest adómentessé tevék, nem erőszakolja ránk azt, mi által az 
érdek egységét nagy monarchiájában leginkább előmozdít
hatná. A’ mi már a’ clerus véleményét illeti ezen adókérdés 
iránt: küldöim’s magam véleménye az, hogy a’ papság mint 
földbirtokos eddig is örömest hozta a’ rámért segedelmet a ’ 
haza oltárára, ’s ezt tán nagyobb mértékben is tette minta 
világi birtokos nemesek; ők tehát az országos és rendszeres 
adózás eszméjétől sem idegenkednek; mert reméllik azt, hogy 
ekkor az adózás alapja nem az önkényes bevallás, hanem bir
tok-felmérés és igazságos arány leend, és ig y a ’ clerus nem 
fogja az aránytalanság terhét viselni. ’S e’ szempontokbul 
küldőim a’ rendszeres és országos adózáshoz maga idejében 
hozzájárulandnak. Addig is pedig nevökben a’ b.-i indítvány
hoz csatlakozom. De engedjék meg a’ t. kér. Rendek, hogy ez 
alkalommal, némelly tegnap itt elmondott kifejezésekre,mel
lyekben a’ kath. papság úgy érdekeltetett, hogy rá némi ár
nyék vagy homály vettetnék, észrevételeimet megtehessem. 
Megemlittetvén tegnap e’ teremben, hogy a’ kath. papság po
litikai magas állása már enyészetnek indult, ezen emlékez- 
tetéshez mint üdvös eredvény vagy szép kilátás: e’ hazának 
szebb jövője, fölemelkedése köttetett. Lehet, hogy a’ kath. 
clerus jelenpolitikai állása e’-hazában bukni fog , mert az 
másutt is megtörtént, az események hatalma megbukását ná
lunk is előidézheti. A’ politikai hatalom a’ clerusnak úgy sem 
azon sajátságos téré, melly neki onnan felül adatott, de a’fe
jedelmek és népek kedvezése hitta meg ő t , hogy a’status 
nagy czéljaitközremunkálásával elősegítse; innen fejedel
m ek’s más hatalmasok akaratja, vagy az események hatalma 
kiszoríthatja őt. De a’magyar kath. papság politikai helyze
tének még csak jóslatban rejtező, vagy már közel levő, vagy 
még távol eső megbukása, sem a clerus és herarchia kívánt 
megbukását nem fogja maga után 'vonni, sem e’ várt szép e -  
redvényeket, hazánkra ’s a’ magyar constitutionalis állada- 
lomra nem fogja megteremni. Ennek megmutatására én theo- 
riákat mellőzve a’ történetekre hivatkozom. Hol volt hatal
masabb ’s magasabb politikai állása a’ kath. clerusnak, mint 
még nem igen régen Némethonban ? Itt ő nemcsak a ’ római 
császárok választása felett határozott, hanem többnyire ma
ga is fejedelmi koronákat viselt. ’8 im ott a’ clerus magas 
politikai helyezetét az események hatalma megbuktatta, de 
vele egy roppant, hasonlíthatlan nagyszerű aristokratiaiin- 
stitutio bukott meg, századok alatt diszlő fejedelmi |csalá- 
dok hullottak el’s vele maga a’ nemzet egysége szakadozott 
el. Még félszázad nem telt el ama nagy változás óta, és a’ 
kath. papság Némethonban megint lábra kapott, sót politi
kai jelentőséget is nyert; a’ vele elhullott világiak talán ö- 
rökre elvesztették fényes jogaikat. A’ bajoroknál, a* protes
táns Würtemberga és Hannovera királyságban, Baden nagy- 
herczegséghen, hol a’ régi imperium romáin újabb szabatu 
constitutiók keletkeztek, a’ kath. clerusnak a’ kamrákban il
lő hely és voks adatott, ’s kiket csak minap végenyészet
tel eltűnteknek képzelt a’ világ, azokat ma nemcsak egyhá
zi, de politikai körben is újra feMiszleni szemléli. Menjünk 
át Francziaországba, hol a’ forradalom minden régibb insti- 
tutiót semmivé tett; kiemelkedett itt ki leghamarabb a’ ro
mok alól? a’ nemesség é ?—nem. A’ trón é ? Ez a’ restau- 
ratióban próbálta helyét visszafoglalni, de állandó maradást 
magának nem eszközölhetett; ellenben a’ papság nem soká
ra helyre állott, ’s napról napra erosbödik, azt ma sokan 
a’ kamarákba is óhajtanák befogadni, philippisták , tiers- 
pártiak, doctrinairek,’s magoka’ National cliensei is szeret
nék ennek hatalmát’s befolyását magokévá tenni. A’ fran- 
czia minister törvényjavaslatot készít, közük a hírlapok, a 
clerus ellenmond ’s a’minister nem meri azt bevinni a’ ka-



too
marákba. A’ franczia cleras politikai jelentősége külsőkép 
most még csak két föllépésben tűnik elő. Uj-év napján ’s a’ 
király névünnepen, a’ párisi érsek néhány pappal a’ királyt 
■üdvözli ’s im »’ hirlap-szerkesztók kilesik szájából a ’ szót, 
hogy azt, és a’ mit a’ király felelt, Páris lakosainak azonnal 
hirül adhassák. Olly fontosnak, olly jelentékenynek tartatik 
ott a’ elerusnak üdvezleti föllépése is. Hivatkozhatnám még 
a’ félszigetekre ’s mind azon országra , hol a’ clerusra po
litikai enyészet Ítélete kimondatott; a’ rend és béke rövid be
állása után a’ derűst látjuk elsőnek azok közt, kik vagy 
régibb állásaikba visszahivatnak, vagy újabb intézkedések 
nyomán politikai jogaik egy részét visszakapták. De tovább, 
hogy a’ kath. elerusnak politikai helyezete e’ hazának kárá
ra soha sem volt, azt hazánk történetének évkönyveiben 
majd minden lapon olvashatjuk.— Én a’nagy tömegből csak 
néraelly egyes adatokat fogok a’ t. kér. Rendek előtt meg
említeni. Volt idő, mikor pártok a’ királyt törvényes hatal
mától megfosztani ’s a’ koronát másnak fejére tenni töreked
tek; ez III. András idejében volt, ekkor és jelesen 1298b. a’ 
diaeta a’ papságot szólította fel, hogy a’ király tekintetét tart
sa fen ’s neki a’ pártok ellenében szerezzen a ’ népnél en
gedelmességet. De magok a’ királyok , mint II. András és 
IV. Béla, a’papokat szólították fel, hogy őrködjenek tetteik 
felett ’s ha törvénytelen útra lépnek, intsék, kényszerítsék 
őket a’törvények megtartására. Hogy a’ magyar papság az 
elnyomatott jobbágyságot is védette az úri hatalom zsarnok
sága ellen: kitetszik az 1550: 34. tczikkből, hol olvassuk, 
hogy a’ király indítványába tette vala a’ colonusok szabad 
költözködését; szándéka a’ papság és némelly mágnásoktól 
pártoltatott ugyan, de a’ nemesi rend többsége ellenezvén,—  
nem sikerülhetett. Nagy Leop. alatt arról gondolkoztak, hogy 
jó lenne a’ magyar constitutiót megszüntetni, vagy legalább , 
máskép módositni. A’ tervországnagyokkal közöltetett, ’sok 
a’ constitutióróli önkényes lemondásra felszólittattak. — A’
Bécsbe felhívott nagyok közt az esztergáim ’s kalocsai érse- 
kekszegültek leginkább a’ terv ellen ’s ez utóbbi volt első, — 
ki ellene szót emelt.De a’ legújabb időkben is József császár 
anticonstitutionalistendentiáinak vájjon ki szegült nyílt hom
lokkal ellene? nemde a’ papság? Hasznos volt tehát e’ hazá- 
r a a ’ kath. clerus politikai befolyása, és hogyő a’ liberális u -  
jabb eszméket sem fenyegeti veszélyével, kitetszik a’jelen 
diaetán tanúsított működéséből; kitetszik Anglia, Sveczia’s 
Norvégia példáiból, hol egy hatalmas clerus befolyása mel
lett a’ legszabadabb polgári institutiók léteznek, kitetszika- 
ma független bátorságból, mellyel a’ 11 vagy 16 papi képvi
selő a’ bajor kamrákban gyakran a’ szabadelmü indítványo
kat pártolni szokta.Még tehát csak azon provocafiókra teszek 
megjegyzést, mellyek tegnap felénk irányoztalak, hogy va
lamint régebben az egyház a’ bűnösöket hatalmánál fogva az 
egyességből kirekesztette: büntesse most úgy az adózni nem 
alkarokat, kik igaztalanságot követnek el ; vagy haa ’vegy. 
házasságoktól megtagadja az áldást, tagadná meg inkább az 
adózni nem akaróktól.Megvallom, csudálkozfam midőn e’táb- 
lánál illyeseket hallek; e’ táblánál, hol politikai jogaink meg
szorítása vagy elvétele czéloztatik, hivatánk fel felki hatal
munknak politikai czelokrai használatára ; feJhivatunk, hogy 
azt politikai agitatiók eszközéül lealacsonyítsuk ! — Ezt az 
■egyház tenni nem fogja; mert lelki hatalma csak üdvesség 
eszközlésére van neki advti.Az egyházpolitikai vélemények 
■különbségéért magától senkit el nem taszít; ő szintugymü- 
ködik a’tisztán demokratiai institutiók mellett, mint a’ szo
rosan monarchicus országokban. És igy én is az áldást mind 

et felre öiömestadom; adom azokra is, kik adózni akarnak, 
inéit azon szándékból teszik, hogy jövőben a’ haza felvirá- 
? 0//[? ,a/okra is, kik nem adóznak, mert ők ebben látják 
ősi a o vany unk fenmaradásának garantiáját.De ha az áldás, 

az egyház, H’ Vegyes házasságoknál megtagad, nem 
a hazassági egységre lépést: úgy a’ most ki

mondott áldás olvassza össze a’ még ellentétben álló két po

litikai pártnak akaratját, ’s ez egyesített akarat legyen — a’ 
magyar honnak boldogitása.

A ’ h o n i  s z o b r á s z a t  ü g y é b e n .  A ’ Mátyás-em- 
léki munkálatok immár első stadiumjokat túlhaladták.Ugyanis 
készen áll: I )  Az egész emléknek */3 nagyságú mintája, 
melly kétől magasságot teszen.— II)  A’ 76 figurából álló, 
10 öl hosszú basrelief gipszből öntve. III)  Ezen basre- 
liefekböl egy öl ’s két láb már érczbe öntve. IV) Mátyás
nak az emlék belsejébe jövendő életnagyságu mellképe , 
fehér márványból faragva. V) A’ 12 öl hosszú hollós pár- 
kányza t , gránitból faragva. VI) Beigazitva áll Ferenczy 
István muvésztereme, czélszerü gépekkel, öntőkemenczék- 
kel ’s vasrámákkal. A’ művész legközelebbi foglalatossága 
le e n d : Hunyady János emlékének elkészítése, melly azon 
pillanatot ábrázolja, midőn Mátyás , mint király, atyjának 
sírját látogatja. Az eddigi munkálatok folyamában az igaz
gató választmány meggyőződött a’ felől, hogy a’ felszólí
tása következtében nyilatkozott közvélemények során, Má
tyás szobrának, közkívánatnál fogva, magyar díszruhában 
kell előállittatni, miben is a’ választmány közkívánatnak szí
vesen enged; valamint meggyőződött a’ felől is, hogy az 
emlék felállítására szükségesek beszerzésire nézve, az ed
dig használt módtól annyiban különbözőt szükség követ
nie , mennyiben kívánatosnak tapasztalá azt, hogy a’haza 
minden rendű, állapotú ’s tehetségű lakosainak könnyű mód 
nyujtassék a’ hazafiui áldozat-tételre, egyszersmind a’vál
lalat igazgató választmányának bizonyos alap adassék éli— 
be, miszerint az évenkint bejövendő pénzösszegekre néz
ve maga számvetését előre megtehesse ’s biztosíthassa — 
Ezeknélfogva czélszerünek vélte a’ régi czélt, irányt ’s a— 
dakozók társulatát ’s keblében megtartva, egy uj részvé
nyes társaságot alakítani, mellynek tagjai magokat 10 év
re , évenkint egyegy pengő forint-fizetésre kötelezzék, 
szabadságukban állván a’ részvényes tagoknak, az egész 
10 évi illetéket egyszerre is befizethetni. Hogy pedig a’ 
kisebb tehetségüeknek is alkalom nyujtassék a’ szép ügy 
létrehozásához járulhatniok, akármilly tetszés szerinti a -  
dalék is hálaérzelemmel fogadtatik el. Illy gyüjtésmód tel
jes sikere felől még csak kétkedni sem tud az igazgató 
választmány , miután erősen h isz i , hogy egy pengő for. 
részvényét, Mátyás királyunk emlékétől,még az sem fogja 
megtagadni, ki abban egyebet nem lát,  mint talán Pest 
egyik tere feldiszesitését, vagy némi ujságvágy kielégit- 
tetését ; azok felöl pedig, kik azon magasztos czélt fel
fogni képesek, mellynél fogva dicső Mátyásunk emléke fel
állításában , a’ nemzet hálája fekszik, kik tudják, hogy 
ezen nagyszerű vállalat, tanúságot teend a’ jelenkor előtt 
nemzetünk ébredező szelleméről’ 'kik érzik, miként olly 
emlékek felállításai, mikkel dicsők örökittetnek , minden
kor a’ legnemesb szellemi jótékonysággal hatnak a’ nem
zetekre vissza, teljesen meg van győződve a’ választmány, 
hogy ők, mint a’ nemzeti miveltség , művészet ’s dicső
ségnek kisebb vagy nagyobb részben képviseloji, ’s ügy
nökei , mind magok részéről siefendnek egy vagy több 
részvénynyel elősegíteni a’ nemes czélu vállalatot, mind 
másokra nézve, buzdításaikkal elkövetendnek, mindent mit 
annak létesítésére czélszerünek ’s foganatosnak látni fog
nak. Ez iránynál fogvást az igazgató választmány aláírást 
nyitván, a’ hazai művészet érdekében felszólítja a’ testvér
haza buzgóbb lelkű fiait ’s lyányit, hogy aláírások gyűj
tésére a’ fenérdeklett választmány által a’ haza minden 
részeiben megbízott ’s aláírási ivekkel ellátott férfiaknál 
teendő részvényi vagy adkozási aláírásokkal, ezen haza
fiui vállatatot buzgólag elösegítni méltóztassanak. Kelt 
Pesten 1844-ki jan. 26kán tartott ülésből. Külkey Henrik 
választmányi jegyző.



26. szám. Pest, marfzius 31 kén. 1844.

fzenele a’ KK. ég RRnek a’ m. fő RRhez 
az ország közjavat és gyarapodását előmoz
dító eszközök létesítésére szükséges költsé
gek mi utoni beszerezketése Iránt. A’ KK. és
RR. az ország mind anyagi mind szellemi kifejlődése e -  
lőmozditását viselvén szemeik előtt, midőn egy részről meg 
vannak győződve, hogy mind az, mi akár közigazgatás
ban eszközlendő javításokra, megkivántatik, akár az anya
g ijó l lé t  előmozdítását eszközölhető közmunkákra szüksé
ges ,a’ mostaniaknál nagyobb közköltség nélkül el nem ér
hető ; azon körülmények pedig , mellyek által a’ közipar 
kifejlődése föltételeztetik, egyesített nemzeti erőt kíván
n a k , más részről kénytelenek megismerni, hogy a’ rajta 
jelenleg fekvő közterheket is elviselni alig képes adózó 
népnek erejét a’ közköltségek mellözhetlen növelése min
den tekintetben felülhaladja. Mindezeknél fogvást országos 
választmányt kívánnak kiküldetni, melly a’ haza mind szel
lemi mind anyagi kifejlődésére szükséges költségek mi u -  
ton ’s mi kutforrásokból lehető legkönnyebb beszerzése , 
ugyszinte igazságos felosztása’s Iegczélszerübb kezelése 
iránt, mind közjogi mind gazdasági tekintetben olly vég
ből adjon még ez orsz.gyűlés elibe minélelőbb véleményt, 
hogy a’közszükség jelenleg mi módoni födöztetésének és jö 
vőben mi módon lehető Iegczélszerübb fedezésének tárgya 
teljes ’s tökéletes viliágosságba helyeztetve leendvén,a’nem- 
zet áldozatra hajló készségének öszpontosulhatására annál 
biztosabb irány tűzethessék ki, és e’ részben a’ szerint tétet
hessék törv. által rendelkezés, mint az ország közjava , a ’ 
haza polgári ’s anyagi jóllétének jövendője leginkább meg
kívánják.Felszólítják tehát a’ m. főRRet, hogy e’ választ
mányhoz részükről is tagokat nevezni ’s velők kezet fog
va közremunkálni méltóztassanak.

Válasza a* ni. fő-RRnek a* t. RR-hez u- 
gyanezen tárgyban. Midőn a’ t. KK. és RR. a’ haza 
kifejlődéséről és előmenetele mi módoni ’s mi sorban lét
rehozásáról gondoskodván, ő cs. kir. főhgét és a’ m. fő- 
RRket ebbeli közraunkálatra felhiják , mellőzve a’ t. KK. 
és RR. által ez ügy gyámolifására egész általányosság
ban felhozott eszmék ez uttali taglalását, mellyekre nézve 
ö cs. kir. főhge és a’ m. főRR. nézeteiknek maga idején tel
jes  szabadsággal való nyilványitását fentartják, őszinte ro- 
konszenvvel járulnak egy orsz. választmány kiküldetésé
hez , melly a’ kitűzött czélra szükséges felvilágosításo
kat és adatokat olly módon terjeszsze elő, hogy azok a’ 
felállítandó elvek eldöntésére ’s a’ későbbi intézkedések 
biztosítására alapul szolgálhassanak.

második üzenete a* KK, és RRnek a’ in 
fóRRkez a’ bűnt. törv. javaslat börtönrend
szerről szóló llldik része iránt. Nemzetünk al-  
kotv. intézetei közt alkalmasint a’ büntető törvénykönyv 
a z ,  mellyre a’ törvényhozás eddigelé legkevesebb gondot 
fordíta, melly eddigelé nálunk a’ legszükségesebb elemi 
alaptörvények irányában, törvények hiányában, törvényha
tóságok szerint ’s ezekben ismét idonkint változó határ- 
zatlan szokások által pótoltaték ’s engedtetett pótoltatni, 
mind a’mellett is, hogy a’ polgárok szabads. biztosító egyéb 
állodalmi intézet ész-  és korszerű büntető törvénykönyv 
nélkül teljesen bevégezettnek nem tekinthető,—• mind a’ 
mellett is hogy e’ nélkül az ártatlan életű polgárok^ma- 
gokat sem a’ hatalom önkénye, sem a’ gonoszak merényei 
ellen biztosítva nem érezhetik.De épen mivel a’ bűnt. tör
vénykönyv úgy polgári, mint önálló fontossága a’ nemzet
ben mindinkább mély meggyőződéssé válik; épen mivel u-

jabb időkben a’ nemzet a’ külföldi előhaladás megismerése 
után ebbeli saját hátramaradását szörnyű világításban szem
léli: általa erős hittel remélltetik, kivált az orsz. választ
mány olly jeles előmunkálata után, mikép az ország népe 
elvégre részesülni fog egy régóta várt jó bűnt. t.könyv 
aldasaiban; ’s miután a’ KK. es RR. a’ nemzet e’ nagy 
reményét nemcsak ismerik, de osztják ’s ki is fejezik,— 
nem vonakodnak megvallani, hogy a’ közerkölcsiség ’s v a -  
gyonbiztosság veszélyeztetése nélkül bűnt. t.könyv beho
zatala tovább nem halogattathatik; és hogy épen azért nem 
kis aggodalommal töltettek volna el a’ mélt. fő-RR.’ elsö 
válaszüzenete által is, mellyben előterjesztett három rend
beli javaslatukkal a’ bűnt. t.könyv börtönrendszerről szóló 
I llik  része igen messze időre fogna elhalasztatni, ha biz
tosan nem remellenék , mikép a’ nemzet óhajtásaira , ’s 
az állodalom és kor igen kifejle tt , magokat naponkint e -  
levenebben éreztető szükségeire figyelendő m. főRR. azon 
javaslataiktól el fognak állani. Nem tagadják a’ RR , hogy 
uj rendszer behozatalakor mindenütt és mindenben nagy 
nehézségekkel kell küzdeni, következőleg a’ magányrend
szer behozatalakor is ;  de azokat a’ mélt. főRRkel ellen
kezőleg, jelen esetben, nem tartják meggyözhetleneknek; 
mielőtt azonban ezekre felelnének , a’ mélt. fő-RR. azon 
ellenvetése folytában, melly a’magányrendszer sükerének ál
talában is ugyan, főkép körülményeink közötti bizonytalan 
voltából merittetett, a’ KK.és RR. azt kérdik: vájjon lehet 
é a’ magányrendszert még most is annyi nép és évek ta
pasztalása után épen úgy meg nem oldott feladatul te
k inteni, mint tekintetett azon bor ’s népek által, mellyek 
minden kísérlet és tapasztalás nélkül a’ legelső javító fog
házat tervezték? vájjon azon magányrendszert , mellyet 
a’ bűnt. t.könyv alapjaul a’ mélt. főRR. magok is elfoga- 
dának, ha csak a’ külföld hivatalos utakon is közzé tett 
minden tapasztalása meg nem vettetik, lehet é olly fejlet
lennek ’s foganatában olly határzatlannak állítani, mikép 
h a z á n k  határain belül ’s nemzetünk körében teen— 
dett kísérletek nélkül azt sem lehetne megmondani, hogy 
e’ büntetés olly kegyetlen lesz é, mellyet alkalmazni tilt 
az emberiség tisztelete , vagy olly enyhe , melly által a’ 
közbiztosság veszélyeztetnék; vájjon áltáljában a’ javító 
rendszer jótékony sikere mellett nem leghathatósb tanú
bizonyságot tesz é azon körülmény , miszerint támadatá- 
tól fogva az mindig tökéletesedik, mindig terjed; ’s mig 
egy részről évenkint uj meg uj törvényhozás által látjuk 
elfogadtatni: másrészről nem mutathatnak példát, hogy 
valamelly törvényhozás által, melly azt egyszer elfogadta, 
tapasztalt czélszerütlenség miatt elvettetett volna ? és váj
jon : azon egyes tapasztalok, kik szerint ez intézeteknek 
nem volt azon hatása, — melly tőlük váratott, ollyant vár
tak é ezektől, melly józan számítással és észszerűen vár
ható volna? Igaz, ez intézetekben a’ rab nem javult meg 
mindig gyökeresen, a’ gonosztevő nem lön mindig egé
szen uj emberré; de ez erkölcsi tökéletes átváltoztatást a’ 
KK. és RR. túlfeszített követelésnek is tartják. Ellenben 
általányosan a’javitórendszer, különösebben pedig a’ ma
gányrendszer szabályszerű eredvényeinek tudják es hiszik 
a z t , hogy itt a’ rab nem romolhatik e l , mi ennek roppant 
elsősége mostani tömlöczeinb felett; azt ,  hogy a’ kiszö
kés szinte lehetetlen lévén, a’ büntetés annál bizonyosabb 
és elrettentőbb ; azt, hogy a’ rab rendezett munkája ál
tal a’ fogházköltségek megtéríttetnek ; továbbá a z t , hogy 
a’ henye dologhoz szokván, — a’ makacs engedelmesség
hez szokván, a’ tudatlan Írást, olvasást és mesterséget 
tanulván : a’ rab, ha nem tette is magáévá a’ jók erköl
csét meggyőződésből, de magáévá tette azok külső szó



109

kásáit és törvényszerű viseletét önhaszna miatt; es vegre 
azt hogy e’ fogság annyira bir a’ büntetés jellemevei , 
miké’p r<Tszat és fájdalmast kivétel nélkül mindenre nézve 
foglal magában. És körülbelül ezek azon eredvények, mi
ken túl követeléseit az állodalom — mint legközelebbi ter
mészeténél fogva jogintézet — a’ fogház , mint szinte in
kább jog és kevésbbé erkölcsi intézet ellenében nem is igen 
terjesztheti: szóval, ez azon büntetés, mellyet úgyszól
ván egyediesíthetni; mert a’ melly rabnak lelke elcsügged, 
vigasztalással eleveníti meg; kinél tanács hiányzik, azt ok
tatással fegyverezi fel; kiben rósz akarat és dacz szem- 
beszálló, azt a’ magány és sötétség szellemi fegyverével 
győzi le ; kit letör bánat és szenvedés, azt látogatókkal 
támogatja, azaz: jót és roszat, vigasztalást és szenve
dést a’ magányos kamrákban v i lág , szabad lég, táplálat, 
munka ’s látogatók változatossága ’s különféle mértéke ál
tal akkint bocsáthat, mint azt mindenik rab lelki állapotja 
megkívánja; és igy e’ büntetésnek már természeténei fog
yást okos és gondos igazgatás járulván hozzá, a’ mélt. 
föRR. sem attól nem tarthatnak, hogy e’ büntetés talán 
kegyetlenebb lesz, mintsem alá lehessen vetni a’ rabo
kat, kik azért emberek lenni meg nem szűnnek, sem pe
dig attól nem félhetnek, hogy talán enyhébb lesz, semhogy 
alkalmazása mellett a’ közbiztosság nem veszélyeztethet
nék .— Mennyiben azonban a’ méltóságos főRR e’ rend
szernek nem annyira más nemzeteknél mutatkozott üdvös 
oganatán , mint inkább azon kétkednek ; vájjon orszá
gunk különféle f a j ú ,  s z o k á s u , é l e t m ó d ú  ’s je l 
lemű lakosai között fognak- é ennek hasonló jótékony 
hasznai bekövetkezni: erre nézve a’ KK. és RR azt je g y 
zik m e g , mikép e’ rendszer a’ lélektan törvényein alap
szik, mellyek az országok határai ’s a’ népek nevei sze
rint nem-változnak;— kisebb nagyobb módosításaik pedig 
mint eleve elméletileg meg nem határoztathatók, úgy nem 
is egy mintabörtönbül, hanem csak az élet minden körül
ményei összes hatásában , a’ rendszer teljes alkalmazá
sakor megismerhetők: megjegyzik azt, miképen nem kép
zelhető , hogy a’ melly rendszer a’ földgömb ellenoldalain 
fekvő két világrész legkülönözőbb fajú, szinü , nyelvű, 
szokásu, műveltségű ’s polgári szerkezetében élő népei
nél sikerrel alkalmaztaték, az csak hazánk bár mennyire 
különböző népeinél találtatnék alkalmazhatlannak ? vagy 
azt kellene a’ RRnek föltenniök , hogy nemzetünk máso
kéhoz nem hasonlítható természettel és lélekkel biró nem
zetnek tartathatik; mert csak igy látnák alaposnak a’ mélt. 
föRR. azon ajánlatát ’s aggodalmát, miszerint még az ál
talányos és örök emberi természeten alapuló illyen intéze
tek behozatalában sem indulhatnak el más népek tapasz
talásai után, azaz saját tapasztalásaik előtt a’ törvényho
zások; melly elv következésében, az egyes népek által szer
zett tapasztalások, a’ többi nép és az emberiség használ
ható közkincsei lenni megszűnnének. Mélt. főRR. azon ál
lítására pedig, mellynél fogvást a’ rendszer sikerének két
séges léte miatt annak általányos behozatala kísérlet-té
telek ’s egyes próbafogházak építése által külföldi álló— 
dalmakban is megelőztetek, a’ KK. és RR. azt adják vá
laszul,hogy igenis voltak idők és el is múltak, mellyekben 
a’ javító rendszerreli elemi kísérletek épen olly termé
szetesek és szükségesek voltak , mint most már alaptala
nokká’s fölöslegekké váltak; hogy ugyanazon intézetek be
hozatalát megrendelő törvényhozások helyzete nem mindig 
hasonló, hanem a’ szerint különböző, mint főleg azon in
tézetek kifejlettségére nézve is különböznek a’ korok , 
mellyekben a’ törvényhozások azoknak behozatalát elren
delik; hogy pedig a’ javító fogházak újabb időkben is, bár 
nem kisérlettétel végett, de leginkább csak egyenkint szok
tak épittetgetni, a’ RR. azt látják okául, mert némelly őr- 
szagnak hatalmait a’ két rendszer között választásbani in
gadozás teszi kétkedővé ’s lassúvá, melly nehézség a’ma- 
gyar törvényhozásnál fen nem fo rog ; mert azon nemze

teknél sokkal számosabb , már törvényhozásilag is kifej
lett ’s megérett közszükség és már fenálló közintézetek 
igényelhetvén kielégítést, a’ közforrások több oldalról me- 
ríttetnek ; de más részről nincs is Európában állodalom , 
mellybe a’ legújabb korban egészen uj büntető törv.könyv 
hozatott volna t. i. ollyan, mellynek a’ börtönrendszer 
is egyik kiegészítő részét tenné; bizonyosan nincs pedig 
állodalom, mellynek fogházait az uj bűnt. t.könyv a’ ma
gyarországiakhoz hasonló állapotban találta volna, mellye- 
ket ujont felépíteni könnyebb mint megjavítani , szóval: 
a’ RR. véleménye szerint a’ javító rendszernek más ide
gen országokban is, sem egyszerre, semállalányosan történt 
alkalmazása minden másféle okoknak csaknem a’ rendszer 
jótékony hatásábani kétségből vett okoknak tulajdqnittathatik. 
Körülményeinkről a’ mélt. főRR. három nehézséget emel
nek k i , mellyek miatt az általok is elfogadott rendszer 
mintabörtön előbocsátása nélkül tüstint és általányosan nem 
alkalmazható; egyik azon társulatok hiánya, mellyek kül
földön e’ rabok körül a’ fogházakban és innéti kiszabadu
lásaikkor az életben emberbarátílag oktatna ’s ovólag fog
lalatoskodnék; másik ollyan tapasztalt személyek teljes hi
ánya, mellyekre a’ fogházak igazgatása ’s kezelése nyu
godtan bizattathatnék; harmadik roppant nagy léte a’ költ
ségeknek, mellyek annyi fogháznak fölépítésére megkiván- 
tatnának. Mi az elsőt illeti: a’ RR. csak azon rövid ész
revételt teszik , miképen ha az áll is egy rész rő l , hogy 
azon emberbaráti társulatok nemes segedelme által a’ ja 
vító rendszer üdvös foganata öregbittetik és biztosittatik ; 
más részről az sem szenved kétséget , hogy javító fog
házak a’ külföldön efféle társulatok nélkül is sikerrel hat
ván, azoknak jótékonysága e’ körülmény által épen nincs 
föltételezve, ’s minden esetre bizonyos, hogy a’ közvéle
mény jelen állásából is Ítélve, azon társulatok támadása a’ 
javító fogházakat megelőzni hazánkban nem, hanem csak 
követni ’s k i s é r n i  f o g j a )  azt pedig a’ RR. semmi
képen nem tudják remélleni, hogy egyetlenegy mintabör- 
tön fölállittatása által illyen társulatok, mellyek a’ m. főRR. 
véleménye szerint a’ rendszer behozatalának föltételei, az 
ország minden vidékein léteire idéztetnének.’S ennél na
gyobb fontosságot a’ RR. a’ másik nehézségnek sem tu
lajdoninak az , miután a’ mi igenlegest (positivnmot) a ’ 
börtön-személyzetnek tudnia kell, az e’ III. rész kimerítő 
czikkeiben mind benfoglaltatik,miután itt legtöbb függ a’bör- 
tön-személyzet emberi szivétől ’s józan belátásától, mel
lyek igen kis mértékben tárgyai az eltanulásnak , miután 
az emberi dolgok természetes folyama szerint a’ nem an
nyira egyszerre, mint folyton egymás után épülendő fog
házak bő alkalmat nyújtanak mindig több és több sze
mély netalán szükséges kiképzödésre , hozzájárulván e’ 
tekintetekhez még az is, hogy az építések megkezdetése, 
annyival inkább bevégeztése előtt van a’ nemzetnek elég i -  
deje a’ külföld példája szerint kiküldeni férfiakat, kik a’ 
rendszer gyakorlati oldalával megismérkedjenek, és hogy 
az irodalom is , mint munkás vala a’ rendszer alapelvei
nek megismertetésében, úgy ava leend gyakorlati fegyelmi 
részleteinek terjesztésiben is. Mindezeknél fogva súlyo
sabb ellenvetés volna a’ költségbeli, még az eredvény bi
zonytalan létének (egyébiránt a’ RR. által tagadott) ese 
tén kívül is, ha az úgy állana, mikint az a’ m. főRR által 
előadatik. Most azonban sem a’ közlött 14 milliónyi ma
gas költségvetés helyességének vizsgálatába nem bocsát
kozván , sem azt nem fejtegetvén, hogy a’ törv.hatósá- 
gokbeli fogházak körül némelly anyag ingyen kapása, to
vábbá a’ pénz nélküli fuvar és a’ rabok szinte fizettetlen 
munkája által mennyi kiméltetnék meg, a’ RR azt kér
dik : vájjon abból , hogy a’ magányrendszernek tüstinti ’s 
általányos, de a’ létesítésre nézve most még zár-idő nél
küli behozatala elhatároztatik , lehet é következtetni a z t ,  
hogy ama roppant összeg , egyszerre ’s talán egy év
ben fog börtönökre fordíttatni, sőt inkább miután az illy
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óriási vállalatok létesítése, azok nagysága miatt, a’ legerösb 
akarat ’s legdiisabb áldozat mellett is több év kívántatik, 
nem világos é: miképen azon nagy összeg szándékosan sem 
fogna egyszerre a’ börtönökbe fordittathatní, és igy a’ te
her szükségképen számosabb év vállain fog megoszolni ? 
Vájjon állíthatják é a’ m. főRR , miképen ha a’ t.hatóságok 
’s a’ gazdag kincstár több éven által néhány százezer ,— 
vagy talán egy millió forintot fog javító rendszerre köl
teni , hogy ezzel az országnak minden haladási eszközei 
ki fogtak merittetni? vájjon, bár mi roppant kiadás legyen 
is ez, mondathatik é meddőnek, melly haszontalanul el
veszett ? nem n y e re ség é  minden uj áldásos kiadás, melly 
a ’ haza határain belül előbb e’ népnek munkát, az ipar
nak táplálékot, aztán pedig mint intézet,  a’ köz erköl- 
csiségnek ’s élet és vagyonbiztosságnak régóta kívánt és 
leggyámoltalanabb néposztályra nézve legnagyobb mérték
ben hiányzó védelmet ad? és a ’ számításból kifeledhető é 
ama’ hatalmas tényező, — melly szerint a’ javító rendszer 
mellett a’ rabtartási költségek vagy egészen, vagy nagyobb 
részben megtéríttetvén, a’ nemzet terhe évenkint több száz 
ezernyi adóval könnyebbülne m eg? Mi pedig a’ m. főRR. 
azon űjmutatását i l le t i , hogy az orsz. tömérdek teendőji 
és szükségei vannak, erre nézve a’ RR. csak azt kérdik; 
vájjon abból, hogy a’ teendők száma tömérdek, az követ
kezik é , hogy tehát e’ nagy teendő ne végeztessék be , 
vagy e’ mód mellett annak száma nem fogna é még in
kább évenkint szaporodni; és továbbá: vájjon ha egyik á l-  
lodalmi szükség többnek is létele miatt nem elégittetik ki, 
ez okoskodás folyama szerint a’ javítási kérdések nem ma
gok lesznek é egymásnak legveszedelmesb ellenei és 
gátja i?  Nem tagadják a’ KK. és RR. életfontosságát a’ 
népnevelésnek, ’s hogy iránta orsz. intézkedés mind ez i -  
dőig nem történt, nem is rajtok’s miattok múlt; e ’ kettőt 
azonban összehasonlítván, közöttük azon különbséget lát
ják  , hogy a’ népnevelés bár általányosb és mélyebb, de 
a ’ bűnt. törv.könyv sürgetőbb és veszélyesb szükség, mert 
a ’ még bár neveletlen, azért nem mindig gonosztevő, de 
a ’ gonosztevő, mindig veszedelmes , ki ellen az álloda- 
lomnak magát ’s polgárait mégónia kell; de ezeken kívül 
a ’ bűnt. t.könyvnek az elsőséget úgy ez,mint más szük
ségek fölött megagadja azon körülmény , miszerint annak 
javaslata költséget igénylő más teendők közül legközelebb 
áll azon fejtett tökélyhez , mellyben a’ felség törvénynyé 
szentesítését elfogadhatja. Egyébiránt bár mi roppant le
gyen a’ magányrendszer behozatalára megkívántaié költ
ség, a’ nemzet utasításban nyilatkozó többsége azt immár 
megajánlván, a’ RR. örömüknek és dicsőségüknek tartják 
a ’ nemzet e’ nagylelkű ajánlatát ismét kijelenthetni.

(Vége köv.)

Eredeti párbeszéd egy főbb rangú beteg és 
egy liasonszenves orvos között.

B e t e g .  Megromlott egészségem helyreállítását örö
mest óhajtanám az ur által eszközöltetni, de bocsásson 
meg , ha nyíltan megvallom, miszerint a’ hasonszenvben 
kívánt biztosítást nem látok.

O r v o s .  Tapasztalásból ered é ezen bizodalmatlanság 
a ’ hasonszenv iránt vagy pedig csak hallomásból ?

B e t e g .  Tapasztalásból nem, mert még hasonszenv- 
szerint magamat nem gyógyittatám; azonban volt alkal
mam több jó barátimat e’ gyógymóddal orvosoltakat lá tn i , 
kik közül némellyek előbbi bajaikban most is sinylenek , 
mások meggyógyultak ugyan, de mint orvosaim fejteget
ték, ezeken egyedül természet segített.

O r v o s .  Én pedig csodálkozom, hogy kegyed csa- 
lattatását azonnal nem sejditette , mert hisz az allopathia 
mellett is halnak ’s marad gyógyulatlanul számtalan,’s mi, 
ugyanazon joggal, gyógyításaikat egyedül természetmun- 
kálatjának nevezhetnék. — De igazságosabbak akarunk

lenni, ’s nem tagadjuk az ó gyógyításaikat olly esetek
ben , hol vegyitékeik közé gyakran tudtok nélkül hason- 
szenves gyógyszert kevernek.

B e t e g .  E ’ szerint gyógyításaik mind hasonszenve- 
sek volnának?

O i v o s .  Kétségén kívül. Igen, de kegyed errül fel
világosítást kíván; ám legyen. Minden eddigi orvosi rend
szer (illyen pedig sok volt Ilyppocratestül egész mai napig} 
fő feladata volt külön (speciftcus) szereket azaz ollya— 
nokat, mellyek egy valamelly betegség nemének egészen 
megfelelnek, feltalálni; és hogy fáradságuk némileg si
került, azt a’mindennapi tapasztalás bizonyítja. Ezen°sze- 
rek pedig azcit felelnek meg valamelly betegség egész 
nemének, mivel a’ hasonszenv elvei szerint hasonló szen
vedést képesek előteremteni. Járjon kegyed csak egy hó
napig szorgalmatosa« gyógyszertárba , az orvosi rende
letekben legnagyobb számmal mercurius (higany) sulphur- 
(büdöskővirág) , ohinaszereket fog találni; első a’ buja- 
szenv, második rüh, harmadik pedig a' váltólázak külön- 
serei,  és miért olly gyakoriak ezek az orvosi rendele
tekben? — mert különszerek, és ismétis különszerek.— 
Tudja pedig^ kiki , hogy a’ higany a’ bujaszenvhez , a’ 
china a’ váltolazhoz , a’ büdöskő-virág a’ rühliüz hasonló 
betegségeketgerjeszt. Fossza meg kegyed orvosainkat e -  
zen három szeriül, azonnal bukik az allopathia.

B e t e g .  Igen, de az ur csak három rendbeli beteg
séget számlált elő, mellyeket az allopathia külön szerek
kel tud gyógyítani, hát a’ betegségek többi nemeiben mint 
foglalatoskodik ?

O r v o s .  Erre már igen nehéz a’ felelet, röviden csak 
annyit mondhatok, hogy biz ők ezt magok sem tudják,— 
hanem kiki szabad tetszése ’s belátása szerint alkot ma
gának gyógytervet, melly szerint vagy kiüríti a’ feltett 
nedveket, vagy eloszlatja a’ vélt daganatokat, vagy ser
kenti, tompítja az érző inakat, vagy pedig erősiti az el
gyengült é le t-m üveket, a’ hol pedig több feltételnek 
egyszerre kell eleget tenni , ott egy kis hocusz-pocusz- 
szal öszszekever több ellenkező munkálatu szert és a’ren- 
deletet gyógyszertárba küldi.

B e t e g .  Igen, de illyenkor siralmas a’ beteg sorsa?
O r v o s .  Az mit sem tesz ,  mert még éltében széper 

megmagyaráztatik a’ betegnek nyavalyája (ez pedig czél- 
szerü mesterség, mert belső titkok födöztetnek fel előtte, 
mellyeket még nagyitócsővel sem láthat, és igy hinni kell, 
vagy akarja vagy nem) ha pedig meg hal, oh mi könnyen 
meglehet magyarázni az atyafiaknak a’ holt testben a’ be
tegség gyógyithatlansági okát !

B e t e g .  Valóban borzasztó képet fest az ur előttem, 
de mondja meg, ha a’ betegség belső okát fel nem ta
lálhatni (mit igen természetesnek látok) miért nem veszik 
sinórmértékül a’ majd minden betegségben feltalálható 
külső jelenségeket?

O r v o s .  Az istenért! mit gondol kegyed? olly fon
tos dologban mint az emberi élet megtartása, olly egy
szerűen hangzó ’s minden közönséges ember által is fel- 
födözhető eszközökre támaszkodni, ez az orvosi méltóság 
disztelenségére szolgálna ! — Azonfelül az ember mindig 
hajlandóbb mindennek okát mindenütt, csak ott nem, a’ hol 
van, keresni. Félre tehát illy egyszerű kivanatokkal, sok
kal méltóbb egy orvosnak azon törni fejét,— mit ki nem 
nyomozhatni, igy legalább lesz az utókornak is min rá
gódni, és az orvosi tudomány mint egy soha be nem fe
jezett egész magas állásához képest méltón fog tündö
kölni. Ez ám oka,mit kegyed hasonszenvilegmeggyógyult 
jo barátiról említett, mik csak puszta természet általi gyó
gyulásoknak tekintettek , hisz mit is várhatni olly gyogy- 
módtul, melly olly könnyű felfogású s meg azonfelül olly 
egyszerű szerekkel foglalatoskodik ? '

B e t e g .  Épen ez az ,  mit magam is úgy hiszek, mert 
csak könnyebb elhinni a’ nagyobb adagok czélszerú mu-
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ködését, mint millyeneket a’ hasonszenves gyógymód ren
del , azon felül pedig lia a’ nagy adagok olly veszedel
mesen hatnának az ember életére, 3000 év óta, az egész 
emberi nemzet gyökerestül kiirtatott volna.

O r v o s .  Nem győzi é le az életerő néha a’ legve- 
szedelmesb befolyásokat is a’ nélkül , hogy az ember e -  
gészsége szenvedjen ?

B e t e g .  Ez ig a z ,  de a’ legmérgesebb gyógyszerek 
csak nem bánnak az ember életével olly kíméletesen?

O r v o s .  Erre igen sokat lehetne mondani, hanem e -  
légedjék meg kegyed néhány példa elősorolásával. Hogy 
pedig előadásom nagyobb hitelt nyerjen , felhozom pél
dául a’ régi gyógymód különszereit, mellyek egyedül ké
pesek volnának nagyszerű működéseket előhozni, de az 
adag kelleténél nagyobb mennyisége miatt az ember éle- 
tétlegtöbbször veszedelembe ejtik. A’ bujakór ellen a’ hi
gany (mercurius) áltáljában megismért különszer, mit ta
pasztalunk azonban, midőn ez a’ betegnek nagyobb adag
ban rendeltetik? a’ főbbek közül csak az undorító bü
dös nyálfolyás és hasmenésről teszek említést; szüksége
sek é ezek a’ bujakór raeggyógyitására ? Nem. Ha nem 
szükségesek, micsoda jelentőséggel bírnak ? nem egyéb
bel , mint hogy a’ szüntelen munkálkodó életerő a’ fölös
leg mennyiséget a’ testből erőködve is kiűzi, és csak an
nyit fordít hasznára, mennyi elegendő a’ betegség legyő
zésére. Ugyan igy van a’ dolog a’ china, büdöskő-virágés 
e’ szerint minden nagyobb adagu szerrel.

B e t e g .  E ’ szerint a’ munkálkodó természet mindig 
legyőzi a’ káros következéseket, és a’ gyógyulás sikerül?

O r v o s .  Igen , ha az életerő mindig teljes valósá
gában működhetnék: azonban sokszor erőtlen illy káros meg
támadásoknak legyőzésére , másszor az egyensúlyt többé 
nem bírja helyreállítani; de legtöbbször a’ szünteleni e -  
rőködésben elgyengülvén , áldozatja leszen az erős meg
támadásoknak.

B e t e g .  Ezen gyógymód czélszerütlenségéröl meg va
gyok ekkép győződve , de már most igen óhajtanám tud
n i : mi a’ homoeopathia ’s miilyen szerekkel gyógyít?

' O r v o s .  Sokat kívántam volna még mondani a’ régi 
gyógymódrul, de ha kegyed az elmondottakkal megelég
szik , én nem bánom, legalább a’ benevolisatión hama
rabb keresztülesünk. Megmagyarázom tehát mi a’ homo
eopathia? A’ homoeopathia tapasztalásbeli tudomány, mii
lyennek a’ gyógytudománynak egyedül lenni szabad, melly 
nem egyedi vélemények felállításából, hanem egyedül ál
talányos és részrehajlatlan vizsgálatokból, tiszta tapasz
talásokból és még tisztább kísérletekből ered, melly sem 
hagyományokra, sem tekintélyekre nem épit, hanem minden 
tapasztalásit legtisztább kútfőből: az életből kölcsönzi 
melly felvilágosit egyszersmind , miszerint azon szerek
ben is, mellyek haszontalanoknak, ártatlanoknak tartattak, 
még igen sok és megbecsülhetetlen erő fekszik, az ár
talmasoknak nevezettek pedig egyedül az adag nagysága 
miatt válhattak illyekké.

B e t e g .  De hogyan ju to t ta ’ homoeopathia olly tiszta 
álláspontra, melyszerint a’ gyógyszereknek tulajdonságit 
illy biztosan meg tudja Ítélni ?

O r v o s .  Mielőtt Hahnemann gyógytervével a’ világ 
elibe lépett , tiz évig dolgozott néhány tanitványival. — 
’S m i t  dolgozott? — e g é s z s é g e s  ’s é p  t e s t t e l  
több gyógyszert cgyenkint magányosan minden keverés 
nélkül bevett ’s működéseiket szorgalmatosán följegyezte, 
erre legelőször is a’ chinát, mint általányosan elfogadott 
váltóláz-ellenes gyógyszert választotta, ’s mit tapasztalt? 
a’ china hasonló betegséget okozott, mint millyet váltóláz
nak nevezünk, ugyanezt tapasztalta más szerek munká- 
l&tiiiil is ,  e’ szerint azon természetes consequentiát al

kotta, hogy minden gyógyszer csak úgy lehet üdvös ha
tású a’ betegségben , ha ezen hasonlatosság utján hasz
náltaik, Ezen egyszerű utón biztosan megtudhatja az or
vos , mellyik szernek miilyen hatása v an , megtudhatja 
mekkorának kell lenni az adagnak, hogy az élótestre még 
befolyással bírjon ’s igy  a priori olly tudománynak jut 
birtokába, mellyet sok század alatt traditio, eventus, 
analógia, speculatio ’sa’t. utakon nem szerezhetett volna, 
később több orvos is, kik e’ gyógymód czélszerúségét át
látták, tanítójához közeledett, ezen összetett munkálat által 
néhány év alatt hatvan szer birtokába jutottak ; igy tud
tuk meg, hogy midőn valamelly szer kelleténél nagyobb 
adagban nyujtatik, az életerő, ezt mint idegen testet há
n y á s , hashajtás, izzadás, ’s a’ t. által mentűlelóbb kiü
ríti, melly által elvesz a’ gyógyszer legnagyobb becse, 
t. i. gyógyító e re je ; mig kisebb adagokban egész adagot 
az élő test mintegy sajátjává teszi, szabadon engedi mun
kálkodni ’s igy a’bajt sikeresen m égis  gyógyíthatja.

B e t e g .  Nem raunkálódnak é a’ gyógyszerek más
kép az egészséges máskép pedig a’ beteg testében ?

O r v o s .  Minthogy minden külső erő befolyása a’ 
test receptivitásától függ  olly módon , hogy az érzéke
nyebb valamelly szer befolyását hamarább ’s erősebben érzi 
mint a’ tompa te s t , e’ szerint a’ gyógyszerek működésire 
nézve is lehet némelly eltéréseket föltennünk, de ezek 
olly csekélyek,’s minthogy a’ hasonszenves orvos a’gyógy- 
szereknek betegségekre befolyását is szorgalmatosán kí
sérli, és mind a’ kettőt öszszehangzólag egyesíti, olly ke
vés fontossággal bírnak, hogy minden aggodalomtul min
den jó lelkületű orvos magát felmentheti, különben pedig 
a’ gyógyulás sikerülése leginkább biztosítja ezen el
vünket.

B e t e g .  Miért nem fordítják a’ hasonszenves orvosak 
főflgyelmöket azon jelenségekre, mellyek gyógyszer hasz
nálata alatt a’ betegen mutatkoznak ?

O r v o s .  Erre egyszerű a’ felelet. Minden betegség
nek , úgy szinte minden gyógyszernek tulajdon jelensé
gei vannak, ki fogja megkülönböztetni azokat egymástól ? 
E rre  isteni elmével kellene bírnunk , pedig procul esto 
profani!

B e t e g .  Bocsásson meg az ur, de már az csak még 
is hiedelmünket felülhaladja : hogy egy szer képes legyen 
az élő testen több száz, sőt ezer kórjelt (symptomata) 
gerjeszteni, igy mondják az u rak , hogy az egyszerű ,’s 
ártatlannak tartott szikfűvirág (chamomilla) 494 kórjelt ké
pes előhozni, — illy nagyítások mellett lehetetlen hogy a’ 
hasonszenves orvosak ne csalódjanak.

O r v o s .  Ezen ellenvetést már több jeles orvos is tá
masztotta, én pedig kegyednek igen rövideden megmuta- 
tatom, miszerint épen ezen állítás nyugszik legerősb ala
pon. Midőn kegyednek gyomra , feje vagy más egyes 
részei betegek: vájjon egészség]marad é a’ többi életmű? 
ugye nem? és miért? mivel az élő test, bár sok külön
böző részből álljon is, mindössze ugyanegy czélra munkál
kodik, t. i. az egészség fentartására ; illy közös műhely
ben lehetséges é hogy egy rész megbetegedjék a’ nél
kül , hogy több rész is, vagy néha az egész fel ne há
borodjék? íg y  vannak a’ gyógyszerek működései is az é -  
lő ép testben , ha t. i. az orvosság a’ gyomrot támadja 
meg, nemcsak a’ gyomor fog rendetlenül munkálkodni, ha-  
nem mind azon rész is, mellyek a’ gyomorral szoros kap
csolatban állanak, és igy nemcsak gyomorbeli kór szár
mazik , hanem egyéb consensualis részek is kórjeleikkel 
hozzájárulván, ebbül természetesen következik, miszerint 
effy szernek számtalan kórjelei lehetnek.

(Vége köv.)

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t ne r - Ká r o l y i  uri-utcza 453.
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Második, üzenete a’ 1414. és RRnek a’ in. 
föRRltez a’ bűnt. törv. Javaslat börtönrend
szerről szóló Illdik része iránt. (Vége.) Mind
ezen elősorolt tekintetnél fogvást, annak közbejegyzcse ir
tán t hogy a’ bűnt. törv.könyv behozatalának módja iránti 
értekezés most még alkalmasint idő—előtti , a’ RR. bizton 
állithatónak vélik , miképen a’ mélt. főRR. által ajánlott 
mintabörtön, vagy inkább miután ennek czélja nem annyira 
mintául szolgálni, mint a’ rendszert megkisérteni, a’ ki- 
sérlő-börtön szükségtelen ; mint a’ mellynek lehető cse
kély haszna távoliul sem ér föl azon ártalmakkal, mik fog
nának eredni onnan , hogy miatta a’ javító rendszer be
hozatala valószínűleg legalább századnegyeddel késlel
tetnék; tartván a’ KK. és RR. egyszersmind attól , hogy 
ha a’ t.liozás hosszas kisérlettételbe bocsátkozik ; ha en
gedik elhülni azon meleget, mellyel a’ nemzet jelen pil
lanatban forr ez ügy mellett, minek kiáltó bizonysága az 
is, hogy igen s°k t.hatóság folyamodott börtönépithetés vé
gett a’ httanácshoz , melly által azonban az uj büntető 
törvénykönyv bevárására utasíttattak; ha időközben foly
ton fejlődő uj szükségek ’s uj javítások válnak a’ nem
zeti nagy közvélemény kedveltjeivé; ha az egyetlen min
tabörtön ügyetlen igazgatása, vagy alapnélküli véletlen 
által a’ rendszer közhitele meggyengíttetik: bár nem ö- 
rökre is, de bizonyosan hosszú időre elmulandott azon ked
vező kor, melly a’ nemzetek életében minden javításnál föl— 
föltűnik, ’s melly a’ magányrendszer behozatalára nézve 
hazánkban épen most van jelen. És miután e’ szerint a’ 
KK. és RR. a’ mintabörtönneli kísérletet sem szükséges
nek , sem tanácsosnak nem tartják, belőle természetesen 
következik , hogy semmi átmeneteli rendszert nem pár
tolhatnak , és igy az 1827ki illető orsz. választmánynak 
íratásuk korában még elfogadható, de a’ börtönügy jelen 
fejleményében már igen tökéletlen szabályait sem védhe
tik ; ’s nemcsak azért nem , mivel e’ szerkezet mellett a’ 
börtönbeli fegyelmet a’ büntetés csak olly nemeivel lehet
ne fentartani, mellyeket a’ KK. és RR. uj bűnt. t.könyv- 
ből kitörölni kívánnak, hanem mivel a’ tisztaság és anya
gi jóllét, mit ama szabályok rendelnek, eddig épület szű
ke ’s gazdálkodás miatt nem volt meg; pedig a’ mélt. főRR. 
épen a’ költséget kímélik, mivel a’munkához szoktatás, 
mit ama szabályok szinte rendelnek , mostanig költséges 
intézkedések hijánya miatt nem eszközöltetett: megjegyez
vén még ezeken felül az elsőre nézve , mikép tisztaság 
’s anyagi jóllét mellett magasb kellékek nélkül a’ fogházak 
nemcsak javító hatásukat, sőt azok mellett ’s ezek nél
kül büntető jellemeiket is elveszthetik; megjegyezvén az 
utóbbira, mikép munkáltatás mind az állodalomnak mind a’ 
rabnak csak úgy válik javára, ha az a’ büntetés súlyának 
feláldozása ’s az erkölcsiség veszélyeztetése nélkül tör
ténhetik, közönségesen tudva van pedig , hogy mindezek 
összeegyeztetése, tömlöczeink jelen állapotúban, ezek te
temes alkalmasitása nélkül eszközölhetctlen. Úgy látszik, 
hogy azon veszély , melly a’ rabok erkölcset mosdani töm— 
löczeinkben ama két rendbeli szabály mellett is fenyeget
né a’ mélt. főRR. véleménye szerint azon harmadik sza
bály által fogna elhárittatni, melly a’ rabosztalyozast ren 
deli. De azt kérdik a’ KK. és RR.: vájjon az osztályozás, 
mellynek az 1827ki javaslat nyomán néhol 30—60ig is kel
lene vitetnie, áltáljában gyakorlatilag ’s különösen töm- 
löczeinkben létesíthető é ? És ha tettleg az is: vájjon van 
é ez osztályozásnak olly alapelve, mire építhetni? ’s midőn 
gyilkos gyilkoshoz, öreg öreghez záratik , nem puszta 
névbeli hasonlaton indulnak é el? nem bizonyítja é min

dennapi tapasztalás, hogy ez emberölő, bensőkép gyakran 
kevesbbé gonosz mint a’ tolvaj , hogy vannak igen ifjak, 
kik a’ bűnben véneknek mesterei lehetnek ; 5s e’ szerint 
kölcsönös megrontás ellen nyújthat é biztosítékot az, hogy 
a’ rabok nem belső romlottságuk, hanem az elkövetett bűn 
nevei vagy az elkövetők életkorai szerint osztályoztalak ? 
és több törvényhozás is 20—30 év előtt a’ fogházak ’s ra
bok javíttatásának titkát nem kereste é szintez osztályozás
ban, ’s valamennyien nem hagytak é föl vele, miután czél-  
szerünek nem tapasztalták ? azt hiszik pedig a’ KK. és 
RR., mikép az illy tapasztalatok a’ cselekvés során ké
sőbb megjelenő nemzeteknél nem arra valók, hogy ezeket 
hasonlók tételére buzdítsák, hanem hogy ismétlését velők 
elkerültessék. Mindezekhez járul még a’ KK. és RR. azon 
lényeges észrevétele is , miszerint közvetlen isméreteik- 
ből úgy tudják, hogy ez osztályozás, mellynek erkölcsi 
alapja hijányzik , roppant költség nélkül, tán egy két ki
vétellel , nem volna alkalmazható hazánk sem azon töm- 
löczeiben , mellyekben a’ rabok száma kevés , megtörtén
nék ellenben, hogy az oszlályozás szigorú keresztülvite
le mellett a’ rabok ezekben néhol magányrendszerre ju t
nának; sem azokban, mellyekben a’ rabok száma nagy, ’s 
alkalmazása rendszerint haszonnélküli lenne még akkor is, 
ha két három személy elkülönzéseig vitetnék, miután ott, 
hol sok rab van együtt, némi nyilványosság, tartalék lé
vén , gyakran nehezebb a’ szövetkezés, az elfajulás , mint 
o t t , hol három négy záratik össze. És kérdik a’ KK. és 
RR.: vájjon ez ideiglenes rendezésnek mi lenne végered- 
vénye? az, hogy miután e’ kuruzsszerre száz ezerek , 
vagy talán milliók elköltettek, a’ nemzetnem sokárakény- 
telen lenne a’ gyökeres javító rendszer behozatalára is 
megajánlani az egész költséget, mig azal at t  polgártár
saink közül sok ezer leendett veszélyteljes tömlöczeink mar
talékává; mig az alatt még mélyebben megromlandott a’ 
közerkölcsiség, ’s a1 nemzetnek nem maradna azon vi
gasztalása sem, hogy ennyi kárt, szerencsétlenséget es 
időmúlást nem nagy költségen vásárolt meg. Mi a’ mélt. 
főRR. harmadik javaslatát il le ti : miszerint hogy a’ bűn
tettekről szóló lső részben a’ magányrendszer alapjan meg
szabott fogságbüntetések nemcsak a’mintabörtönben, hanem 
az ideiglenesen elrendezendő börtönökben is alkalmaztat
hassanak , azoknak erre nézve uj aránymérték szabassek 
meg; feleletadásaik előtt a’ KK. és RR. ugyan óhajtották 
volna előbb tudni : vájjon az általok már megvizsgált lő 
részben megállapított büntetésnemeket a’ főRR. elfogad- 
taták é ?  mindazáltal annak reményében most sem kétked
nek kinyilatkoztatni, hogy miután sem a’ mintabörtönt, 
sem az ideiglenes rendszert , mint előzvényeket szüksé
geseknek nem látják, ezeknek folyadékát t. i.  az első rész
ben megszabott fogságbüntetések hosszabbítását sem vé
lik szükségesnek. A’ m. főRR. azon kijelentésében, mi- 
nélfogvást a’ bűntettekről ’s büntetésekről szóló résztől a 
legüdvösb eredvényeket várván , behozatala elhalasztásá
hoz nem járulhatnának, a’ KK. és RR. tökéletesen meg- 
egyeznek már csak azon tekintetből is, mert Európa mi— 
veJtebb nemzetei közt alkalmasint egyedül büntető biiaink 
vannak azon irtózatos kénytelenségben, miszerint tői vé
nyek hijánya miatt gyakran a’ tettet előbb bűnné emelni, 
azután rá büntetést szabni magoknak kell , hogy amarra 
később ezt mint bírák kimondhassák; ellenben más^ rész
ről amaz lő  é se ’ Illtk rész közt sokkal lényegesb es bel
sőbb összefüggést éreznek, semhogy a’ kettő egymástoli 
elválasztásában a’ m. főRR. nyilatkozása szerint megegyez
hetnének , t. i. a’ fogság értelmének meghatározása ne
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f ű l j ö n  sem a’ bíróiul, mert sokszor más leszen a’ bünte
tés” ,’  mit a’ törvényhozó rendel, más , mire a’ bíró Í té l ; 
de még kevesbbé a’ végrehajtó hatalomtul, mert ennek ke
zében ”a’ fogság ollyanná válhatnék, mi a’ törvényhozó ’s 
bírónak szándékában teljességgel nem volt; de továbbá 
elválasztás által a’ behozandó bűnt. törv.könyv épen azon 
elsőségtől ’s tökélytől fosztatnék meg, mellyet Európa 
minden más bűnt. törv.könyvei nélkülöznek. Hogy számos 
törvényhozás ’s kormányok megváltoztaták a’ bűnt. rend
szert ,  a’ nélkül, hogy a’ fogságévek hosszában változta
tás történt volna , ennek, mint mellyet egyébiránt illy ál
talányosságban inkább tény semmint példakint említenek, 
bővebb bizonyitgatásába a’ KK. és RR. nem ereszkedvén, 
mint egy oldalról következetesnek vallják a’ m. főRR azon 
kivánatát, hogy miután a’ fogságnak a’ henne uralkodó fe
gyelem szigorúbb vagy enyhébb volta szerint kell lennie 
hosszabbnak vagy rövidebbnek ; hogy miután az általok 
javaslóit ideig!, rendszerbeli fegyelem a’ behozandó ma
gányrendszernél sokkal enyhébb e’ tekintetből ’s az e’sze- 
rint rendezendő fogházakra nézve az Iső részben meg
szabott büntetések hosszabbitassanak meg: úgy más ol
dalról szinte következeteseknek hiszik magukat, midőn e’ 
meghosszabbításhoz azért nem járulhatnak, mivel sokkal 
rövidebb idő alatt vélik a’magányrendszert behozandónak, 
semhogy azon közben ideiglenes rendszer állíttathatnék fel, 
a’ jelenlegi fogház-fegyelem pedig törvényhatóságonkint 
sokkal inkább változó, semmint azt egyenlő, általányos és 
igazságos meghosszabbítás alapjaul fölvenni lehetne,’s az 
alaphijány ez eldöntő okán felül a ’ meghosszabbításban a’ 
KK. és RR. még azért sem egyezhetnek meg, mert ha 
a’ magányfogság,— ha kínosabb, úgy e’ szerint a’kettó 
közti különbség leginkább a’ kezdetbeli szenvedésben, ’s 
a’ végeredvényben mutatkozik. Következőleg az, hogy a’ 
magányfogságnál, mennyivel enyhébb a’ másféle, an
nyival hosszabbnak is kell lennie, egészen nem állittatha- 
tik ; nem egyezhetnek meg továbbá azért, mert ha az Iső 
részben kiszabott fogságévek a’ mostani gyakorlattal üsz- 
szehasonlittatnak, azokat már is sokkal hosszabbaknak fog
juk ezekéinél találni (pedig a’ közbátorság t. i. a’ fog
ságévek tekintetéből a’ mostani gyakorlat mellett sem mon- 
dathatik veszélyezettnek.) ’S ez alkalommal a’ KK. és RR. 
figyelmeztetik a’ mlgos főRRet a ’ fogságnak, mint bün
tetésnek, azon árnyoldalára i s ,  melly köznépünk körül
ményeiben még fontosabbá válik, hogy dolgainak vitelében 
gátolván a’ rabot a’ fogság, ennek hosszú folyama által a ’ 
támaszától megfoszott ártatlan köznép is büntettetik; vég
re pedig nem egyezhetnek meg azért, mert ha a’ magány
rendszer kínosabb is, de mostani tömlöczeink, mellyek lé
nyeges és igen költséges változtatás nélkül másfélékké min
den törekvés mellett sem tehetők, veszélyteljesbek, úgy
mint mellyekben a’ kórvész idönkint megteszi dulásait, — 
mellyeknek büzhödt levegője néhány hónap alatt a’ leg -  
virulóbb embert is nyomorékká teheti, tehát a’ magány
fogság szabályszerű szigorát ezekben kipótolja a’ veszély 
nagysága; ’s az, hogy a’ rab erkölcse elromolhat, élete el
veszhet, melly egyik sem volt halálra Ítélve. És hazánk 
tömlöczeinek e’ siralmas és embertelen állapota a z , mi a’ 
jog és igazságérzet felhívó szavánál is hatalmasabban buz
dítja a’ KK. és RRket arra, hogy nem térvén ki sem a’ 
mintabörtön la ssú , sem az ideigl. rendszer kétségtelenül 
sikertelen útjára, a’ mélt. föRRkel együtt haladék nélkül 
határozzák el a’ magányrendszernek elvben tüstinti, alkal
mazásának pedig egymás utáni folytonos behozatalát. Midőn 
tehat a' KK. és RR. biztosan reméllenék , hogy a’ nemzet 
alapos és feszült várakozásának méltánylásánál, az embe
riség és jogigényeknek még a’ szenvedő rabokban is mél
tán) lasánál az élet, szabadság, vagyon ;s a 'közerkö l-  

biztosítékai szaporításának szükségénél, úgy azon 
körülménynél fogvást is, hogy a’ költségek vitelét h a s í 
tásai által a nemzet nagylelküleg már megajánlotta: mi

dőn mindezeknél fogvást is biztosan reméllenék, hogy a ’ 
m. főRR. a' magányrendszernek tüstinti ’s a’ dolog termé
szete szerint folytonos behozatalában meg fognak egyez
ni: egyszersmind teljes bizodalommal arra is felszólítják, 
hogy miután a’ m. főRR. e’ Illdik részt csak mintabörtön 
szempontjából, és igy csak némelly fejezeteiben vizsgál
ták keresztül, azt egészen ’s minden részeiben átvizsgálni 
’s észrevételeiket , hogy a’ már megküldöttekkel együtt ’s 
egyetemben tétethessenek, a’ KK. és RR. tárgyalása alá 
hovaelóbb át is küldeni szíveskedjenek.

Egyesületi közlés.
A’ kisdedovó intézeteket M. 0. térj. egyes. f. évi febr. 

l lk é n  ’s folytatva 18án, Bánffy Pál b. elnöklete alatt tar
tott téli rendes közgyűlésén, a’ központi választmány múlt 
félévi munkálkodásáról számot adva jelenté : 1) hogy a’ 
kisdedovókat képző intézet, Pesten Királyutcza 1024 szám 
alatti ideiglenes szállásán , 1843ki ocí. 15kén egyszerű 
ünnepélylyel megnyittatott’s ekkint a’ közohajtásnak egy 
részben már elég tétetett. Elósoroltattak azon buzgó hon
fiak és honlyányok, kik a’ közelebbi fél év alatt részint 
mint alapítók , szerint mint részvényesek az egyes, föl— 
segélléséhez járulni szíveskedtek.— Ezek között Polláck 
Auguszt és Ybl építész urak együtt egy , a’ pesti izr. 
kereskedelmi társulat szintén egy 100 ftos alapítványt tet
tek. -— Megujitá részvényét uj 6 évi folyamra Hengel- 
müller Mihály ügy. ur részvényesekül pedig eddigelö be
jelentettek gróf Forgách Mária; özv. Szirmay Mihálvné; 
Szulyovszky Teréz asszonyságok; budai Kovács Pál , 
Burgraann Károly; id. Schedius Lajos kir. tanácsos, Kron- 
perger Antal és Virnau János urak, kiknek irányában a’ 
választmány által megszavazott hálaköszönetben szintén 
osztozék a’ közgyűlés. 3) Örömmel véteték azon jelentés, 
miszerint az intézet saját házának a’ terézvárosi Valero- 
utczában Polláck Auguszt ur által elvállalt építése már an
nyira halad t, hogy az f. évi szent Jakab-napra lakható 
leszen.4) Az ezen épület felállításáért kikötött 8,080. pft. 
kikeritheíése végett 400 db. olly 20 pftos részvények bo
csáttatnak k i , mellyektől évenkint 5ös kamatok fognak az 
egyesület pénztárából fizetni’s legfeljebb 10 év alatt mind 
ezen részvény be fog váltatni. Az intézet belső mibenlé
tét illetőleg, szinte örvendetes jelentéssel lepetett meg 
a’ közgyűlés, 5) hogy négy segélydijason kívül még más 
11. jó reményű önkéntes növendék képeztetik jelenen a’ 
kisdedovás köréhez tartozó tanulmányokban. 6) Ezen fél 
év alatt az ország külön részeiben 5 helyre kivántattak’s 
küldettek a’ képező intézetből kisdedovók; nevezetesen: Vi
lágosvárra, Érsekújvárra, Gyomára, Losonczra és Zsibó- 
ra. 7) Az intézet ideiglenes szállásának szűk volta miatt 
most még csak 35 gyermek ovatik ott ,  kik, — négy ma
gyart kivéve — mind németek, de a’ nemzeti nyelv megta
nulásában már is olly kielégítő sükerrel haladnak, hogy 
néhány hónap múlva az intézetben egyetemes nyelvvé a’ 
magyar válandik. 8) A’ múlt őszi iskolai szünidőkben, a’ 
vidékekről 8 elemi tanító járt az intézetbe saját vagy párt
fogója költségin , hogy ott azon kevés idő alatt is a’fejtó 
oktató-módszerrel némileg megismérkedhessenek ’s a’ kis
dedovás körében szerzett tapasztalatokat elemi iskoláikban 
is alkalmazhassák. 9) Intézeti igazgató Wargha István ur 
a’ választmány előtt kijelentett hivataláróli lemondását a’ 
közgyűlésben is megújítván,közsajnálkozással véteték illy 
jeles férfiú lelépte, ki állandó meleg részvéttel ápolá ha
zánkban a’ kisdedovás szent ü g y é t , ’s mondhatni, csirá
jából kifejtve , virágzásnak inditá az intézetet. És e’ kö
zösen érzett fájdalomnak annál nyilványosb je lé ü l , az i -  
gazgató ur 8 éves fáradalmiért megszavazott köszönetnem- 
csak jegyzőkönyvbe iktattatni, — hanem hírlapok utján is 
közzé tétetni határoztatott. 10) Az ekkint megürülendő 
igazgatói hivatal minél alkalmasb egyed által lehető be
töltése végett a’ közgyülésileg mngállapitott elvek szerint
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csődület fog  hirdettetni; ebbeli hirdetvény szerkesztése , 
a ’ pályázandók megbirálása’s a’ legalkalmasbnak igazga
tóul leendő megválasztása egy küldöttségre bízatván, 11 )  
Az 1843ik számadások kivonatilag előterjesztetvén, a’mult 
évi összes bevétel 9,107 ft. 37 kr., a’ kiadás pedig 8402 
ft. 49 kr. te sz , és igy a’ pénztármaradék 1844re 704 ft. 
48 kr. pengőben. 12) A’ bizottmányilag kidolgozott költ
ségvetés szerint 1844—ki évre reinéllhető jövedelem lenne 
7,540 ft. 18 kr. reméllhető kiadás pedig 2,496 fr. pengő ; 
ide nem értve az építésre ezentúl megkívántaié ’s külön 
kezelendő költségeket, azonban a ’ költségvetésben kitett 
kiadásokhoz a’ közgyűlés, egy, a’ növendékek kiképzeté- 
sére mulhatlanul szükséges kézi könyvtár beszerelésére 
ez évre még 50 pftot rendelt adatni. 13) A ’ közgyűlés az 
alapszabályok értelmében az alelnök és választmányi ta
gokra nézve egyszersmind tisztujitásul lévén kitűzve , — 
szavazatok többségével két évialelnökségreSzentkirályiMó- 
ricz, választmányi tagokul pedig egy évre BáníFy Pál b., 
Bezerédj István, Burgmann Károly, Boscovicz L. József, 
Csanády Ferencz, Danilovics Mihály, Fáy András, Fejér 
Benjamin. Festetics Béla gr., Hajnik Pál, Kacskovies La
jos, Kendelényi Károly, Kis Károly, Kronperger Antal, 
Marton Jó zse f ,  Muhr  Antal, Xey Ferencz, Nádosy Ist
ván, id. Schedius Lajos kir. tanácsos, Szabó János, Tas- 
ner Antal, W argha István, Wesselényi Miklós b. és Zse-  
dényi Edvárd kir. httanácsos urak választattak. 14) Bár 
mennyire óhajtotta volna is a’ közgyűlés a’ tisztviselőknek, 
megszaporodott foglalatosságukhoz aránylag évdijait sza
porítani, ezt azonban az építkezés tetemes költségei miatt 
a’ pénztár jelen állapota nem engedvén , most csak a’ 
pénztárnok évdija emeltefék lOOról 150 pftra, az Írnoké 
pedig 40ről 60 pgőftra. 15) Antal Mihály pénztárnok ur 
évdija javításául ez évre határozott 50 pft felét vissza- 
ajánlá az egyesületnek; melly szives adomány köszönet
tel fogadtatván, pénztárnok ur kijelentett akarata szerint 
leszen kezelendő. 16) A’ középponti pénztárnok 1843-ki 
számadásai megvizsgálására bizottmány neveztetett, melly 
egyszersmind a’ pénztár ezélszeríi kezelése iránt is ter
vet kcszitend. 17) Az 1840. 1841. és 1842. fiókpénztári
számadásokat illetőleg miután intézeti igazgató ur mint 
helyettes üókpénztárnok a’ bizottmányilag elébe gördített 
nehézségeket, egy csekély tételen kívül mind fölvilágositá 
ennek felvilágosítása után minden további felelet terhe alól 
fölmentettnek nyilványittatik 18) Tapasztalás igazolván, mi
ként jótékony intézetek, kiválta’ nőnem gyöngédebb ápolása 
’smintegy szellemi felügyelete alatt nyernek terjedtebb meg
ismertetést és közpártoltatást; a’ két város lelkesb hölgyei 
választmányi küldöttségek által lesznek az intézet gya
koribb látogatására ’s igy szellemi felügyeletük alá véte
lére megkérendók. 19) Hogy bizonyosabban lehessen meg
tudni, milly sikerrel terjedt hazánkban a’ kisdedovás esz
méje ; a’ vidéki kisdedovók, intézeteik ismertetéséül szol
gáló adatok közlésére, a’ budapestiek pedig még ezen fe
lül szükséges eszmecsere végett gyakoribb összejövete
lekre fognak fölszólittatni. 20) Az inrézet teremében egy 
javaslatkönyv lesz látogatók észrevételei ’s illetőleg ja 
vaslataik beiktathatása végett kitéve, igyekezni fogván az 
egyesület azokból a’ czélszerii létesithetöket elfogadni. 
21) Igazgató W argha István ur felolvasá a’ nép számára 
„szegény ember és gyerm eked czim alatt irt könyvecs
kéjének azon szakaszát „minden gyermek mindnyájunk 
gyermeke“ , — és Wesselényi Miklós „szózat“ munkájából 
a ’ kisdedovó intézetekrőli magasztos nézeteit.— Mellyek 
köz tetszéssel fogadtatván; a’ gyűlés intézkedései hírla
pok utján közre tétetni rendeltettek. S t u l l e  r Ferencz 
egyesületi titkár.
Eredeti párbeszéd egy főbb rangú beteg és 

egy Iiasonszenves orvos között. (V ége.) 
B e t e g .  Nem hozza é zavarba a’ hasonszenves or

vost a’ kórjelek ezen sokasága?

O r v o s .  Az okos és munkás orvost soha sem, mert 
ez soha sem egy kórjelből fog hanem mindig ezekösszesé- 
geből ítélni. Lassa kegyed ezen procedúrának még igen 
becses oldala is van. Az orvos t. i. megtudja, melly szer 
mellyik orgánumra munkalódik különöseti (specifice) , és 
igy ennek természetes betegségeiben milly biztosan vá
laszthatja meg a’ hasonlóan munkálodó , már előtte ismé- 
retes szert. Ezt látni a’ cholerábau is volt alkalmunk, mi
dőn a’ homoeopathák Európában csak úgy mint a’ vilá°- 
más részeiben ugyan egy szerrel és a’ legjobb sikerrel 
gyógyítottak: holott allopatha társaink mindig újabb ’s u -  
jabb rendeletek közre bocsáttatása mellett is, a’ holtak laj
strománál egyebet előmutatni alig tudtak. Ez igen termé
szetes , mivel előttünk, mielőtt még a’ cholera kiütött vol
na, már azon szerek tudva vojtak, mellyek a’ cholerához 
hasonló betegséget szokták az élő ’s ép testben okozni.

B e t e g .  Es igy a’ szerek oily parányi adagjainak meg 
volna hatásuk ?

0  r v o s. Mi okbul ne ? ha valamelly ragadványnak p.o. 
a’ pestisnek — mellyet vegytanilag még soha senki sem 
elemezhetett, mert senki sem látta — annyi hatása van, 
hogy mérge messze földekre terjedhet: miért kelljen va
lamelly szernek, melly külső érzéseinket el nem kerüli ha
tását tagadni, bár többszöri hígítások (dilutio) által több 
apróbb részre felosztatik is; miután a’ tapasztalás tanú
sítja: hogy még elég erővel bírnak az ember egészsége 
megváltoztatására, ’s viszont beteges állapota helyre
hozására. Azonfelül pedig a’ hasonszenves orvos csak ad
dig hígítja a’ sze r t ,  inig tőle hatást lát.

B e t e g .  Az ur nekem napvilágnál tisztábban meg
mutatta a’ hasonszenves gyógymód czélszerüségét, töb
bet mint nem orvos nem kívánhatok, egyedül még a’ fe
letti csudálkozásomat nem bírom eltitkolni, — miért nem 
pártoltatik e’ gyógymód hathatósabban ?

O r v o s .  Mi a’ kormány ellen panaszt nem emelünk , 
mivel gyógymódunknak szabad gyakorlatát régen megen
gedte ; mi ezen kegyes engedelemtnel éltünk ’s gyógyí
tottunk számtalanszor ott, hol mások előttünk gyógyithat- 
tanságot látlak; illy esetek velünk egyet nem értő orvos- 
lársaink irigységét idézték elő, melly már most annyira nö
vekedett , hogy jelenleg nemcsak szabad gyakorlatunk
ban akarnak akadályoztatni, hanem,  minthogy a’ hason- 
szenvnek czélszerütlenségét tudományos utón bebizonyí
tani nem bírják; az újabb időkben némellyek azon incon- 
sequentiára veteinültek, miszerint a’ betegek gyógyulását 
puszta természet általi gyógyulásoknak lenni hirdetik, olly 
formán, hogy 100 beteg közül legalább 90 természet ál
tal gyógyul, és csak 10 valódi mesterség következésiben. 
Minthogy azonban az allopathicus kórházakban 100 beteg
közül 10—15 szokott meghalni, úgy reméllein, nem hibá
zom , ha a’ valódi mesterség által gyógyítani szándékoz- 
takat a’ holtak lajstromában vélem feltalálhatóknak. Ezt egy 
simplex összeadás és kivonás könnyen megmutatja. Vagy 
án a’ 90 természet által meggyógyulható közt is van né
hány a’ holtak lajstromában ? Ez már igen sok volna !!

B e t e g .  Igen, de ezzel saját gyógymódjok tisztasá
gát ’s czélszerüségét nem igazolják ?

O r v o s .  Bizonyosan nem, sót illy módon tulajdon ál
lásukat a’ közönség előtt valódi okbul mindig gyanusab- 
bá teszik; mert minden tudomány nyilványosságot kivan, 
és ha tőle ez megtagadtatik, csak annyi, mint az előme
netelnek készakarva gáncsokat rakni.A’ horaoeopathia ré
gi időtül fogva kéri a’ nyilványosságot, mellyet mai na
pig sem nyerhetett meg, pedig ez volna legczelszerübb 
eszköz azt állásából végképen kimozdítani , mivel ha ha
szon tálán,czélszerűtlen,ezáltal legbiztosabban megbukhatok; 
ha pedio* üdvös és hasznos, ekkor taitozunk neki olly ál
lást szerezn i , mellvből az egész emberi nemzetre üdvös
ség hathat; és ezt teljes joggalis  várhatni olly tudományos
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osztálytól mint az orvosi, mert akadályoztatni valamit ha
ladásában annyit tesz: mint félni, ez pedig egy orvoshoz 
méltatlan melléknév, kire az ember legbecsesb vagyona 
bizatik, kinek minden eszközhöz nyúlni kell, mellyek czél- 
jához közelebb vezetik, kinek minden mellékes tekinteten 
győzelmeskedni ke l l , hol az emberiség boldogsága esz
közöltetik. De vessünk még egy pillanatot azon ártalmak
ra ,  mellyek az illy nemű tilalmazásokból erednek. A’ ha- 
sonszenves orvosak száma még most sokkal csekélyebb , 
hogy sem ezek képesek volnának a’ hasonszenvvel igazán 
megbarátkozott községet kielégiteni, ennek szükséges kö
vetkezése, hogy több orvos is kénytelen a’ hasonszenvet 
t anulni ,  ’s rögtöni betegségekben nemcsak önmagokat, 
hanem másokat is ekkint orvosolni, mit várhatni illy or
voslásodul ? nem botrány é az ember életét hasonló ta
pasztalatlan kezekre bizni engedni ? De még dipl. orvosok 
közül is hány nevezi magát homoeopathicusnak, kiknek e’ 
gyógymódrul alapos fogalmuk sincs? és többnyire csak 
azért akarnak igy neveztetni, mert ez utón hamarabb re -  
méllik sikerülni állásukat. Ja j!  nem kilenczszer, de ki- 
lenczven kilencz ezerszer jaj olly szegény betegnek, ki 
illy szerencsétlen kezek közé kerü l!!!  Nem igazságos é 
e’ szerint abbeli kívánságunk , miszerint gyógymódunk
nak nyilványosságot kivíni akarjunk ? legyen tanszékünk, 
legyen tanítója gyógymódunknak, ki előtt minden orvos 
ki e’ gyógymódot gyakorolni akarja, ebbeni jártassága ta- 
nujeleit adni köteleztessék. Mi nem félünk a’ sikertől, ké
szek vagyunk megvíni elvünk igazságáért, nem rejtjük el 
magunkat homályba, hanem nyilványosságot kérünk, melly- 
re hogy nagy lelkű hazánkfiai segédkezeket nyujtandnak 
édes reménynyel hisszük.

B e t e g .  Valóban méltó is ezen ügy pártolásra; se
gítse a’ magyarok istene az urakat czéljok elérésére, en
gem pedig hasonszenv által kívánt egészségemre’

Tár eza,

B o r  és S z e r e l e m .  — Mint a’ nyájas kis ipolya , 
melly szemérmesen búvik ki havas hantja alól a’ ki
nyílt tavasz lágy fuvalmára ’s hajnali, harmattól felgyön
gyözve kedves illatot lehel a’ zöld színbe öltözött termé
szetre: úgy dagasztja a’ bor és szerelem heve fiatal keb
lünket. A’ szöllögerezdek , mellyek fürtjeivel olly szépen 
fel van koszoruzva a’ szőlőtő, elrejtve hordják magokban 
azon mennyei táperőt, mitől a’ bus halandó felvidul; az 
elfáradt test erőt nyer ’s a’ kebel tettekre lelkesül: egy 
kis szende lyány is, kinek még ártatlan keble roszat nem 
ismer  ̂ nem tud , ki nem tudja miért nyög és sóhajtozik, 
fázik es hévül, mosolygva csiigg és szenved édes anyja 
ölen; s felebredven a’ kebel rejtekiben mélyen szunnya— 
dozo szerelem egymás rokon érzelem meleg érintéséhez 
kapcsolva, szivet es lelket egyiránt ébresztő nemes fü
zével erőt ad lélektelennek , a’ porból kiemeli az e -  
rotlent a gyává t , es a’ szalmafedte kunyhó gyermekét 
óriássá növeli. Ollyan a’ szerelem mint a’ nap melege , 
s valamint ez felhozza föld gyomrabol a’ plánta csiráit, a’ 

rög közül kicsalja a gyenge ibolyát: úgy a’ szerelem el— 
lenállhatlan ereje kifejti a szív sugalmait, mint hajnali 
harmat kitárja a’ rózsakelyhet, és a’ szív fenekéről felho
zott drága kincsekkel meggazdagitja a’ szegény halan- 
dot. A bor is -— előbb nedve különböző színű bársonypu— 
ha szemekbe rejti lángerejét, aztán pezseg és forr, ’s 
töltsd bár akármibe, kiadja erejét mint a’ szerelem, és 
bíbor színnel borítja be a’ hervatag arczokat, vagy pe
dig a mosolygó rózsaképet hervasztja el. — A’ 'szere 
lem^ sokszorolly lágy ,  olly szelíd, hogy még óriás Her

kulest is fono lyányok közé csalogat, az erős Sámsont 
pedig puha kebelén altatja e l ;  néha pedig olly kemény, 
olly kegyetlen , hogy a’ vad Nérót is zsámolya előtt kö- 
nyörögíeti ’s a’ hatalmas Caesart kíméletlenül lebilincseli. 
A’ bor épen igy szeret velünk játszani ; néha szelíden 
ömledező kedves dalokat zengedeztet ’s a’ hadakozó fér
fiú 70 éves Dávidot a’ frigyláda előtt tánczba kerekíti; 
néha pedig a’ tisztes Noét is megmezteleniti.

A’ szerelem dala olly édesen foly mint a’ méz ; a’ 
bor édes nedve ezer örömeivel kínálkozik, melegítő he
ve feltüzeli a’ hőst, a’ költőt, ’s mint amaz által szoros 
és nyájas barátság köttetik : úgy imez szélesen kiterjedő 
ismeretség , legforróbb rokonszeretet, bizalom , őszinte
ség , nyilatkozás kútfeje ’s folyama. A’ bor elkábitja az 
ember fejét, a’ szerelem is, ’s mindenikből nehéz kigyó- 
gyulni.A’ bor mérges és boszuálló; a’ szerelem i s ’s min- 
denik veszedelmes, m i n t  a z o n  r ó z s a  s z a g a ,  mel- 
lyet kígyó mászottmeg — ’s kellemetlen mint virág, melly- 
nek nedvét a’ méh kiszítta —

A’ bor haragja irtóztató mint villámsujtás , semminek 
haragjától nem lehet inkább félni, mert ez határtalan ke- 
gyetlenségü; nem ismer törvényt, egyre dühöngmint meg
sértett oroszlán,melly minden pillanatban irtóztatóbb. A’ sze
relem dühe szinte engesztelhetetlen; ollyan az mint felforrot 
te n g e r , hullámait kihányja túl a’ partokon , mindent el
nyeléssel fenyeget, vagy m inta’ tűzvész, melly mind ad
dig pusztít mig martalékot talál ’s eloltani nem lehet. — 
A’ fösvény, ki fanyar sápadt képpel, bekulcsolt kezekkel 
őrködik pénzes ládája felett, ha bortulhevülni kezd — ne
vetséges adakozóvá leszen ; ’s ugyanez, ki egyébben leg 
undokabb fösvény, a’ szerelemnek arany gyűrűt ad, gyé
mántcsillagot vásárol, drága lánczot kerít nyakába. — A’ 
bor sok szótlan ember zárajkait megnyitván, azt kifogy- 
hatlan beszédüvé teszi; a’ szerelem itt megfordítva á l l ; 
mert szerelemittasoknál a* csak gyakran kireppenő nyögö 
sóhajok , a’ szemek egymásba tapadása, mély csönd ’s 
töredezett rebegő szavak jelentik az életet. — A ’ bor e -  
reje leginkább az érzékiséget csiklandoztatja, mi által a’ 
legerősb testis elveszti erejét: a’ szerelem tündéres szár
nyakat fűz magának, a’ világ szédítő dalain mulattatja ma
gát és másokat; néha olly szirten szereti elzengni dalát, 
mellynek tetőjén megég ’s megvetve a’ zöldellő lombok 
kellemeit, a’ kristály patak nyájas suttogását, vágyait ha
jótörésekről hires zugő habok és örvények elégítik ki. 
— A’ bor mint az irás mondja: megmarja az embert ’s 
megcsípi, mikor aztán sok hasonló a’ vész dühéhez , mi
kor ez a’ tenger örvényeit felzaklatja , a’ felzudult hul
lámok kiragadják a’ kormányos kezéből a’ kormányt ’s a' 
hajó kormány ’s délejtü nélkül mintegy buborék nyom nélkül 
vesz el a’ tenger végtelen hullámain. Az ifjú keble is fel
forrva szerelem égető tüzétől — minden szent előtt elné
mul, minden józan okosság megtompul előtte, ’s egyedül 
csak tündéres dalain andalog, a’ nyögve epedó szellő sut-  
togásit szereti ; mert azokban kedvelt képe sohajit véli 
hallani, és végre lelke fájdalmas sebet kapva, minden e -  
rejét elveszti. — A’ bor vidám kedve mindent iger mint 
e’ szerelem. A’ költő, kiben a’ mélyen szendergő tehetse
geket felkölti a’ bor hatalmas ereje, meszszerepdeső szár
nyakon a’ teremtő világában elcsapong, berepüli a maga
san fénylő csillagok végetlen halárait, es a’ gyönyörű mű
vészet titokkal teljes fátyolán keresztül énekli el szív ne
mesitő és lelkesítő gondolatit. A’ szerelem minden nagyot 
és dicsőt, miden szelídet és szépet lángkebléhez szőrit ,  
gyümölcsöt fűz a’ száraz galyakra . ’s mint szemünk égi 
tükre , a’ természet gyenge párájiból fölemelkedik,’s mo
solyog a’ rózsával biborozott csöndes reggel elé.

Szerkeszti Helroeczy.— Nyomtatja Tr a t t ne r - Káro  lyi  üri-ulcza 453.
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28 szám. Pest, április 7kén. 1844.

F e l í r á s !  j a v a s l a t  a z  é v e n k i n t  t a r t a n d ó  o r -  
s a á s s y ü l é s  I r á n t .  Fels. síb. Visszapillantván alkot- 
ványunk történetébe, a’ midőn látjuk, hogy az 1458: 13.,
1471: l : ,  1498: 1 .  1526: 16., 1563: 3., 1655: 49 , 1715: 
14., 1723: 7. t.czikkelyek szerint még amaz időkben is 
szükségesnek tartaték az országgyűlésnek néha évenkint, 
néha minden másod évben, szabályszerüleg azonban ösz- 
szehivatása, még midőn fejletlen állapotában a’ nemzet 
önkint sem érezhete nagy vonzalmat, harczias körülmé
nyei közt pedig időben ’s nyugalomban sem bövelkedék, 
ollyan belső és részletes javítások ’s intézkedések körüli 
foglalkozásokra, mellyek béke által ’s a’ nép értelmi mű
veltségének bizonyos fokozata által föltételeztetnek: azt 
hiszszük, Felséged előtt nekünk; elég ama törvények so
rára , ’s azokon felül még az 1791: 13., 1827: 5. törv.- 
czikkelyre egyszerűn hivatkoznunk, elég a* múlt és jelen 
különbségit, az érdekek mostan szövevényesb és surlódóbb, 
a’ szükségek rohanóbb ’s változóbb természetét ’s a’ nem
zet fejlettebb ’s munkásabb közértelmességét ekép rövi
den csak megérintenünk annak bebizoyitására, hogy mi
dőn mi az országgyűlések évenkint tartását kívánjuk, sem 
ollyat nem kivánunk , mi törvényink szavaiban is, szelle
mében is nem volna gyökerezve, sem ollyat nem, mi ko
runk és nemzetünk sajátsága és szükségei által nem iga
zoltatnék. Már ama föliratunkban , mellyet múlt 1843. év 
jul. 12kéről felséged k. k. előadásira fölterjeszténk v a la , 
a ’ teendők roppant számából megemlítettünk némellyeket, 
elmondottuk, hogy sem az ország határinak k é r d é s e  i -  
ránti jogainkkal nincsenek öszhangzásban a’ tények, sem 
annak határin belül nem bírt nemzetiségünk fölemelkedni 
azon pa lcz ra , melly azt a’ közélet minden nyilatkozási- 
ban illeti; elmondtuk, hogy midőn egy részről az egyet
értés azon egy haza polgárai közt vallásbeli viszálkodá- 
sok által zavartatik, más részről a ’ békítő népnevelés mind
eddig nem volt tárgya orsz. intézkedéseknek; elmondtuk az 
idő intését, melly a’ nép terhei könnyítésére állapotának pe
dig javítására komolyan emlékeztet; elmondtuk, hogy földmi- 
velésünkhervadoz: azt élészteni kell, hitelünk nincs: ezt sze
rezni kell,iparunk hiáányzik: ezt teremteni kell, kereskedé
sünk nyomatás alatt szenved: ezt szabályozni kell,’s már csak 
azok végbehajtására is, hol azonban még mindent nem so
roltunk e lő , a’ legbuzgóbb akarat ’s legnagyobb áldozat 
mellett is évek hosszú sora kívántatik ; pedig még mind 
ezek által a’ belső javítások nagy munkája nem leend be
végezve , hanem csak azon alapföltételek lesznek meg
szerezve , mellyeknél fogva hazánk eljuthat a’ virágzás
nak , nemzetünk a’ boldogság ’s dicsőségnek azon fokára, 
mellyre részint belső életerejök á l ta l , részint annyi kiál
lott szenvedéseikért kétségen kívül meghivatvák a’ gond
viseléstől. És ha ezek mellett gondolóra vesszük , hogy 
úgy a’ szellem mint az anyag-világbeli találványok ’s ja 
vítások szemeink előtt az életben mi rohanó sorral követ
keznek egymás után, hogy a’ megszaporodott közlekedési 
módok ’s megélénkült kereskedés, és a’ közhatalommá vált 
sajtó-világ ereje által a’ távolabb lakó nemzetek is mi 
nagy befolyást és hatást gyakorolnak egymásra, melly- 
nek üdvös vagy káros léte , mindenikre nézve összes ki
fejlettségének értéke szerint különbözik , bátran állíthat
juk , hogy ha vagy teljesen elszigetelt állásban maradni 
nem akarunk, vagy a’ mesterségek, tudományok és álló— 
dalmi intézvények mezején minket annyival megelőzött nem
zetektől örökös függésben nem akarunk len n i , épen sa
ját nemzeti létünk ’svirulásunk iránti legszentebb köteles
ség elengedhetlenül megkívánja tőlünk, raiképen nemcsak 
megszaporittassanak, hanem minél gyakorabbiakfeá is te

tessenek a’ törvényhozói intézkedhetés alkalmai; részint 
azért, mert e’ sűrű fejlődés közepett a’ szükséges intézke
dések pillanatai jelen korunkban hamarább jönek és múl
hatnak ; részint a z é r t , mert ez egy részről tanácsos is , 
miután minden történeti alapon nyugvó alkotványbeli vál
toztatás és javításnak fokozatosnak kell lenni, ez utón a -  
zonhan az clkéséstól csak a’ gyakoribb országgyűlés ó meg; 
más részről pedig szükséges is, miután a’ természetöknél 
fogva szétágzásra hajlóhatóságok ereje évenkint ösz- 
szegyüjtetvén, e’ szerint az összes törvényhozás egybe- 
hangoztató ’s irányadó hatása által a’ közvéleményt ’s en- 
nélfogvást a’ nemzetet biztosabban fogja vezérelni ’s iga
zítani , ha kell. De azonkívül , hogy a’ szelíd folytonos
ságban évenkint egymás után alkotandó ’s a’ végrehaj
tásban egymás által már megkönnyitett törvények kisebb 
rázkódást okoznak, a’ három évenkint és igy egyszerre 
nagyobb sokasáéban hozni szokott törvényeknél maga az 
alkotványos élet és elem is, engesztelő és kiegyenlítő i -  
rányzatában a’ szerint érik és tökéletesedik, a’ mint a’ 
törvényhozás munkálkodás végeit gyakrabban összeül, és 
sok hijány ’s apadék országgyűlésen kívül is, ’s ennek kö
rében is épen annak tudása által fog legbizonyosabban ’s 
legbiztosabban megszüntetni, a’ nélkü hogy ellenkező eset
ben azok kellemetlenségei’s árialmai évenkint éreztetnének. 
Midőn azonban az őrs zággyülésnek évenkint tartatásátaz 
ide mély tisztelettel rekesztelt törvényjavaslat szerint ki
mondatni kívánjuk, ugyanabban, a’ nemzet annyi év óta 
táplált ’s felséged előtt annyiszor kijelentett közohajtása 
szerint kifejezendónek véljük egy részről azt is, hogy jö
vendőben az országgyűlések mindig Pest városában tar
tassanak: más részről pedig, hogy hazánk életviszonyai
nál ’s lakosai legnagyobb számának mezőgazdasággal! fog
lalkozásánál fogvást az országgyűlés ideje december, ja 
nuár , február és martius hónapokra állandón határozías- 
sék. Tehát mind a’ belső javítások szükségeinek sokasá
gánál, mind a’ velünk távolabb ’s közelebb kapcsolatban 
levő’s lehető nemzetek folytonos, bennünket messze meg
előzött, ’s úgy ipari mint nemzeti önállásunkra nézve sú
lyossá válható fejlődésének tekinteténél, mind pedig ma
gának az alkotványos élet gyakoribb összepontosulásának, 
’s ez által eszközlendő tökéletesb és szabályszerűbb mun
kásságának áldásteljes hasznainál fogva, minket azon re
mény ’s erős bizadalora táplál, hogy magas egyezését fel
séged nem fogja megvonni ezen törvényjavaslattal, melly- 
nek czélja minélelóbb rendet ’s jogot hozni be oda , hol 
az hiányzik; a’ kor kivánatit ’s érdekek szükségeit kielé
gíteni mindig annak idejében; siettetni azon intézvények be
hozatalát, mellyek más országok ’s népek jólléte és dí
szének alapjává váltak ’s ekép hazánk virágzása nemze
tünk megnőtt hatalma által: czélja egyszersmind öregbí
teni ’s tenni állandóvá az alkotványos királyi szék ragyo
gását ’s örökre diadalmas erejét. Kik egyébiránt stb.

T ö r v é n y c z i k k e l y .  Az országgyűlés évenkint 
tartatásáról. Jövőben, az országgyűlés évenkint, és min
dig sz. k. Pest városában fog összehivatni. Munkálkodá
sának pedig ideje december , január, február, és martzius 
hónapokra határoztatik.

Ü z e n e t e  a’ KK. és RRnek a’ m. foRRhez az or
szággyűlés évenkint tartatása iránt. Az ide rekesztett Föl— 
Írási javaslatban kifejtett okoknál fogvást a KK.es RR.mind 
tanácsosnak , mind szükségesnek Ítélvén azt, hogy^ezután 
az országgyűlések évenként tartassanak; a m. foRRket 
ezennel Teljes bizodalommal felszólítják, hogy ö felségéhez 
intézett e’ felírásban megegyezni szíveskedjenek.
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Szózat a’ nemzeti színészet ügyében.

A’ Világ f. évi 26d. számában egy czikk jelent meg
60k szóval, de kevés sóval, mit ha türelemmel végig ol
vastunk, sujtásos létünkre gondolás mellett azon ügyvéd 
szóváltásához hasonlíthatunk, ki érezvén ügye gyengesé
gét állitgat bizonyítás nélkül ’s mellőzve az ügy érde
mébe vágást alaptalan kifogások ’s üres szószaporitásokat v. 
vastag személyeskedéseket halmoz rakásra! nem hijában, 
hisz prókátori világban élünk.S’ a’ Világban megjelent ezen 
ezikknek illy csábitó nevet adtak : Szózat a’ nemzeti szí
nészet ügyében! Alulírottak , ha a’ kérdéses czikk csak 
Pestbudán olvastatnék, szót sem emelnének a’ trágár
s á g o m é r t  fővárosi községünk a’ személyes érdeket nem
zeti lepelbe takaró rósz akarat felett kedvező tapasztalás 
után töri el a’ pálezát; nem is azért szólalnak fel alul
írottak, hogy az országos Rendektől — mint a’ szózat iró— 
ji (?) valamit k ö v e t e l j e n e k ;  mert sem nem olly sze
rénytelenek, hogy a’ nemzet képviselőjitől k ö v e t e l j e 
n e k ;  sem nem olly hiúk, miszerint higyék, hogy igény
telen szózatuk adhasson irányt törvényhozó test lépései
n ek ;’s végre, mert sokkal inkább tisztelik az országos Ren
dek önállóságát, mintsem arról föltegyék, hogy egysze
rű  előadás után,oktámaszos meggyőződés nélkül,hagyná ma
gát erre v. amarra csábittatni; szólnak tehát ’s egyedül 
csak azon vidékiek némi felvilágosításául, kik nem kísér
hették folytonos szemmel szinügyünk haladását ’s kik kö
zül némellyeknek elég auctoriíás az :  hogy írva van!

Az olv. község nem kis fájdalmára érdekes tudósí
tásokat kirekesztő Sz ó z a t Írója harmadfél hasábon ke
resztül trillázott szócsengés közt zugprókátoros szerény
telenséggel nem szégyenli mondani: hogy a’ mostani szín
ház-igazgató elvül tűzte ki magának a) kiirtani a’ drámát; 
mert Szököttkatona Két pisztoly stb. bohózatokkal r ö h ö g -  
t e t i a’ közönséget; b) kiirtani az operát; mert egyszer 
másszor Havit, Szigligetinét lépteté fel ’s Hunyady Lász
ló diszitvéuyére ’s ruházatára mitsem költött, e) Hogy az 
igazgató csak saját zsebét tömi (?)

Nézzük a’ dramairási koholmányt. Itt előre bocsát
juk , hogy a’ Szózat Írója műértetlensége világos jeleit 
adván akkor, — midőn a’ Szökött katonát ’s Két pisz
tolyt bohózatnak rágalmazza, nem illetékes bíróul tolako
dik a’ közönség nyakára: tudja pedig, hogy az illyenbí
róság józan ész ’s honi törvényeink , jelesen 1635 : 15 
5s 1723: 28. t. ez. értelme szerint sem állhat meg. M ia -  
zonban a’ kifogások használatát a’ Szózat Írójának enged
jük ’s az ügy érdemébe vágunk.Szinház-igazgatónak a’ kö
zönség ízlését kell kipuhatolni; ez azon iránytű, minél 
fogvást ő magát tájékozhatja. Ha a’ nagy közönség Íz
lése még nem egészen kiképzett, fokonkint kell íinomitani 
3a hogy ezt elérhessük színházba, édesgetni. A’ volt igazga
tóság alatt télen nyáron jobbadán nyulászóhely volt a’ nemz. 
inézete ; aljas német bohózatok , pityergő német drámák, 
ugye »csak ó iskola szüleményei, kit vonzottak volna szin- 
háabf ? akár tanulás vagy mulatás, akár mulatva tanítás 
helyéül tekintsük azt. ’S nemzeti színészetünkre ezen i -  
dószak volt leggyászosb kor, mert sem drámánk nemvala 
sem operánk. A’ tespedés e’ szomorú szakában vévé ál
tal Bartay színházunkat. Közönséget kell tehát neki vará
zsolni a’ tatárdulta honhoz hasonló színházba ; nem azért 
hogy zsebét megtöltse , mert illyesmit mostani körülmé
nyi*1̂  közt talán csak értetlenség ró sz ’s akarat vagy mind
kettő állíthat, hanem hogy ne álljon üresen a’ nemzet há
za ’s szabadítson meg bennünket azon gyalázattól , hogy 
Magyarország fővárosában hontalan legyen a’ magyar szí
nészet. ’S még most a’ teendők csak az első stádiumában 
vagyunk, uem is lehetünk tovább, mert nép életében egy év 
perczczel azonos. Ugyanazért itt most csak azon kérdés 
fordulhat okszerüleg elő: megkísértetté az igazgatómin

den illetékes u ta t , hogy színházunkba, szinügyünk fen- 
tarthatása tekintetéből, közönséget édesgessen: erre csak 
az felelhet nemmel, kit vagy rósz akarat mételyezettmeg 
’s nem pirul v i l á g o s  dolgokat tagadni ’s ferde szín
be tüntetni elő mint a’ Szózat Írója, vagy nem kisérte fi
gyelemmel színi haladásunkat; tanúsítják ezt épen az an
nyira neheztelt Szökött katona ’s Két pisztoly, mik, mint 
a ’ közbedvességü Tiszujitás is, igen szép és miveit közön
séget gyűjtenek annyiszor mennyiszer földszint és páho
lyokban # )  ’s ezen közönség nagy része mellesleg legye» 
mondva , nem röhög mint a’ Szózat Írója nem igen vá
lasztékos modorban írja ; gyűjtenek — ’s ezt jól megje
gyezzük —- n emcsak magyar, hanem idegen ajkú közönséget 
is.’S ha majd a’ közöns. annyira megkedvelte színészetünket, 
hogy színházba járás másod természetévé válandik ’s azt nél- 
külözhetlen kellékül tartja: akkor igen is helyén sót szükség 
lesz a’ komoly ’s magas drámák gyakori adatása, mig most 
fájdalom! sem Vörösmarty sem Shakspeare vagy Schiller 
nem tudnak közönséget varázsolni. Addig tehát, mig ezen 
második stadium magától be nem következik, a’ különben 
tisztelt törv.rendelefe már csak azért sem sikerülhet,mert kö- 
lező erővel nem bir, de nem is bírhat a’ közönségre néz
ve , mellynek Ízlése még most a’ komoly drámáktól ide
gen; ’s kösse meg bár mennyire még most az igazgatót a’ 
nemzeti komoly drámák i r á n t : csak azt fogja eszközleni , 
hogy ezek mellett egyik igazgató másik után bukik, v. 
néhány évmulva megint orsz. segély kell. Mi b) az operair
tási szintolly nevetséges mint sajátságos vádat illeti,— erre 
nézve csak azt jegyezzük meg, hogy ha ez lett volna szán
ka: a’ derék primadonna megszerzése után bizony nem 
fáradt volna annyit,’s ezt nagyon kár kiválta’Szózat írójának 
feledni ! Van azonban ezen operairtási ábrándban ollyas- 
mi, melly azt mutatja, hogy rósz akarat a’ legjobb szándé
kot is el tudja ferdíteni; ’s ez a’ Havi ’s Szigligetiné föl
léptetése.

Mi ezek egy párszor fölléptetésében az igazgató azon 
loyalitását méltányoltuk, miszerint alkalmat nyújtott az i -  
gyekezetnek sarjadék-szegény szinézetünk mezején; ’s ha 
Joobtul ezelőtt nehány évvel, Füreditől pedig tavaly meg
tagadják vala a’ föllépést: most Joob miatt az igazgatót 
aligha bántanák, Fürediben pedig néhezen nyertünk volna 
sok reményre jogosító növendéket. Szigligetiné ’s Havi 
miatt csak akkor érdemlene Bartay korholtatást, ha őket foly
vást szerepeltető vala, mint szerepeltek a’ volt igazga
tás alatt némelly ujoncz v. ó primadonnák. Mi Joob utazását 
’s Hunyady László diszitvényeit stb. illeti, erre felelni, ha 
méltónak ta r t ja , az igazgató köréhez tartozik. Van vé
gezetre az előbbi két ferdeséghez hasonló koholmány a’ 
Szózatban , hogy c) az igazgató csak saját zsebét tömi. 
Ha magányos körökben tett nyilatkozatára akarnék emlé
keztetni a’ Szózat Íróját, megsugnók neki, hogy ez előtt 
csak egypár hónappal is bukást jósolgatott! az igazgatónak 
Honnan az illy hirtelen változás? Azonban tekintsük a’dol- 
got úgy a mint kell. A’ volt igazgatóság alatt, midőn a’ 
színházi személyzet fizetése kisebb, ’s illy drága énekesnő 
nem vo lt , egy évben több kelt el a’ törvényeggedte 40 
ezer fr. országos pótléknál, a’ mostani igazgatónak pedig

*) A’ „Szökött katona ’s Két pisztolyának gyakor ’s úgyszólván 
majd másod 3mad nap egyinásutáni adatási miatt tán csak a’ 
bérlők panaszkodhatnak méltányosan ’s mit csakugyan nem 
kívánhatni, de többrendii hallomás után attul tarthatni, hogy 
jövő bérletre nézve a’ ,Szökött katona' több bérlőt ne szök
tessen el a’ színháztól ’s a ' ,Két pisztoly'szapora ismételge
tése ugyszólvánellenszegiilő pisztollyá ne váljék a’ már rá unt 
eddigi bérlőkre nézve. Hisz a’ procent mindkettőtől megjő, ha 
nem kapzsiskodunk is(a’bérlők iránti olly kiméletlenséggeljnagy 
mohón utána. Itt talán az határoz: vájjon a’ nagyobb közön
ség kíván é több figyelmet az igazgatóság résziről vagy a’ 
bérlők ? ’s mindkettőnek érdekét legalább közelítve kielégí
tő mód lenne a’ nem olly sürü ’s rögtön egymás) követő 
előadás. Medio tutissimus ibis. Szerk.
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30 ezer pótlékkal évenkint be kell érni. Ugyan mibül töm
heti meg zsebet? Hisz a’bevetelt nagyon könnyű tudni,miután 
egy egyed úgynevezett színházi ellenőr czim alatt’400 pft 
Uzest húz a’ színészét ápolására segedelmezett pénzből; 
mig a’ színészét egy ag g  bajnokának nem lenne hova le 
hajtani fejet, ha csak ügytársai ’s az igazgató nem kö
nyörülnének rajta! Vájjon, miután ezen ellenőr kötelessé
ge  csupán abbul áll: hogy följegyezze naponkint a’ be
vétel sommáját, nem találkoznék é szinte alkalmas egyed 
jutányosb fizetés mellett ezen kevés fáradságot’s még ke
vesebb stúdiumot igénylő munka megtételére;’s a’ 40Öftig 
fenmaradó öszszeggel nem méltányosb lenne é azon fér
fiút tengetni, ki annyit tűrt és szenvedett, a’ színészet agg 
martyrát Láng Jánost. Hirdessünk csődületet a ’ színházi 
ellenőrségre például 200—240 pfttal, mindjárt akad em
ber különbnél különb ’s a’ hátra levő öszszeggel megeny- 
hitjük a ’ nyomor ttjának Ínségeit. Vannak még a’ Szózat
ban olly dolgok említve,mik az iró nem tiszta szándékát igen 
jellemzöleg ’s tisztán mutatják. Hlyen a) az ,hogyL end-  
vaynet a’ bohózatok szoriták le színpadról; holott minden 
ember tudja, hogy derék színésznőnk az év nagy részé t ,  
szellemi élvezetünk nem kis hiányára, fájdalom, súlyos be
tegségben tülté el. Hlyen b) azon beszéd, hogy igazga
tó a’ Kalandor diszitvényére sokat költött: Holott jól tudta 
azt a ’ Szózat Írója, hogy a’ Kalandor, az igazgató által 
kitűzött 50 aranyos jutalomkérdésre pályázván , a’ bíráló 
választmány többsége által ítéltetett jutalomra ’s igy kel
lett azt adatni annyival inkább, mivel hihető volt, hogy ha 
a ’ Szökött katona, melly a’Kalandorral versenyezvén csak 
másodrendűnek jellemeztetett, olly közkedvességet aratott, 
a ’ jobbnak véleményezett Kalandor még inkább fog tet
szeni. Azonban itt is beteljesült a’ fölebb felállítottuk elv, 
hogy közönségre mit sem erőszakolhatni, csak az ’s más 
nem lehet biró; a ’ Kalandor megbukott a’ Szökött katona 
pedig kivítta az elsőség pálmáját: igazság ’s méltányos
ság  é azért az igazgatót vádolni, hogy a’ bíráló választ
mány többsége által 50 aranyra érd. ítélt Kalandor megbu
kott ? Egyébiránt különös, hogy miután épen a’ Világ 
szorgalmazá a’ Kalandor mint egyik ségedje müvének ada- 
tását ’s tribunálja előtt folyt a’ diszitvénykészitési ügy, a’ 
belletriában ’s szinügyben honos szerkesztő legkisebb ész
revételt sem tesz a’ Kalandor miatti rágalomra, hanem a’ 
Szózatot nagyon ajánlja. Mi az igazgatónak emberiség 
ügyében honszerte megismert áldozatait illeti, ezekről nem 
szólunk, ezek nem a’ szinügyhez tartoznak, hanem egye
di jellemre. Azonban a’ Szózat írójának e’ tekintetbeni 
szájaskodása Radnay Tivadarra emlékeztet hajdan a’ 
Hírnökben, midőn részéről ad captandam benevolentiara 
folytattaték’s rá nézve élethalál-kérdés volt az operaügy, 
Bajza ellen is tényeket Ígért felhozni.

U. J .  Miután e’ czikkecskében Schodelnéról is van em
lítés téve, kötelességünk félreértés kikerülése miatt meg
jegyeznünk : hogy a ’ tisztelt énekesnőnek valamint távol
léte fájdalmas,’s emlékezete kedves volt: úgy jelenlétét is 
drága kincsnek tartjuk ’s ne vegye kérjük tiszteletlen
ség je leü l ,  ha a’ dolog természete úgy hozván magával, 
róla emlékeznünk kellett.A’ színházi közönségből: Többen.

Törvényszéki Ítélet a’ kor föltttt.
(Allegória a’ fontolva-haladás szellemében.) ^

Havas föllegekkel környezett magas uralkodó polczán 
ül vala Chronosz, az évek agg  nemtője,’s komor kedvü- 
leg, mint a’ januári égboltozat. Intésére megjelenénekbi- 
rószéke előtt idült ^s elfajult gyermekei, kik termékeny
ségéből származónak ’s látásukon nem különösen látszék 
örvendeni. Redőzött homlokkal , magasra emelt szemöldei

*) Soknak óhajtását fejezzük ki azon figyelmeztetésben: lenne szi
ves igazg. ur ellátni az operaképvíselőit is olly ügyes egyedek- 
kel, minőkkel drámánk dicsekszik, ’s havonkint egy uj operát 
adni két uj színdarab mellett. Szerk.

alól csillogó éles szemei villanysebességgel átjárák a’sze-  
gény bűnösök sorát, kik vétkeik súlya érzetében lesütött 
szemekkel, bünbánatképezó arezot mutatának. Három ma
gas alak látszik azonban a’ biró elibe bátran ’s kevélyen 
lepni, mellyek tekintete a’ tisztelet ’s bizodalom érzelmét 
hoditá hozzájok; egyike Minervának hajdani pánezélos öl
tönyében , deli termetű kéjteljes nő , a’ bölcseség, egy 
más alakot vezete karon fogva, semiramisi parancsoló te
kintettel , feje koszoruzott,’s jobbjában királyi pálezát, 
baljában arany gyepült tartván — a’ politikát. Nyomba u -  
tánok egy tiszteletteljes képű aggastyán behunyoritott sze
mekkel, baljával a ’ gyeplüknek álomszíját,izmos jobbjában 
mérleget tartva, ballagott: az igazság. Ezek, mint ö- 
rökös vádlóji a’ kábaságok ’s gonoszságoknak, mellyeket 
többi testvéreik elkövetének , a’ biró mellett helyt fogla
lónak. Mint vádlottak a’ birószék küszöbe előtt megjelen
tek a’ század fiatalabb hét lányai, valamennyien sántikál- 
va, m in ta ’ hasonlítás, a’ bölcselet, erkölcs, iralom, mes
terség , ipar . műveltség és divat. — Miként voltak ezek 
mindnyájan fölpiperézve, bocsánat, ha le nem irom; elég 
hogy mindössze kaczéron és szemérmetlenül, gyönge ré
szeiket kitárva, úgy hogy a’ vén Chronosz megbotrány- 
kozott látásukon.

,,Lépjetek elő, ti elfajult lyányok, rivalt rájok Chro
nosz, ’s védj étek magatokat a’ vádak ellen , mellyeket i -  
dősbik testvéreitek emeltek. Szólj vádló: miről vádlód te 
az elfajult gyermekeket, kik hajdan a’ világ örömei való
n a k ’s az emberiségnek legkellemesb élvezetet adtak?

„Mindenek előtt arról vádlom, felele Minerva, má
sik két testvére képében is, hogy kormányom ’s uralko
dásom alól kibújni ügyekeznek, hogy a’ pajzánság, kába- 
ság ’s tilos őrjöngéssel karon fogva nyargalóznak. En
gedd egyiket a’ másik után előállni;én mindegyiknek sze
mébe mondandóm, mit vétett ellened, ellenünk ’s az em
beriség ellen.“

A’ koristen által adott jelre megjelen a’ karzat e-  
lótt a’ bölcsészet (philosophia) gunymosolygó ábrázattal. 
T éged , vén nemtője a’ bűnöknek, szólt Minerva, termé
szet-ellenes társalkodásrul vádollak: a’ cselszövénynyel, 
és sophismával , mellynek csalfa tetteibe avatkozál ; te a’ 
politikát testvérétől az igazságtól. elidegenitve , idegen 
olasz származatu emberi szellem karjaiba játszód , melly 
a’ boldogitás helyett zűrzavart okoz az emberek közt; — 
szavakat koholtál értelem nélkül, következtetést képeztél 
összeillés nélkül, rendszert a’ légben ’s végre a’ tapint- 
hatót istenitéd , mig te a’ mindeneken uralkodót tagadni, 
annak örök ig azság á t ,  az emberek elerkölcstelenitésével 
leplezni merészléd; eltöltéd a’ földet bálványokkal, mel- 
lyeken semmi, az emberiséget túlhaladó nem vala, egyéb, 
mint fel lengés kaczérság , hiúság ’s rendelleni bolondsá
gok ; te buzgalom álarcza alatt a’ hiúság szellemét az i -  
gazság helyébe állítani, a’ közelithetlenséget az emberi 
csalárdsággal , ő szent felségét rágalmazó szövetségbe 
egyesitni törekvői, mig az emberiség ’s türedelem leple 
alatt minden vallást, bölcsélkedési eszmét ’s véleményt 
egy bordába zártál , hogy kiki abban gyönyörködjék mit 
kedve és hite tart, ’s buja vágyait másokkal önkénye sze
rint váltogathassa. így  az emberek hiú részének hizelgé- 
sivel minden oltárt meggyaláztal , ’s az emberismeretet 
bohócz köntösbe öltöztetéd, mellyben csak a’ kábaság bak
ugrásit ,  nem pedig az isméret szilárd lépteit tanulhat
ják meg.“ — .

Felelj e’ vádakra parancsoló Chronosz a hízelgő nyo
morultnak. — Az Én tana, felelt akadozva  ̂a’ dorgált, bi
zonyítja, hogy a’ Spiritualismus (szellemiség) a sensua- 
lismushoz (érzékiséghez) képest, nemkülönben mint az 
éjszakamerikanismus —*— — A’ köz kaczaj tulhalada a 
vádlott értelem-nélküli fecsegesét. Mire Chronosz föle
melkedvén , bírói ítéletét igy monda ki: mivel, te , meg- 
vakitott mindazon vétkek súlyával terheltetel, mellyek
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miatt ismételve, e’ bírószék elibe idézteiéi, bűnhődjél 
jövő évben a z z a l , hogy az egész emberiség közvélemé
nye utáljon mindaddig , mig ama tiszteletes támaszt, mit 
születési bénaságodnak a’ hit kölcsönze, te pedig gondat
lanul elvetél, ismét fölleled. Neved csupán akkor emlit- 
tessék ha a’ gonoszságot, cselszövényt ’s kábaságot ís -  
mértetni ’s bélyegeztetni kell;  a’ helyett, hogy mint ed
dig, az emberek oktatója légy, csak a’ cselédszobákban, 
konyhákban, a’ franczia játékszín termeiben szellemábrá
zoló öltözetét rendezd azoknak, kik a’ szenvedélyek ör
vényébe elveik megbukásával estek. Most távozzál ’s vé
gezd sorsodat.

E gy  árnyék botorkált ez után bátortalanul az év bíráló 
trónja elé ; melly magát Erkölcsnek nevezé. — Látásánál 
borzadás tölté el a’ nézőt; ez isméretes szűz, különben 
izm o s,’s gyönyörrel te ljesalak  most összefonyadva kétes 
alkatú szellemi lénykint jelent meg, mi testvérével azu j  
philosophiávali közlekedés következése lón.

Te arrul vádoltatol, szól a’ bölcseség nőistene ke
seredett hangon, hogy neveket ’s álarczokat küldözgetsz 
szét, mialatt te magányos rejtekkunyhókban bujkálva, az utá
nad sohajtozó emberiség lákhelyeit kerülöd ; neved alatt 
pedig a’ bünteljes csalfény bolyong, az ügy nevezettille- 
delera , a’ rátartás e’ világ bálványa, mit, a’ becsület meg
különböztető je leü l , tisztelet elnyerhetés végett, kalapokra 
aggat, vagy mint díszes karpereczet visel. Erkölcsiségnek 
nevezik a’ szép nem vonakodásait, ha magától egy derék 
férfiút elutasít; erénynek azon sápadt érzéketlenséget, melly 
arczaikon a’ szűz lány pírja helyét természet-tagadólag el
foglalja, Hiedelemnek a’ megromlott elme ama pajzánságát, 
melly gyöngeségét el nem árulja, midőn a’ titok sötétsége 
elrejti gonoszságát. Az illedelem legfőbb törvénye : a’ tisz
ta szerelem’s felebarátiszeretet veszendőben vannak; ezek 
martalékai az érzési ravaszságnak, ’s önhaszon-számitásnab. 
A ’ ravasz gonosz , ki becsületesség kül öltönyébe búvá fe
lebarátja becsületét rágalmazó beszédekkel marczongolja; 
az uzsorás, ki a’ családok jóllétét feldúlja; azon furfangos 
irigy, ki a’ cselszövény minden eszközeit mozgásba te sz i , 
hogy a’ jót megbuktassa: nem érzi azon szivszaggató il
letlenséget , melly lelkét mérgesíti; azon természetelleni 
an y a , ki gyermekét saját kitüntetése] miatt feláldozza, a -  
zon tunya apa, ki tulajdon fiát a’ magán-könnyebbités vé
gett nevelő-intézetbe dugja, egyik sem tud az illendő- 
eégrü l.— Ezeket előszámitván , a’ vádló elcsendesült; a’ 
biró pedig a’ vádlott felé fordulván dorgálva mondá: menj 
a’ régi hit pártfogása alá , melly e’ gyöngeségedet gyó
gyítsa , ’s téged az elhagyatott emberiség jövendő üdvé
re viszszavezessen; menj oda ’s vidd vissza az emberi
ségnek a’ lelkiisméretet, örjét kivánatinak , de egyszers
mind boldogságának, mellynek őrködése nélkül élveze
tük bizonytalan. Tanítsd a’ bölcseség azon kába majmát, 
a ’ világbölcseség nevét megvetni,’s annak kártékony csa
lárdságit átlátni: tanítsd incselkedéseinek ellenállani, mert 
ezek ollyanok utáni kapkodásra bírják, mellyekben magok 
elvesznek; pillantasd meg velők az ezek igyekezete ’s ön 
boldogságuk közt folyó hullámot, mellynek arany csillo- 
gásu habjai irgalom nélkül elnyelik őket; csalárd sziré
nek intnek partjaikon a’fenyegetésektül megvakitottakra ’s 
leragadják az állati bujálkodás örvényébe, hogy minélelóbb 
a’ megcsömörlés , érzéketlenség’s i g y a ’ halál karai kö
zé kerítsék. Vezesd őket oda jó közel, roppant sátorához 
a’ dusgazdagságnak, ’s ott egy aranynyal ékesített Venus 
ábrándjában ama hideg festett lámpa -világ fénye, kelle
mes illatok , ideggerjesztő füstök által élesztgetett teremeit 
az életnek ismertesd meg velők.

A' menny megnyilék ’s az örök világosság sugára é l-  
fofniojr szállván az illendőség fonnyadt képére, rekede- 
zett szava megtisztult, pillantása eleven lön , melle e -

melkedék a’ szeretetnek régibb munkálkodásiban , a’ ter
mészet gyámolitá lépteit, ’s azon beesett pofáju bábfor
ma életmüvezet visszahuílt vázába , mind azon tarka pon
gyolákkal , mellyekbe burkolva volt. Mint újra született 
istennő lebegett a’ megifjult Illendőség a’ felhők felett, 
le a’ távol föld felé ’s váratik mai napig.. Miután a’ biró 
szemei elöl e ltűnt, megjelent az Iralom a’ karzat előtt; 
vádoltatását ’s vétkét a ’ kaczér, ránczos, fonnyadt homlo
kon hordozá, hol az eszmék ürege terjeszkedék. tarka 
rongyokbul összefoltozagtott öltönyben, idegen szavakkal 
telt köntösben ’s az egész gazságos invonaglásoksan. —

Te bitang szolgálója az érzésnek, szólt hozzá az évek 
u ra ,  minő ruhában jelensz meg előttem; az ég egy tért 
bízott gondviselésed alá , melly a’ legszelídebb érzékek 
szelleme, ’s legtisztább örömek lakja, a’ tiszta szerelem 
cs szeretet napjátul melegítve ’s fölvilágosítva paradicso
mi örömeket, ’s a’ halandók számára halhatlan élvezete
ket tartott vala. Mi lett azon édenekbül, mióta legyalázva 
engem ’s magad a’ 19ik század iralmának nevezvén, abban 
romlással dulongsz ? egy vadon, mellyben a’ rósz gyom 
minden nemes növénynek magvát elfojtja ; sivatag pusz
ta, hol barbárok veszekednek vad állatokként egy irigylett
kenyérfalat f ö lö t t ; -------igazság, szeretet elbújtak előled;
gálád mű, melly a’ helyett, hogy a’ szűz szerelemnek aj
kairól a’ valóság szavát hangoztassa : émelyítő ügyesség
gel [a’ világnak elgyengített érzékeit ingerled , gyaláza
tos díjért, mellyet lábod alá vetnek. Nem kérded mi igaz, 
és szép, csak azt számítod, mit hoz be szolgálatod; — hű 
czimboráid nem gyűlnek öszsze, mint hajdan a’ lelki szép
nek Parnaszsza előtt, az igazság trónja körül versenyfu
tásra, szilaj szökésekkel jönek, ’s vadbika módra a’ minden 
ember számára nyitva álló arénába, durva harczjátékokkal 
a ’ béleket szaggatni, hogy a’ győzelem diadalát az állati— 
ság kitüntetéséért, gyalázatos tetszést a’ sokaságtul ’s ke
nyeret kapjanak. — Dühös merészséggel ragadják magok
kal a’ theologiát is a’ harcz mezejére; a’ theologiai ira
lom sajnos meghasonlásbul táraada , melly a’ legkülönösb 
jelenéseket mutogatja. Egy angol journalista, hive a’ ré
gi gondolkozásnak, azt mondja felőle, hogy sötétség bo
rítja ó t , a’ belőle harsogó hangok, Bábel tornyábul lát
szanak származni ; óriási árnyak követik minden fordula
tban; iszonyodással közelíthetni illy chaoszhoz, ’s azt kell 
▼élni, hogy az ember am a’ cimbriai vidékhez közeleg, hol 
Prometheus az istenek haragjábul lebilincselve, sötétség
ben , örökös kínok közt sóhajtozik. Vessünk csak egy pil
lanatot ez örvényre ; felhők felhőkre dőlnek, idórül időre 
át csillognak a’ világosság sugarai e’ sötét boltozatbul ki
tűnő je le ikkel.— Ki a’ bűvös értelmet nyomozza, föl nem 
leheti azt, végre megátkozza azon földet, melly virító zöl
det nem mutat, hanem csak olly e g e t , melly tiszta kék
séget nélkülöz. Illy vigaszthatlanság a’ te munkád szá
zadunk iralma, kiördöngös gunynyal tenmagadnak a’ tudat
lanság mély sírját kiástad, honnan feltámadni nincs re
mény— sirásó bogárként nincs tanitványidnak más fogla
latosságuk , mint eltakarítása egy rohadt testnek, mellybe 
ők újabb férgek ivadékát sietnek, takarni hogy abban min
dennapi életüket méltóság nélkül t sebesen végezhessék.

( Vége köv.)
T á r r z a >

wäw Angliában zsidó hírlap jelenik meg, mellynek 
jelszava ’s elve : a’ Messiás megismerése. — Az angol 
bányák jövedelme egyremasra evenkint 20 millió. — Can
ton chinai kereskedő városban nem rég tűzvész dühöng
vén 1600 házat emésztett meg. Két nap múlva egy chinai 
hajó repült levegőbe és száz hajós legény veszté életét. 
— Déli Karolinában törvény hozatott, miszerint biró hat
vanöt évesnél idősb nem lehet.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr a t t ne r - Kár o l y i  uri-utcza 453.
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Figyelmeztető szózat Mátyás szobra iránt.
(az ez iránt tanácskozó gyülekezethez.)

Tek. Gyülekezet! Miután több mint tiz éve, hogy e’ 
hon egészséges levegőjét szívom ’s dús termékeit élde
lem ; úgy hiszem, magamat méltán fiául tekinthetem. Tö
rekvéseim szüntelen oda valának irányozva, hogy mennyi
ben tehetségemben állott, azon becses megbízásoknak, 
mikkel több orsz.nagy részéről megtiszteltetém,megfelelhes
sek; és merem mondani, miként müveim mind a’ szobrok, mind 
a’dombor vagy féldombor alakok, mellyeket a’ történet, my- 
thologia vagy allegória országából előálliték, irántam so
kakban meleg részvétet ébresztettek. Mihezképesl bennem 
is öregbedett e’ szép hon iránti vonzalom; ’s valamint ö- 
nök bízvást igényelhetnek tőlem készsége t , úgy vétenék 
a’ hála ellen , ha illy készséget nem nyilványitanék főleg 
ezen jeles alkalommal, midőn önöket összegyülekezve lá
tom a’ végre, hogy a’ dicső Hunyady Mátyásnak állítan
dó emlék érdekében tanácskozzanak. E ’ tárgyra vonat
kozó gondolatimat ’s nézeteimet néhány ide mellékelt ábrá
zolatban kívántam előállítani, mellyeken láthatni a ’ leg 
jelesebb emlékeket, régieket úgy mint mostaniakat a’ fe
letti észrevételimmel, mennyiben kelljen ezektől az önö
kének különbözni: láthatni hat általam készült tervezetet, 
rövid jegyzetimmel ; egyszersmind bátorkodtam említést 
tenni arról is, hogyan lehetne ezen tervezetek egyikének 
létesítésére a’ szükséges pénzt összeszerezni. És ugyan 
azért önök engedelmével , mellyért esedezem is , szabad 
legyen egy pár szóval érintenem az emlékekkel megtisz
telendő hős király é le té t , az emlékek eredetét, mindenik 
rövid ismertetésével. Czélom ebben nem egyéb, mint ré 
szemről is járulni egykét eszmével azon fontos tárgybani 
tanácskozások sorához, mellybe egy nemzet hálájának kei
lend központosulnia’s nyilványulnia. Ha eszméim csak né- 
melly részben is szolgálatot fognak tehetni, igen szeren
csésnek tartandom magamat, különben pedig vigasztaló-* 
somra leend azon tudomás, hogy akartam valamit tenni e’ 
nemzet és hon iránti tartozásom lerovására. A’ dicső em
lékű Hunyady Mátyás érdemeit e’ honban emlegetni akar
ni annyi volna, mint tengerbe vizet önteni; emlegetni ü- 
nök előtt a’ végett, hogy önök, a’ nyilványos hála tolmá
csai, fölmelegittessenek egy — a’ század izlési ’s művelt
ségi fokához illő vállalat létesítésére , egészen boszantó 
lenne; miután önökben fenlobogni látom az akarat és kész
ség lángjait. Engedjék tehát, hogy én csak saját érzelme
met mondjam el ezen hős királyról. O harczban és bé
kében hatalmas fejedelem volt, hős a’ hadban, mellyet e- 
gyedül a’ hon javáért viselt; tettei, egész éltében, a’ hon 
javára irányoztatának , ’s országlása alatt e’ hon inkább 
virágzott, mint az előtt vagy az után valaha, miért is há
láját iránta egész világ előtt nyilványitani méltán akar
ja. A’ legrégibb időkben valamelly helynek, hol neveze
tes dolog történt, vagy nevezetes személyek sirjánakmeg- 
különböztetése végett egy rakas-követ szoktak volt ösz- 
szehalmozni. így  történt az a’ Dávid atszegzett íijával 
Absolonnal, ki aztán ősei sírjába vitetett. Egyiptus sík
jain pyramisok emelkedtek, ollykor magasak mint a’ Gel- 
lért hegye, mellyek a’ királyi család hamvainak temetőiül 
készültek; ezen roppant tömegekben alig van egyéb meg
lepő, mint azon iszonyú munka, melly annyi kő ö^zszehal- 
mozására fordittaték. Rajtok semmi sincs, miből az utókor 
érthetné miért tettek annyi fáradságot. Csupán a’ sikátor
ról, melly bensejébe v e z e t , tudjuk, hogy holmi hyerogliph 
felírásokkal volt czifrázva. Meddősége ezen pyramisok- 
nak lenyomja a’ lelket és azon gondolatra viszi , mintha 
akkor, midőn a’ királyi család tagjait beléjök temetek,

egyszersmind emléköket meg akarták volna semmisíteni. 
Nem is híja fel a’ vándort bensejökbe hatni semmi egyéb, 
mint vagy ahitat vagy kíváncsiság, — ’s úgy látszik 
épen ezen eszme vezérletté a’ hires Canovát, midőn a’ 
Mária-Krisztina föhgnő síremlékének pyramis-alakot adott. 
Milly egészen más hatást tesz a’ Mausoleum, mellyet Ar
temisia kariai királynő férjének Mausolusnak Ilalykarnasz- 
ban építtetett! Ez a’ világ hét csodáji közé számíttatott, 
pedig koránscm tömege ’s terjedelme miatt , mint az e -  
gyiptusi piramisok, hanem szép alakja ’s külső diszitvé- 
nyei és az ezek elhelyezésiben mutatkozó tapintat és íz
lés miatt, melly szinte felvidoritotta a’ nézőt és eszméjit 
termékenyítette. Egy ékes téren , hol egy felöl, a’ királyi 
palota, más felöl a’ vár Mars templomával, mellyben a’ 
hires Telokaris és Timotheus által készült remek colos- 
salis szobor állt ; más részről ismét a’ Venus és Mercu- 
rius temploma Samalcides kútjával, mellynek vizétől sze
relmessé vált az ivó, diszlettek. Ezen ékes tér kellő kö
zepén épült a’ Mausoleum, mellynek kerülete 411 lábnyi volt. 
Déli ’s éjszaki oldalai rövidebbek voltak,és ezen oldalak hom
lokzata 36 féldomboru oszloppal ’s több remekmívű szoborral 
ékeskedtek. Annak keleti oldalát készítette a’ híres Scopa, a’ 
délit Timotheus, a’ nyugotit Leocaris, az éjszakit Prias- 
si, ’s e’ remek mű csak nevelte ezen hires szobrászok hí
r é t , mellyre már egyéb müveik által tettek szert. Az, mi 
ezen épületben főleg szembe tűnt , a’ pyramis volt , P i-  
teus jeles építész müve , melly 24 hágcsóbul alakult. — 
Ezen pyramis csúcsát egy széliében fogott négylovas ko
csi díszité, melly a’ nap mesés kocsiját képezé. A’ Mau
soleum alakja, úgy látszik, azért volt hoszszukás , hogy 
vagy a’ térrel legyen öszhangzásban, vagy hogy az imént 
említett kocsinak rajta helye legyen. ’S ezen kocsiba áb- 
rázoltatá férjét Artemisia. Kétséget nem szenved , hogy 
miután ezen síremlék olly nagy hírességre jutott, a’körü- 
löttei szobrok is olly tárgyakat képezének, mellyek mind 
a’ királynéra, mind a’ népre jelentőséggel bírtak, magas
sága mintegy 140 lábnyi volt. Tetejéről gyönyörű kilátás 
volt a’ városra, vidékre ’s a’ tengerre. Ettől neveztetett 
aztán Mausoleumnak minden többi síremlék, mellyekkel je 
les személyek megtiszteltettek. A’ romaiak Konstantin csá
szárnak Afrikában Constantina városban emelt síremlékben, 
mondhatni, csak a’ Mausoleumot utánozták. De nagysze
rűségre nézve felülhaladták azt az Augusztus és Hadrian 
emlékeiben. Az Augusztus emléke gömbölyű volt. Egy 
alapzaton három rendbeli architectura emelkedett, melly
nek mindenike beljebb állott úgy, hogy az egész, pyramis 
alakú volt. Mindenik soron a’ pilaszterek közt mélyedé
sek (nicchie) voltak, pompás szobrokkal és legfelül ál
lo t ta ’ császár colossalis szobra. Az egész fejér márvány
nyal volt borítva ’s mindünnen züldelö cyprus-fákkal ö- 
vezve, melly főleg a’ szende hold bűvös sugárinál bámu
latos hatást szült. Bent középén egy tágas terem állott, 
a ’ temetési szertartások kedvéért, körötte pedig a’ temet
kező kamrák voltak szerkesztve. Jelenleg a’ felső része 
omladásba menvén, a’ romaiak által bikavadászatra arena- 
képen használtatik. Hadrian emléke poinpásabb és jobban 
szerkesztett volt.A’ mint azt Vasi Marius leírja, négyszö- 
gü talapzaton egy Rotonda emelkedett roppant kövekből, 
ezen pedig az első rendű architectura nyugodott 48 sza
badon álló oszloptul környezve , mellyek később Konstan
tin császár idejében más építésekhez széthonlatván, ugyan
annyi szobrok díszlettek, és felettük, a’ párkányzaton (Cor
nice) felül szintén annyi. A’ másod rendű architecturá- 
ban a’ falban, egyirányban az első rend oszlopaival pi- 
lasterek voltak bemélyedésekkel és szobrokkal, mellyek
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Jíözól valónak látszik vagy azon híres alvó Faunus, melly 
jelenleg a’ bajor király birtokában a’ müncheni pinakotc- 
chában^van , vagy mellyet VII. Pius pápa uralkodása alatt 
Clemens Pius museumában láttak. A ’ harmad rendű archi- 
tectura körtorony- (cupola) alakú volt, mellynek csúcsán 
állott a’ császár szobra # )  Ezek és más hasonló emlé
kek közgyönyörködésre és kedvtelésre szolgáltak. Szerke
zetük szépsége ’s a’ mű tökélye miatt annyi századon át 
becsben tartattak, ’s ha bár az emberi felböszültség ma
gokon ezen emlékeken is, mint a’ hatalom és gőg jelké
pein rombolt, mindazáltal a’ művészet nem vesztett be
cséből, és ezen híres müvek töredékei is Romában és egyeb
ütt biszámíthatlan hasznúak. A’ rómaiak Heliopolisból sok 
obeliszket vittek el tán azon dölyfös felírásokért, mellye- 
ket mutattak. Illyen a’ vatikáni obeliszk, mellyet Nuncu- 
reus egyiptusi király — Sesostris fia— állíttatott fel. # # )  
A’ romaiak ezen nemben használtak oszlopokat, mellyek 
közt a’ Traján sír- ’s gyózelemoszlopa e’ világon méltán 
legszebbnek tartatik. Ezen oszlopon a’ császár életének 
nevezetességei köröskörül faragva látszottak fel egész a’ 
csúcsáig, hol egy talapzaton a’ császár szobra állott. M eg
tetszett ezen oszlop az angoloknak, francziáknak, néme
teknek és oroszoknak, és azt utánozták részint nevezetes 
események emlékéül mint Londonban, =&##) részint hő
seik örökítésére. Az illy emlék kevés helyet foglal ’s ma
ga  az idea is igen szép , mivel a’ hős tettek a’ nemze
tek magasztos tiszteletére emelik az embere; és im ott 
fen áll a z ! tárgya a’ közönséges bámulatnak. A’ győzel
mi kapuk sem mindig azon pillanatnyi diadalra készültek, 
mellyet a’ romai tanács hadvezéreinek szentele; hanem 
voltak síremlékek is. Hlyen volt a’ veronai a ’ (iavi csa
lád számára. A ’ chinaiak is győzelmi kapuval tisztelték 
meg jeles embereiket. Az Európában legkésőbb épült győ
zelmi kapuk egyike Párisban, másika Milanóban van, Eu
ropa béke emlékének szemelve, főleg dicső emlékű F e -  
rencz császár által létre hozva. ’S uraim! ezen emlék csupán 
egy várostol telt ki. Lovagszobrokkal is tiszteltefének meg 
régente istenek, császárok és királyok : Quintius Fulvi- 
us Flaccus a’ lovag fortunának templomot épített. Traján 
bazilikájában állott Traján lovagszobra aranyzott bronzból, 
olly jeles készitvényü, hogy Constans császár egészen 
meg volt általa lepetve. A ’ vatikáni bazilikában látható 
Konstantin császáré. És ezen divat elterjedt egész Euró
pában. Így tisztelteitek meg II. Jósef császár Bécsben ; 
Nagy Péter czár és más királyok. Az emlékek, főleg a’ 
nemzeti emlékek, minőket most emlegettem, ha csaku
gyan illyenek akarnak lenni, szükség, hogy díszítvénye- 
ikkel fölébreszszék a’jlicsöség nemes érzelmét, melly a’ 
közjónak mindent alárendez; mondom, hogy a’ díszítvé- 
nyeknek olly hatásuaknak kell lenni, mint a’ napsugári
nak a’ földre, az az tenyészteniük kell az emberekben 
magasztos érzelmeket. Véleményem szerint az egésznek 
olly alakokban kell mutatkoznia, mellyek kellemesek le
gyenek a’ szemnek, tanulságosak és érthetők minden józan 
értelemnek, mellyek senkit ne sértsenek és soha el ne 
aljasodjanak. A’ magány-emlékekrül (monumenti particu
lar!) nem szólok, nem akarván visszaélni önök türelmé
vel ; hanem átmegyek az általam tervezett ’s Vagner Já
nos pesti építész ur által rajzolt hat rendbeli emlék leí
rására. Az I. Egy négyszögü talapzatra (Postament) csi
nálnék egy rend architecturát korinthi négy oszloppal és 
felül párkányzattal, az oszlopok közé 4 szobrot állítanék,

*) Hadrián ez emléke körülbelül 200 láb magas volt; oszlopait 
Nagy Konstantin császár szedette szét ’s különféle templom 

^díszítésére fordította. C.
**) A’ lateráni sz. János teréu álló obeliszken a’ következő gőg

teljes felirat olvasható: „Ramessis. kedvelt fia a’ napnak i’s 
egyeb isteneknek, kik őt halhatlanná tevék, minél fogva meg
hódította az idegen nemzeteket ’s ura a’ világnak.“ C.

***) A’ londoni oszlop 200 láb magas.

mellyek a’ győzelmet, egyetértést, igazságot, és bősé
get ábrázolnák. Magyarország képrajza alatt a’ négy osz
lop között egy négyszögü pilaster fogna felnyúlni egész 
a’ párkányzatig , kívül alkalmazandó lépcsővel, melly a -  
lólrul felvezetne a’ párkányzat felszínére. A’ pilaster négy 
homlokán féldombor müvekben látszanék a’ hős király éle
te ; maga a’ szobor felséges parancsoló állásban vasból 
vagy czinből, vagy márványból a’ párkányzat fölibe he
lyeztetnék, egy csinos erkélytől környeztetve, honnan mind 
a’ szobrot, mind a’ várost igen jól lehetne látni. M á 
t y á s  főerényei a ’ féldombor müvekben lennének ábrázol
va, a’ talapzaton pedig ezélirányos érthető felírások len
nének olvashatók. II. Egy rend architectura akár korinthi, 
akár dóriai, szerintem inkább ezen utóbbi, mert ez job
ban adja a’ szobrászat hatását és szerényebb is az első
nél. Alant egy hozzá illő talapzat, felül pedig a’ lovag
szobor parancsoló helyzetben és kezében karddal vagy 
buzogánynyal, más szobrok is féldombor müvek társasá
gában , felírásokkal , mellyek a’ nagy király tetteit han
goztatnák 's a ’ t. A’ III. emlék két rendbeli architectu- 
rából állana ; az egyik jó n ia i , a’ másik korinthi lehetne. 
Az első szebb hatást adna a’ szobrászatnak a ’ másiknál. 
Az alsó rend egy lépcsözet tetején porticust képezne a’ 
talapzat körül, melly a’ második négy oszlopául álló ren
det tartaná. Ezen utolsó rend tetején a’ hős király szobra, 
parancsoló alakban állna. Az emeletre benső lépcsözet ve
zetne , melly egy négyszögü oszlopot körülfogna. Ezen 
oszlop valamint a’ talapzat féldombor müvekkel és felírá
sokkal díszlenének, mellyek a’ mi hősünk nevezetes tet
teit adnák elő. A’ porticus négy szögleteire négy szobor 
állíttatnék úgymint: erősség , igazság ’s a’ t. IV. Ez né
mileg hasonlítana az Adrián császár emlékéhez, melly 
most Angyalvár Komában, és egy a’ legszebbek közül, 
miket a’ régi világ felmutathat. Hlyen pedig: egy négy
szögü alapzaton emelkedik egy gömbölyű talpazat, 
melly körül 12 oszlop csarnokot (Porticust) képez. 
Az alap négyszögletére jőne négy lovag szobor a’ ret
tenetes fekete seregből. Az oszlopok között , vagy 
beljebb a’ fal mélyedéseiben lenne ugyanannyi szobor az 
igazságot, erősséget, győzelmet, vallást vagy Minervát 
stb. képezök. Felülre jőne lovagszobor parancsoló hely
zetben. Belül lenne Hunnia a’ társországokkal kellemes 
társulatban. A ’ plafondon mozaikban látszanak e’ hon re
pülő léglakóji. Földszint fejér márványban grafittal a’ hon 
dús termékei. Föld alatt pedig az ásvány országbeli ne
vezetességek. Egy illy módon szerkesztett emlék méltán i -  
gényelhetné egész Európa figyelmét ’s bámulatát. Az V* **) ***) 
hasonlítana a’ Mausoleumhoz, mellyet Artemisia királyné 
férjének építtetett. Egy rendbeli, vagy is emeletes archi
tektúra két postaraentummal felül. Alakja négyszögü , a’ 
szögleteken 4 szoborral és a’ csúcson a’ hős király lovag
szobra , az oldalán két szárnyas fáma , trombitát harsog- 
tatva Körül a’ csarnokban a’ bemélyedésekbe csinálnék 
szobrokat, mellyek a’ hős királynak és az emléket fel állít— 
tató országnak díszére válnának. Belül a’ teremben állíta
nék egy csoportozatot (Gruppe), melly a’ tudományokat és 
szép művészeteket fogná ábrázolni, ’s a’ csoportözat mö- 
gütt az ajtóval szem közt látszanék Mátyás képszobra , 
az, iméntieket pártolgatva, ’s környeztetve az uralkodása a -  
latti országok k'oronáji által. A’ VI. emlék két rendbeli 
arcbitecturábul á l l ; alapzata négyszögü csarnokkal kör
nyezve 28 oszloppal (lehetne hosszúkás alakú i s ) .— A’ 
második emelet szögletén , melly az alsónak belső falábul 
emelkednék k i , lenne 4 korinthi pilaster , mellyek talap
zatul szolgálnának 4 lovagszobornak, vagy a’ fekete se
regből vagy a’ Mátyás liiv országnagyiból. Legfelül len
ne a’ király széliében fogott négy lovas kocsiban. A’ ko
csis szerepét Victoria viselné, és elül két fáma trombitá
val hirdetné a’ győző érkezését. Az oszlopok feletti pár- 
kányzaton köröskörül ugyanannyi szobor emelkednék, —
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niellyek a’ király idejebeli hires személyeket, vagy my- 
thologiai ’s allegória! alakokat ábrázolhatnának , mint a’ 
IV. emleken. A’ diszitvényeknek bölcs megválasztása igen 
nagy fontosságú az emlék tartósságára nézve. A’ fóczél 
mindig erenyébresztés leend. Nem javasolnék drága márvá
nyokat vagy é rczeket, hanem csak egyszerűeket és sze- 
rényszinüekef, minők Esztergommegyébeu találtatnak; fe
jé r  hamuszin , sárgás és veres. A’ hamuszin véleményem 
szerint jó lenne oszlopokra, a’ veres talapzatra, v. a’ lép— 
csőzetre, a’ felső talapzatra váczi márvány, a’ benső fa
lakra esztergomi fejér márvány; a’ szobrokra ’s dombor- 
müvekre bánsági márvány; ezekre lehetne használni már- 
marosi alabastromot vagy a’ mi önök előtt jobbnak látsza
nék. Szobrokat és dombormüveket lehetne önteni a’ pesti 
hengermalomban is.

Uraim! nincs egyéb hátra, mi nt egy derék épitészt 
választani, ki egyet ezen tervezetek közöl javítson; vagy 
helyettök újat készítsen; választani egy ügyes szobrászt 
’s kőfaragót, kik képesek legyenek az önök nagy lelkű 
nemzeti vállalatát végrehajtani. Mi a’ költséget illeti, egy 
általányos ajánlattal lehetne födözni ezeket, és pedig úgy, 
hogy az I . ,11., ésIII. számú emlék egyikére (a ’pestbudai té
ren állitandóra) minden országbeli egyed 1 pengő krt., 
a ’ negyedik ötödik vagy hatodikra pedig két krt p. p. ki
sebb nagyobb különbséggel, a’ mint tud. illik magossága, 
széle, hossza vagy diszitvényei meghatároztatnának, aján
lana. Azok, kik e’ hon boldogságát és felvirágzását szi
veikből óhajtanák, szívesen fognák ezen összeg behajtását 
magokra vállani. Azok, kikre a’ munka bízatni fog önök 
engedelmével, tartoznak adni hű rajzokat azokról, mik 
hozzájok tartozandnak , mellyek aztán lemetszetnének és 
a ’ közönség elibe bocsáttatnának. Ez nem olly vállalat, 
mellyet 3 nap létesíteni lehetne. Ide állhatatosság kell és 
kitürés, hogy a’ századhoz, mellyben élünk, méltó müvet 
állíthassunk elő. \

A ’ közben a’ nagy művel foglalkozó tanult emberek 
körül, tanulhatnának a’ hon liai is, a’ szép művészetekre 
szánván magukat ’s közre munkálván a’ hon diszesitésé- 
ben. Mihez, hogy e’ hon némelly fiainak tanítása’’s képe- 
zése által én is némelly részben járulhattam, igen nagy 
örömemre szolgál. Eger jan. lOkén 1844. -— Casagrande 
M ark, szobrász, rendes tagja a’ cs. kir. velenczei szép 
művészetek akadémiájának.

F ü g g e l é k e  é l ő b b é  n i  t e r v e z e t e m n e k .  Az 
emlékszobrok, mint azt a’ világ legpolgárosultabb tarto
mányinak sikertjei, köz té ré i’s templomai tanúsítják, nem 
egyebek , mint ünnepélyes hódolatok , mellyek haladatból 
nyujtatnak erénynek, érdemnek és jótékonyságnak.’S mint
hogy a’ közjóra szánatvák , termékeny magvát rejlik ma
gokban a’ népek szelidülésének , mennyiben t. i. azokat 
kivetköztetik szilajságukból ’s nyerseségökbül ’s a’ helyett 
szelíd nemes ’s nagyszerű érzelmekkel ruházzák fel; miért 
is az emlékszobrok megbecsülhetlenek, főleg a’ szépmü- 
vészetekre nézve. Az emlékszobrok áltál egyszersmind a -  
zon személyek vagy népek, mellyek a’ rendkívüli férfiak 
iránt hálájokat ekképen nyilványitják, ezekével saját ne
vüket is átadják a’ tisztes utókornak. Azonban hogy az 
emlékszobrok sükerültek legyenek , szükség azoknál te
kintettel lenni az Hiedelemre. Már ha Hunyady Mátyás
nak emlékszobráról van szó , melly Ferenczy István által 
készült, ’s néhány év előtt nemes Pestmegye palotájában 
később nevezett művész budai műteremében felállított min
ta szerint, tagadni nem leh e t : miként abban az Hiedelem 
sértve fogna lenni. Ugyanis Mátyás egy hitvány lovon ül, 
köpönybe burkolva ’s mint egy zavarodottan. Lova hátul- 
só lábai terpeszkedön állanak, koránsem u g rá s ra , hanem 
inkább hátrálásra; az elsők szintén terpedtek ’s botoru 
ereszkednek a’ szügygyel egy halmazára az ellenségi 
fegyvernek. ’S aztán minek Hunyady M.nak római ruha? 
ha egyszer öltözetek különböztetnek nemzeteket, ’s je l—

lerazenek időket ’s korszakokat! (Epoche). De a’ talapzat, 
(piedestallo ,) melly ezen hanyatló lovagszobrot tartaná, 
fogná még a’ jó ízlés jogait sérteni. Mert hiszen , hogy 
öszhangzásban álljon a’ mélázó Corvinnal, szükség lenne 
a’ féldombormüvekben egyik oldalon egy összezavarodott 
’s ellenség dulásának kitett tábort, másik oldalon pedig a’ 
felhők közt bí r j  d o k i  o igazságot, erőt és tudományokat 
ábrázolni. — Nekem úgy látszik, hogy ezen eszme a’ 
nagy Mátyás királyhoz alig fogna illeni. Nagyszerű ér
zelemnek , m i n ő  a’ n e m z e t  h á l a é r z e l m e  __a’
józan értelmesség által kelLszabályoztatnia, melly (üstint 
felfogja a’ czélt, elkészíti a’ tervezetet ’s állhatatosság és 
szorgalom által végrehajtja. Nézetem szerint ez ügyben 
is az Hiedelem érdekihez tartozik: hogy ha Mátyás kor
mánya alatt virágzottak az erények, tudományok és szép- 
raüvészetek, a’ földművelés és ipar a’ nemzet jóllétére ’s 
díszére : viszont a’ nemzetnek is mindent el kell követnie 
az illy fejedelem tisztességére;’s ha a’ nemzet Mátyás ér
demei által dicsővé lett, viszont ne sajnálja a’ költséget’s 
áldozatot amannak megdicsőitésétől. Az Hiedelemnek azt is 
szemügyre kell vennie: vájjon az által, hogy legelőbb is 
Mátyásnak emeltetik emlékszobor, nem fog é a’ nemzet többi 
bajnokin sérelem elkövettetni? Nem tudom mennyire ér
demel figyelmet Atilla, ki ezen dús hon virányai felé az 
utat megtörte ’s kijelölte? vagy a’ nemzet első vezérei, 
kik ez áldott földet vérükkel szerezték viszsza? Avagy 
azon nagy és szent férfiú, ki a’ korona terhe alá első haj
totta nyakát, hogy a’ hon ősatyjait — nemzetileg szólván — 
egy kalap alá gyű jtse ’s őket — a’ szilaj daliákat — a’ke- 
resztyén hit szelíd morálja ’s boles törvényhozás általime 
már majd egy évezredre kihatólag boldogítsa? Vagy nagy 
Lajos, ki alatt a’ hon határi [legmesszebbre terjedtek? Az 
érdemek, mikkel e’ hon nagyai a’ nemzet jóllétére ’s díszére 
hatottak, főleg azon nehézségekből ismertetnek, mellyeket 
le kellett küzdeniük ’smellyekről Ítélni a’ közönséghez tar
tozik. Kezdjetek tehát nemes utódok adózni dicső honatyái
tok fénylő érdemeinek emlékoszlopokat emelve a’ legdicsőb
beknek hálátok lefizetéséül ! ’s az egész miveit világ mél
tánylása fogja követni tetteteket. És meg fogjátok lá tn i, 
miként az idegenek e’ nagyszerű vállalatok kedvéért visz
sza fogják adni azon látogatásokat, mellyeket (i az ide
gen ritkaságok megtekintése végett annyi költséggel és fá
radsággal az Alpeseken sót tengereken túl is tettetek!

Casagru/ule Mark.

Törvényszéki Ítélet a’ kor fölött.
(Allegória a’ fontolva-haladás szellemében.)

( V é g e . )

Társad, a’Tudomány folytatá Chronosz az iralomhoz, csak 
teherhordó szamara az emberi keresetnek,az Énzés, ’s a’rest- 
ség napszámosa a’ költészet könyelmű társnőd anyagiságból 
szőtt pánezélába öltözve, teknősbékához hasonlóul mászik 
lanyhán ’s lenn a’földön; legfőbb erejét hirdeti viszás hangú 
őrjöngésében a’ fösvénységnek, hatalom ’s nyereség-utáni 
kapkodásnak; az édes bájos szerelem panaszai helyett, 
mellyeket kigunyol, csalárdságot, idylli fuvolya helyett 
varezogását a’ hiúságnak, zsoltárok’s imádságok, ezen 
legfőbb eszmék helyett, mellyek minket menny rokonságá
hoz emelnek, i j e s z t ő  l á t v á n y o k  fohászit halljuk, 
vagy unalmas ordítását az állati érzékiségnek, vagy e’ 
léha pityergést, melly az istenséget inlázban sínylődő áj-  
tatos lelkek gyermek nevelőjévé alacsonyitja. 0  literatúrai 
te elfajult lelencze e’ kornak, mi keserűn rágalmazod ten
magad ! mi alatt ez idő előtt elvenül, magad csak roma 
vagy a’ múlt időnek ; minden a’ mi benned jó ’s tiszte
letre méltó, csak emlény a’ hajdankorbul, minden mi uj ,  
csak purha , ’s foltozás, zsindely-borítéka a’ márvány-osz
lopokon épült pompás diszlaknak, nedves moh ’s gyom 
egy római város romain.— Költészet! te isteni szülemény!
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a’ helyett, hogy mint egykor, az erénynek, szivtiszta- 
ságnak, lélekékességnek hódolnál, vetélkedel kopasz el- 
idegülésért, eltöltőd hiú elménczkedéssel az észt; mél
tatlan életpazérlással , tüskés gunyversek áradoznak ki 
pajkos szájadbul ’s fonyadt melledből buja szerelem so- 
hajtási a’ hervadozó szív vágyainak; a’ szerelem istene 
mellynek hódolsz, nem az a’ virgoncz rózsaszínű kisded, 
melly olly édes sebeket ejte , hanem egy durva, izmos 
satyr, hasitott körmű b a k l á b o k k a l ,  álhajjal a’ szar- 
vazott fűn, kezében szíjostor , hízelgő nyöszörgése pa
naszra méltó emlény az elmúlt léteiből, fauni csalárd da
la , halotti éneke az undorodásba fűlt életérzetnek; — 
a’ rágalom, halálos ellensége a’ kegyistennőnek, czimbo- 
rája ’s alsó része azon divat-torznak,melly az egész köl— 
töiség vad nyargálásit a’ végtelenbe követi. Az egész E -  
ros költeménye az újabb kornak nem más, mint vad va
dászat a’ szellemi érzékek mély éjjelén, gunyvonásokkal, 
fondor képzőlédési ijesztőkkel, és kisérve buta bámulásátul 
az alacsony vágynak. Mit mondjak drámái készitvényeid- 
r ü l , vig játékid— ’s bohózatidrul ? vakmerőséged az ész
láng  gyérsége miatt eltulajdonitá a’ hisztéria nevezetes e -  
redvényit, elrutitád a’ legnagyobb kegyetlenséggel, vért 
’s remegést hintesz reá ,  hogy egy divat szerinti meduzás 
csúf főt mint szomorú játékot tehess arany tányéron az 
aesthetica asztalára. Elfeledéd ama hatalmas eszközét az 
erényes érzésnek fentartani ’s e’ helyett a’ lelket tüzes 
fogókkal kinzád. Legártatlanabb müved átruházása egy 
parlag történetnek , egy semmit mondó beszéddel , dra- 
matizálása a’ henyélve kalandozó kórelmének egy béna 
igyekezet diadalára; vig játékod: fárasztó kalandozási egy 
száraz, homokszóró elmefuttatásnak, melly az észt ugyan 
nyargalja , vagy semmit jelentő tark aságok bibelődése 
’s hagymáz őrjöngésének, mellynek apja: a’ könnyelműség, 
anyja : a’ gondatlanság. — Hát még miként Ítéljek egyked- 
vüleg a’ mai bohózatrul ! jobb é ez valamivel egy majom- 
ko me diánál ? melly egyedül álarczokkal minden évszakbul 
betanult, ezerszer ismételt és szökésekbohócztréfák vegyü- 
letéból áll — jobb közte csak elvétve találtatik. — Ezernyi 
ezerszer látá a’ világ, miként a’ Bodri egy mester szerepét 
adja , miként tánczol egy Sajó ur, ’s egy majom gazda köz
mondás veszszején tiszteletes ősz néger öltönyben, vörös 
dolmánynyal ’s pajkos tollas kalpaggal. Naponként újabb 
mutatványok ugyan, de naponként elavult furcsaságok, 
mellyeken az ártatlan gyermekek szivükből kaczagnak, 
vénebbek hanem ásitoznakinkább simának. Minden jobb, 
nem mondom illedelmes, eszme eltűnt innen, mitsem hagy
ván hatra szemetes rakhelyénél, a’ dudávali énekek, semmi 
mondó kábaságok, bűbáj-készületek ’s kocsistréfáknál. — 
Elég már a’ vádakkal— szola Chronosz—takarodj az iste
nek Jakabul, elfajult lyánya e’ kornak, Iralom! sorsod 
gyalazat legyen , mig a’ nyomorúság lényedet megtisz- 
titandja, s a’ legmélyebb lealázás nemes rendeltetésedtüli 
eltávoV.tódnak őszinte megismerésére birand; a’ sajtó se
bes haladása, hajdan egyik oka emelkedésednek, legyen 
azon legyozhetlen hatalom, melly téged porba tiporjon; 
szorassanak szét szülemenyid a’ szelek négy részére ’s 
minden elem martaléki legyenek; a’ journalismus , hajdan 
Apollo isteni hírnöke , csak a’ kereskedés, ipar ’s mes
terségek hirhordoja legyen ’s göthös követe a’ minden
napi életnek. Csömör és utálat töltse el legbuzgóbb ba
rátidat mindjárt valamelly könyv elővételénél, unalom,ked
vetlenség , komorság, ’s elvesztegetett idő legyenek azon 
boszuálló rémek , mellyek minden utadban kövessenek, ’s 
mindenütt gyűlöletessé tegyenek, a’ tetszvágy és szemér
metlen dölyf legyenek kalauzid , megvetés kövessen sar
kadban , társalkodásod, mig kárhozatod ideje tartani fog, 
gyalázata legyen barátidnak , a’ bitang önhaszonlesés ’s 
nyerito önzés legyenek egyedüli barátid ’s parancsnoki 
leiednek; lódulj és tisztulj.

Mas test\ér pár lépe most a’ felháborodott apa elibe

— az Ipar és Miveltség. Ezek dicsekvének az emberiség 
körül tett érdemeikkel, de a’ kérlelhetlen vádló ezek el
len is tudott panaszokat előgörditni, az erkölcsiség kiirta- 
tása, a’ holt pénz-számnak zsarnoki önkényes uralkodása 
után való dühös vadászat, öldöklő versenyzés, a’ részvé
nyek eszelős szédelgése , bankbukás, hitlenség , a’ föld— 
mivelés elhagyása, hálátlanság menuy és föld iránt, vég
re a’kitünő czél irány talansága,stb. eféle volt, mit bünte
tő szigorúsággal vetett szemökre. Rövid kihallgatás után 
oda utasiitattak, hogy alacsony helyzetét állásuknak szem
ügyül tartsák ’s oily föltételes átokba ejtettek, melly ö- 
keí «V bitorlott uralkodási magasságrul a’ közélet piaczá
ra száműzte.

Két kellemteljes jelenet zárta be a’ sylvesteri est éj
félkori itélőszékét: ezek a’ Divat és Mesterség valának; 
az utóbbi szeméremből magát amaz háta mögé rejté. Vi
dor tekintettel fogadá a’ kor istene a’ Divatot ’s maga 
a’ komoly Minerva sem tudá magát megtartóztatni mosoly- 
gástul ennek látásakor.Az istenek bírálata úgy leié, hogy 
a’viselet ízléssel teljes,mozdulati ügyesek,szokatlan okossá
ga ’s a’ szép iránt hódolása bűvös és kéjes , — de ez a’ 
dicséretet szemérembül eligazitá magától, ’s a’ Mesterség 
érdemének tulajdonitá. M éltósággal, de nem szomorodás 
nélkül emlité ez szép ’s dicsőítésre méltó iparkodását a’ 
divatnak és szerény beszéde alatt panaszlá, hogy az em
beriség a’ pénz és hatalom utáni hiú vágyból azöelöbala-  
dását alig veszi észre, hogy hidegen ’s érzéketlenül men
nek el az emberek legszebb művök mellett, ’s egyedül 
a’ nyájas divatnak akart némelly következményeket’s dia
dalát köszönni. Csak egy tévedést jegyzett meg a’ Böl- 
cseség a’ Mesterség ellen, tudniillik: hogy a’ színek ’s 
alakzatok istenülési ábrándjának hevében alvó szelleméta’ 
földön felüli érzéseknek mámorából fölkelteni elmulasztá. 
De ezintést enyhité az anyai szeretet ’s aggodalom. Chro
nosz pedig e’ kegyenezét a’ Bölcseséghez, ’s annak e’ 
világot kormányzó kísérőjéhez vezeté , kikre bizá az új
éven való uralkodást. Ügyeljetek, úgymond a r r a , hogy 
itéletim szigorun hajtassanak végre; a’ mesterség pedig le
gyen azon mennyei hírnök, melly kezeitek alatt az emberi
ség védangyalit visszavezeti édenébe.

Ez történt a’ legutóbbi év végső éjén ; adja az Ég, 
minden rósz , mit ez értekezés a’ felhőkből hirdete , ha
zugsággá, minden jó pedig örökké tartandó valóvá váljék.

0 1 n o di.
T á r r z a .

(Uzsorás-kaland.) Egy iparlovag,ki színházban igen nyal
kán szokott csillogni, pénzzavarban bizonyos tópénzeshez fo
lyamodott,ki semmirevaló pénzvadász és kopasztó volt.Az al
ku hamar kész lön. ,írja meg a ’ váltót4 szólt uzsorásunk ’s 
tárczáját elővevé. „Szívesen44 felel az iparlovag. „Abban 
megállapodtunk, hogy ön nekem 3000 frankot ad, lejárati idő 
egy év, ’s háromezerről adok kötelezvényt.44,A’ kamatok is 
hozzátudandók4 jegyzé meg a’ tőkepénzes.,’S három ezer ért 
egy évre esik 1200 frank.4 „IIogyhogy?44,Száztul negyven
nel. Ha azonban ez fölösleg, tessék csak egy szót szólni, ’s 
azegészet abban hagyjuk,‘jegyzé meg az uzsorás, tárczáját 
eltenni készülvén.— „Oh nem ! én kész vagyok44 felelt az 
arsz lán .,Tessék megírni !4 „Hányadik van ma?44 Az uzsorás 
fali kalendáriomára pillantván, ,febr.29ke.4 Az arszlán írja : 
„Jövő febr. 29.búrnak v. rendelvényére fizetek négyezer két 
száz frankot.Értéke kész pénz.Paris.1844 feb. 29 44,Helyes1 
kiáltott a’ hitelező, miután a’ kötelezvényt elolvasta’s kifizeté 
a’ 3000 frankot. A’ hitelező későn vette észre a’ cselt, ellen
mondott, óvást tett, mind hasztalan ’stöprenkedései csak mu
latságul szolgáltak másoknak. „Csak 4 év múlva jőjön ke
gyed barátom44 felelt az arszlán; „köszönetön szerencsés té
vedésének, melly lelkiismércíét is megnyugtathatja, mert a’ 
körülmények szerint száztul tizre kölcsönzött, mi hason fajú 
emberek közt erónyes tett.44
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Paycltologla ’s tapasztalás.

Az orsz. választói, a’magányrendszert fogadván el bűnt.— 
törv könyvünk alapjául, ennek szigorú hatását mulhatla- 
nul figyelembe kellett vennie, az egyes bűntettekre kimért 
fenyíték ’s büntetés meghatározásánál is; mert az e’ rész
ben legnevezetesb tekintélyek (auctoritások) bizonyságté
tele ’s állitásaik szerint magányrendszer mellett egyéves 
fogság legalább is három évi közönséges elzárással ér fel, 
mit ugyan a’ ]55ik kér. ülés jegyzője is megismer, mi
dőn a’ büntetés ezen nemét olly kínzónak és szigorúnak 
festi, miszerint Glasgowban a’ katonák készebbeknek nyi
latkoztak 500 vagy ezer korbács elszenvedésére, mint ma
gányos elzáratásra. És ha ez igy van, ’s ha bűnt. törv.- 
könyvünknek , addig is — mig tapasztalás a’ magányrend
szert kétségtelenül legjobbnak tanusitandja, hasznát akar
juk venni, a’ fenyíték kimérésénél: mulhatlan kötelesség, 
a’ rendszer hatását tekintve, komoly figyelmet fordítni azon 
arányra , mellyet e’ részben az igazság ’s méltányosság 
parancsol. Vagy tán a’ raagányrendszer ellen támasztott 
nehézség már mind meg volna czáfolva ? ’s annak leg 
jótékonyabb volta , ’s minden más rendszer fölötti elsöbb- 
sége , k é t s é g t e l e n  ténynyé vált? alig hiszszük, ’s e ’ 
véleményünket egy nem rég megjelent röpirat első füze
tében „Őszinte vélemény a’ bűnt. törv.javaslatról“ bőveb
ben ki is fejtettük, mellyre tehát az itteni tér szűke miatt, 
kénytelenek vagyunk az e’ tárgyban szólott urat utasitni.— 
Minthogy azonban e’ lapok számos olvasóji közül több
nek, az illy kérdések fölötti terjedelmesb értekezés flgye- 
lemmeli végig kisérésére tán ideje sincsen; említett szó
nok ur beszédére vonatkozólag, e’ helyen a’ rendszer fel
tűnőbb hijányira szorítván észrevé te leke t , a’ legközelebb 
mutatkozott tények ’s eredvények elósorolásával akarunk 
felelni. Ugyan is :

Azt kérdi a’ tisztelt szónok: hogy ugyan miért vo
nakodik a’ föRR. táblája, a’ pennsylvaniai rendszert tűstint 
’s egész terjedelmében létesíteni? tán úgy mond azért, mi
vel minden túlzott kivánatot ki nem elégít, minden fegyen- 
ezet meg nem javít, ’s a’ visszaeséstől sem ója meg mind
nyáját? stb. boldog isten! hát embernek, kit a’ jó égép 
elmével megáldott, jutott é valaha eszébe, bár melly rend
szertől illy eredvényeket követelni? valóban nem hiszem; 
de midőn valamelly rendszer általányos elfogadásáról van 
szó, igen is akkor kötelesség komolyan megvizsgálni: váj
jon viszonylag legjobb eredvényeket szülte é az ? ’S mit 
tauusit a’ tapasztalás? vájjon legczélszerűbben eszközöl
heti é az oktatást, vallásosságot,’s erkölcsi javulást? váj
jon az egészség nem szenved é ? ’S a’ halandóságot tekint
ve mi eredvényt tapasztalhatni más rendszerek irányában? 
__’vájjon a’ munkabér haszna nem olly csekély é?  misze
rint a’ foglyok élelmezési stb. költségeiken felül, alig va
lamit , vagy tán épen semmit sem takaríthatni meg fog- 
ságbul kiszabadulásuk esetére, melly pedig alkalmasint leg
jobb szándékaiknál is biztosabban megoná őket v i s s z a 
eséstől; ’s vájjon különböző néptörzseink ^egyediségét te
kintve, általányosan elfogadható é ? stb. sót meg akkor is, 
ha minden más rendszer felett k é t s é g t e l e n ü l  legki- 
elégitöbb eredvényekre számitnánk, igen nyomosán kér
dezhetnék : vájjon nem volna é tanácsosb a’ pennsylvaniai 
rendszert, mellesleg alkalmazni már csak azért i s , mi
vel akkor alkalom nyílnék, miszerint a’ biró, a’ bünteten
dőnek erkölcsi ’s testi egyediségét tekintve, a’ büntetés
nek többféle fokozatait állíthassa fel , ’s aránylag alkal
mazhassa; ’s végre, ha mind ezen kérdést mellőzhetnők is,

csakugyanjmindig felmarad a’ker. börtönök szükségeslétének 
kimutatása.

Hát még azon tömérdek költségről, mik járulékaikkal 
egyetemben legalább is 20 millió pftra számíthatók, mit 
mondjunk? ’s vájjon mi történt volna akkor, ha a’ tisztelt 
követ ur ékes beszédének varázsától elragadtatva , óhaj
tásai egész terjedelmökben helyeseltetnek; ’s tüstinti élet
be léptetésük határoztatik; ’s legvégre a’ tapasztalás csak
ugyan még sem igazolná okoskodásit, ’s a’ vérmes remé
nyek félig meddig sem teljesülnének; vájjon az erőfeszí
téssel ’s áldozatokkal kiteremtett] ’s tán felkölcsönzött rop
pant pénztömeg elpazarlását nem fogná é sajnálni? midőn 
annyi felé, mégpedig üdvös eredvények kétségtelen sike
rével használhattuk volna azt; vagy tán elég a’ nemzetet 
megnyugtatni azzal, hogy a’ szükséges tőke csak 10—12 
év alatt lenne fizetendő? valóban sovány vigasztalás.

Annyi mindenesetre igaz, hogy fő kérdés mindigaz 
marad: vájjon idó’s tapasztalás a’pennsylvániai rendszer min
den mások feletti elsőségét k é t s é g t e l e n ü l  bebizonyí
totta é? ’S ámbár ezen kérdés kielégítő megfejtése még 
igen sok aggodalmat okozhat a’ magasztalt rendszer ba
rátinak : mi még is el nem állhatunk nyugtató felelet kö- 
veielésétól, minthogy illy deferentia elleneink irányában 
még csak udvarias sem lenne. Legyen szabad azonban ad
dig is , mig tisztelt szónok ur a ’ „kétségtelennek“ bizo
nyítását megkísértené , a’ gyakorlati élet által feltüntetett 
kétségek közül némellyekkel szolgálnunk.

Szónok urnák meggyőződése ugyan minden kétsé
gen túl emelkedett már,’s épen azért csodálkozik : miként 
lehet a’ magányrendszer rögtöni behozatalát késleltetni, 
miután — úgy mond — jótékonysága „psychologiai igaz
ságon ’s elveken alapszik“ ; de bocsánatot! mert valóban 
e’ tétel „hogy ideigleni csend és magány önismeretre ’s 
magába szállásra vezet“ és azon következtetés közt, hogy 
tehát a’ pennsylvániai reudszert általányasan elkeli fogad
ni , olly roppant hézag van, miszerint azt , csak a’ két
ségbeesés elszántságával szökhetni keresztül. Niemczevicz 
Julián a’ varsói k. tudós társaság volt elnöke , ki pedig 
nem műkedvelókép szól, hanem a’ pétervári statusbörtön- 
bcli tulajdon tapasztalásit beszéli, azt mondja: hogy „azon 
embernek, ki minden mástól elkülönítve egyedül képze
tével kénytelen társalogni, egynél több veszélyt kell ki
állnia , mert a’ képzelő tehetség, melly eleinte álmainak 
’s agyképeinek változatossága által mulattat, később több
nyire csak egyetlen képen ’s egy kedvencz eszmén álla
podik meg , ’s legvégre azon egy , minden más tárgyat 
kiszorít agyából, ’s rögeszmévé (fixa ideává) válik.“ — 
De azt felelné tán erre szónok ur, hogy itt is mint a’ gőz
gépeknél szellentyúk alkalmazhatók, miilyen a’ fris é g ,  
papi oktatás, ’s legfökép a’ munka, melly e’ büntetés sú
lyát fölöttébb könnyíti; és igazság! de hát nem használ
tatott é mind ezekkorig is? és a’ tapasztalás kielégítők
nek még sem tanusitá; mert lám Niemczevicznek nem csu
pán épületes , hanem legkülönbféle ’s mulatságosabb mü
veket ’s írószereket engedtek használatul, öreg szolgája 
körülte volt , fogolytársaival felügyelés mellett levelez
hetett ; az ételek nemeit maga határozta meg, ’s észtom- 
pitó gépszerű fegymunkát végeznie nem kellett , (melly 
kedvezések pedig,a’ pennsylvaniai rendszer mellett egy ál
talában meg nem engedhetők) és még is imigy kialt fel: 
„ha el kellene mondanom mind azon gondolatimat ’s agy
rémeket, miket képzelő erőm a’ magányban teremte, ’s mind 
azon kint , melly keblemet gyötré: köteteket kellene Ír
nom; ’s valóm még most is viszszaborzad emléküktől.“ — 
De ki nem tudná, miként a’ lelki erők elfásulnak, eltompul-
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nak ’s rugékonyságukat vesztik , ha folytonosan, mégpe
dig változatos ösztönzések által munkásságban nem tartat
nak. Különben nem csupán egyes abstractiók, és nem is 
csak egyes esetek bizonyítják , miként épen psychologiai 
tekintetek harczolnak a’ tisztelt szónok következtetései el
len ; hanem ha egy kissé számitni akarunk, látni fogjuk, 
miként a’ mindennapi élet tapasztalásai is legyőzóleg el
lenkezőt tanúsítanak ; ugyanis a’ bécsi újság által is köz- 
lött bizonyos czikkjében , börtön-ügyre vonatkozólag azt 
mondja a’ Times , hogy

„Azon lelket rázó hírek , mellyeket a’ National né
hány nap előtt a’ magányfogság borzasztó következmé
nyeiről közlött, — még feledékenységbe nem mentek; — 
hivatalos közlések szerint, azon politikai vétségről vádolt 
30 fogoly közül, kik a’ Mont Saint Mieheli cellákba zá
rattak, kettő öngyilkosságra vetemült, egy, kétszer akarta 
magát méreg által kivégezni; négy őrültté , kettő ká
bává lön, ’s hét gyógyithatlan nyavalyába esvén a’ börtöni 
kórházába vitetett.44

Hasonló eredvényeket idézett elő ezen rendszer az 
Eastern penitentiaryban is; de különös, hogy e’ börtönök 
első éveiben legkisebb hir sem közöltetett azon számta
lan őrülési e se trő l , mellyek foglyai közt történtek , mi
nek következtében Crawford 1843ban Duncannon lordnak 
jelenté, mikép a’ magányrendszer sem a’ tes tre , sem a’ 
lélekre károsan nem hat; azonban vagy elámitlatott Craw
ford vagy önmaga ámitgatá m agát; mert hivatalos jelen
tések szerint 1838ban az Eastern penitentiaryban 368 e -  
gyed közül 16, l839ben 387 fogoly közül 18, és 1840b. 
434 közül 26 az őrültség gyógyithatlan nemébe, kába- 
ságba (dementia) ese t t ,’s az ujyorki magánybörtönbül sza
badult 152 fogoly közül is tizenkettőt ép ezen szerencsét
len sors ért. 1840i és 184Ü évben, 9 auburni ’s 6 phila
delphiai külön intézetben meghalt foglyok lajstromából lát
juk , miként a’ hallgató rendszer mellett 45 egyed közül 
egy holt meg, midőn a’ magányrendszert alkalmazó fog
házakban 23ra esett egy halott.

Hasonló eredvény tapasztaltatván a’ miibanki bünte
tő intézetben is , hivatalos jelentésekből olvassuk; miként 
1841ijul. a’ lélekbetegek száma tetemes növekedésénél fog
yást a’ magányrendszer szigorúságát enyhitö nevezetes 
változások tétettek; igy a’ közlekedés eltiltása csak a’fog- 
ság  három első hónapjaira szorittatott, aztán pedig mun
ka ideje alatt két vagy három sorsrokonávali beszélgetés 
mindenkinek megengedtetett, mi által (mint a’ jelentés szól) 
csakugyan tökéletesen czélt is értek, mert az uj szabály 
behozatala előtt 18 hónap alatt 15 fogoly lett lélekbeteg- 
gé ,  midőn a’ változtatás után ugyanannyi idő lefolytában 
csak öt esett őrülés áldozatául; valóban az óhajtott sikernek 
igen naiv angol szernlélésraódja!

Egyébiránt a’ Times ezek nyomán felszólítást intéz az 
illetőkhöz, hogy ,,a’ magányrendszer minden még fenálló 
maradványait töröljék e l , ’s illy nemű minden uj intéz
kedésnek férfiasán állják útját, és most már legyen sza
bad ismételve kérdeni: vájjon annyira k é t s é g t e l e n  é 
há ta ’ magányrendszer jótékony eredvénye? mint azt tisz
telt szónok ur elhitetni szeretné; mert hisz az imént idé
zett hivatalos jelentésekből kitűnik: miként az Eastern pe
nitentiaryban közép szám szerint 400 egyed közül 58 ő- 
Tült meg, következőleg minden hetedik; és akkor valóban 
nem lenne fölösleg, ha e’ rendszer buzgó baráti minden 
illy börtön mellé őrültek számára rendelt intézetet is ter
veznének. Valóban különös, midőn a’ halálos büntetés he
lyébe a’ fenyíték olly nemét akarjuk életbe hozni, melly 
a’ kevesbbé vétkest is lelkikép gyilkolja le. De ugyan
csak hivatalos jelentésekből azt is tudjuk: hogy az építé
szet hiányai miatt még a’ roppant költségbe került mill- 
banki börtönök sem feleltek meg az óhajtott czélnak, ’s 
az alapelv azokban is csak mellesleg alkalmaztatható, mint
hogy a’ foglyok osztályozását is, melly ellen pedig tisz

telt szónok ur olly hevesen küzd, kénytelenek valának 
nak újra gyakorlatba venni.

Olaszhonban , hol a’ rendszer többször megkisérte- 
tett, Petitti gróf és Vegezzi miniszter igazgató tudósitása 
szerint, a’ nép egyedisége miatt szinte létesithetlennek ta
pasztaltatok ; de hogy Amerikában, Franczia- és Angol
országban is minemü eredvényeket szült, láttuk legköze
lebb, végre Szászországban és Braunschweigban az is em
lített okokbul félrevettetett, Helvetiában pedig tetemes mó
dosításokkal vétetett foganatba; és még is kérdi a’ tisz
telt szónok: hogy vájjon miért nem fogadjuk el tüstint és 
általányosan ez üdvös rendszert? ’s miért akarunk előbb 
még kísérleteket tenni ? És valóban a’ kísérleteket mi is 
fölöslegnek tartjuk, ’s igen megelégszünk azon eredvé- 
nyekkel, mellyek egyebütt olly feltünóleg mutatkoztak ; 
minélfogvást a’ tisztelt szónok ur azon kérdéseiben: hogy 
vájjon miért akar a’ fóRR táblája a’ nép egyedisége tekinte
téből eleve még tapasztalásokat szerezni? ’s ha azt véli é 
hogy mi magyarok nem azon lelki tehetségekkel bírunk, 
mellyekkel más nemzetek;’s vájjon excep tiona l  nép vagyunk 
é ?  — stb. stb. valami meg nem fejthető súly csakugyan 
nem rejlik.

Végre annak bizonyításául , hogy e’ rendsze r , kü
lönösen javulás tekintetében tanusitlegkedvezóbb eredvényt, 
szónok ur a’ bostoni egyesület l833ki jelentésére hivat
kozik , melly szerint száz fegyencz közül csak kettő e -  
sett viszsza; — azonban imez egy kissé régi adatka el
lenében , szabad legyen felhoznunk az uj-yorki Colum
bia Collegében statustudoraány professoraTellkampf bizony
ságtételét, mellyet az augsburgi közönséges újság is köz
re bocsátott; igy szól ó : „Mindenek előtt szükségesnek 
látom, hogy azon tévedett vélemény ellen, melly Német
országban elterjedett, mintha e’ rendszer a’ fegyenczek 
javulását feltünóleg eszközlené, — szót emeljek; miután a’ 
philadelphiai börtönben 1839 oct. 25. 1842 jan. ló  nap
já ig  fogva volt 1480 fegyencz közül , hivatalos tudósítás 
szerint, másodszor ugyanazon börtönbe 287, harmadszor 
pedig 108 került viszsza; de voltak olly egyedek is, kik 
kilenczedszer recidiváztak.“  Már ezen adatok a’ tisztelt 
szónok által felhívottakkal csakugyan homlok-egyenest el
lenkeznek. Egyébiránt Tellkampf igen határzottan roszalja 
a’ börtönök terjedelmesebb voltát i s ,  ’s azt állítja, hogy 
120 legfölebb 160 fogolynál több , számos és nyomos o- 
koknál fogva, egy intézetben nem fenyithetó; és ime is
mét egy a d a t , a’ tervezett kerületi börtönök czélszerűt- 
lensége ellen. Már ha a’ fentebb elósoroltakat komoly fi
gyelemre méltatjuk; ’s meggondoljuk , miként a’ szüksé
ges oktatás és isteni tisztelet csak igen felülegesen esz
közölhető ; ’s végre a’ fegymunka , szerfelett csekély e -  
redvénynyel biztathat: valóban a’ magányrendszernek min
den mások feletti elsőbbségét, kétségtelenül bebizonyitott- 
nak még nem tekinthetjük.

Legvégre kénytelenek vagyunk sajnálkozásunkat nyil- 
ványitani a’ fölött, hogy időszaki sajtónk, a’ külföldi la
poknak e’ tárgybani közléseit, csak alig méltatták figyel
mükre; pedig lehetetlen, hogy azok a’ közönségre nézve ér
dektelenek lettek volna , miután azon tetemes öszszeg ,— 
mellyel majd a’ kerületi börtönökhez járulni lesz kényte
len, csakugyan igen közel fogja érdekelni. Miután egyéb
iránt, valamint Franczia- ’s Németországból, úgy Anglia 
’s Amerikából is, a’ magányrendszer eredvényeiról rövre 
időn körülményes jelentések váratnak ’s fognak is közid 
tétetni, ennek buzgó pártolójit arra kérjük , szíveskedje
nek nyugtalan szorgalmazásaikkal, csak egy kissé még 
várakozni.Különben mi egyedi meggyőződésünket illeti, mi 
a’ pennsylvaniai rendszertől, csak szomoritó eredvényeket 
várunk , ’s azt hiszszük, hogy ez a’ lélekre károsan ható 
következvényein tú l , a’ testi erőt ’s egészséget is alá
ássa , mit a’ halottak lajstroma czáfolhatlanul bizonyit; ’s 
végre szülője és dajkája amaz alacsony testi ’s lelki vét-
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keknek i s , roellyek a’ magány által fejlődnek ’s tápláltat- 
n a k : minélfogva mi a’ fegyenczeket olly kévéssé szeret
nék magokra hagyatni, mennyire csak folytonos felügye- 
lés eszközölhető; ’s óhajtanék: miszerint vagy oktatás, 
vagy munka által szakadatlanul elfoglaltassanak, mint ez 
Montesini ezredes által kormányzott valenciai fogházak
ban valóban bámulatos sikerrel történik, mellyról e’ ha
sábok szűk köre terjedelmesebb értekezést ^nera enged
vén , tisztelt olvasóinkat, a’ fönebb említett Őszinte véle
mény czimü röpiratkára vagyunk bátrak utasitni. — o.—

HTéhánjr szó a* népiskolákban *) divatozó ta- 
nitáemódról.

Bárha sokan , lelkesen és szinte kimeritöleg szóltak 
is folyóiratinkban e’ tárgy felől; bárha sok előtt fölösleg
nek ’s untatónak tetszik is illyfélék ismétlése: mind e’mel- 
lett sem állhatja meg alulirt, hogy saját tapasztalatiból in
dulva ki, ugyané’ tárgy fölött néhány szót ne tegyen, részint 
mivel úgy van meggyőződve, mikép az üdvös czélzatu sza
vak, tanácsok, hijányfölfedezések csak akkor válnak szük
ségfölöttiekké , ha már teljesülésbe mentek,— részint mi
vel tapasztalta, mikép sokkal kellemesbben hat a’ lélekre 
egy százszor ismételt közjót érdeklő tárgyat, mint iga
zán untató , nem ritkán undorító tollharczokat ’s emberte
len sértegetéseket olvasni folyóiratokban.

,Okosan tudn i , bárha kicsit is, de helyzetünkhöz ’s 
czélunkhoz tartozót jobb , mint egy sereg czélunk elleni 
zagyvalék tudnivalók avatottjának lenni.4 Embert , valódi 
emberré csak ember nevelhet.4 Ezek tapasztalásból vett le -  
gyózhetlen igazságok. Tanítás, de okos tanítás és neve
lés volnának főczéljai a’ népiskoláknak; de épen e’ két pont 
körül tömérdek a’ hijány ’s javitni való. Vizsgálódjunk e’ 
két pont körül népiskoláinkban. Iskola napja a’ tanitó, i s -  
mérkedjünk meg azért először is népiskoláink tanitójival.

T a n í t ó k .  Népiskoláinkban kétféle tanítók használ
tatnak: holtiglaniak ’s ideigleniek. Amazok leginkább lé -  
sebb helységekben ,iskolamester4 név alatt, ezek városok
ban ’s nagyobb falvakban ,rector4 ’s ,praeceptor4 czimmel 
tanítanak. Az úgynevezett rectorok fensóbb tudományokat 
végzett ifjak. Ezeknél tehetség — bárha rendszeresített ta
nítás- ’s nevelésmódot eddigelé nem hoztak is magokkal 
iskolájikból — nem hiányzik, soknál inkább akarat. Népis
kolai tanitó maradni tán egy sem kívánkozván, a’ dolgok 
eddigi állásánál fogva nem is kívánkozhatván, jó nagy rész 
inkább a’ gabna áráról, mint növendékei mimódon lehető 
emberesithetéséröl gondolkodik , ’s ha három év teltével 
tömött erszénynyel vehetnek búcsút a’ falutól, eszökbe 
sem jut — hacsak álomban nem — a’ falu gyermeke. So
kan elég lelkiisméretesen veszik a’ dolgot: tanítanának, 
nevelnének, de ezer akadály hátráltatja nemes czéljok ki- 
tesitését; azonban rendszert, tapasztalást kellene szerezni- 
ök de épen midőn készülőben vannak terveik alkalma
zásával, üt a’ harmadik év végórája — ’s ók mennek új
nak helyt engedendök, ki ismét szemlélődéssel tölti éveit. 
’S igy a’ hiba, nagyobb részt véve, nem annyira bennök, 
mint a’ körülményekben keresendö.Vajjon nem sokkal üdvösb 
’s czélravezetóbb lenne é altalaban tanítókat kepezo intéze
tekből kikerült állandó egyedeket alkalmazni népnevelők
k é?  önként j ó ,  hogy előbb országszerte intézeteket kel
lene alapitni, mire a’dunamelléki egyházkerület példát mu
tatott a ’ nagykőrösi tanítókat képező intézet fölállításában. 
Döntő erővel itt nem bir azon ellenvetés, mikép igy sze
gényebb sorsú ifjaink segély-forrástól elzáratnának ; mert 
hisz a’ segély-forrás egyedül az akadémiákra mehetés esz
közléséül nyittatott meg, ugyde ma már kétszáz közűi egy 
ha megy akadémiákra: mire tehát az eszköz ,— ha nincs

*) Megjegyeztetni kérem , hogy én csak a’ ref. népiskolákról 
szólok, azokról is kivétellel.

czél? azonban más vallásfelekezetekkint nem segíthetnénk 
é mi is más módon szűkölködő ifjainkon ?

Az úgynevezett praeceptorok ’s iskolamesterek egy 
rovatba tartoznak. Többnyire tudományunt, elkeseredett, 
szükségtől kergetett egyedek. ’S legyenek bár még olly 
jo eikölcsüek ’s jámborok, a’ közjó nem sokat nyerhet ve
lők, mivel hivataljoknak megfelelni még akaratjok mellett 
sincs tehetsegükben. A’ praeceptorok többnyire magok is 
gyermekek, kiknek alig van valamire nagyobb szükségök, 
mint épen tanításra’s nevelésre — ’s mikép adjanak azt, mit 
venniük kellene ? Az iskolamesterek már emberek, de fo
galmok a’ tanításról ’s nevelésről nem igen gyarapodott 
éveikkel; mire is épitnének alap nélkül ? Ha valamelyik
nek lángesze volna is, e’ tekintetben mire mehetne annyi 
nyomasztó élelemgond — mi ezen osztályt kiválva terheli 
’s a’ nép annyi előítéletei közt? Ama, közmondás: ,kit 
isten meg akar büntetni, tanítóvá teszi4 úgy látszik épen 
az iskolamesterek számára készült Ha harcz az ember élete, 
úgy övék: harczok harcza. Elkezdve az öreg bírón a’ falu 
kanaszáig ók mindenkinek lekötelezettjei, ’s ne köszönje
nek csak szerencsétlenségből a’ presbyterium valamellyik 
tisztes tágjának, másnap elmozdittatásukat hallják penget- 
tetni ; emlékeztessék csak kissé szigorun a’ már több év 
óta adósakat, darázsfészekbe nyúltak,és szerencsések ha 
épen maradhatnak. Mig illyen lesz sorsuk népiskolai taní
tóinknak , a’ czélnak megfelelhetni még kellő kiképzett
ség mellett sem fognak. Engedjünk nekik önállást, nem 
mondom függetlenséget, rendeljünk olly nemű fizetést szá
mukra , mi mellett aljasságokra vetemíilni ne legyenek 
•kénytelenek, i g y — föltéve, hogy általánfogva tanítókat 
képező intézetekből vitetnek a’ népiskolai tanítók — czélt 
érendünk.

T a n i t á s m ó d .  ,Miilyen a’ fa, ollyan gyümölcse: mii
lyen a’ tanitó, ollyan tanítása.4 Népiskolai tanítóink előtt 
— kivétellel — a’ helyes tanitásmód ép olly isméretlen me
ző, mint a’ saharai pusztaság.’S mi csoda? hisz életökben 
sem láttak könyvet, mellyben az e’ részben jóval elóbb- 
haladt nemzeteknél divatozó okos tanitásmódrul olvashat
nának. Hányadik iskolamester, ki csak Edvi Illés ’s Var
ga elemi oktatásra szolgáló kézikönyveiket is megszerzetté 
volna? Innét aztán a’ kárhozatosnál kárhozatosb tanítási 
modor a’ népiskolákban, mellyeketaz egyh. elöljáróság szi
gorú parancsai is alig képesek valamennyire mérsékleni. 
Az átkozott dictálás járja napiul napra. A’ mester mint 
valami spanyol parancsnok, néhány perezig mennydörög az 
iskolaajtóban, minek következménye egy jó félnapi dictá
lás. Csak annyit tenne meg már mester uram, hogy a’ mit 
dictáltat, olvasná föl értelmesen a’ dictáló első gyermek 
előtt. De ezt ritka teszi. Érted,mondanod ’s megtanulnod 
k e l l , szegény gyermek igy válik aztán belőled becsületes 
szajkó. Mondják aztán mester uramnak, hogy ezigynem jól 
megy, kész nála a’ felelet : ,én is igy tanultam , mégis o- 
kos (?) ember vagyok.4 Mennyire rendithetlenek pedig az il
lyen jámbor emberek e’féle elveikben, egy történet, mit jó 
barátomtul tudok, szépen bizonyítja. Fiókegyházamban vol
tam— imigy mondá a’ történetet barátom — közvizsgálaton.
__Többek közt a’ földleírásból azt kérdi az iskolamester:
hány része van a’ földnek? a’ gyermek feleli: négy, Eu
rópa stb. Dehogy négy — mondám — már az ötödiket is jó 
ideje , hogy feltalálták. Iskolás gyermekkoromban ennek 
hire sem volt — mondá a’ mester — én is négyet tanul
tam, ’s négyet is tanítok mig élek, tanítson más fiatalabb 
ötöt.4 Szeretném tudni: megrendíthette é barátom azóta 
iskolamesterét erős hitében? Hát még gondolkozni, vala
mit megfontolni, valamiről elmélkedni tanitni hányadik is
kolamester akarja ’s tudja tanitványit! ? Innét aztán, hogy 
bár több évig járt is a’ gyermek iskolába, söhederkorában 
alig tud mást , mint azt, hogy mester uram tehenét vagy 
e b é t , mellyekkel iskoláskorában elég baja volt, minek hí
ják. Innét, hogy az egyszeri 80 é v e s  a g g a s  t y á n  imigy
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imádkozott betegségéből felgyógyultakon : Megismérera én 
istenem, hogy á m b á r  g y e r m e k  vagyok is stb. ’s mi 
csoda? mondta é azt neki egykori tanítója, hogy az gyer
mekek számára készült imádság ’s 80 éves emberre nem 
alkalmazható? mondta é azt ,  hogy a’ könyvbe nem irt i -  
mádság is üdvösséges lehet, vagy tanította é arra, hogy 
tulajdon esze után is fohászkodhassék istenéhöz? Milly ke
veset hozhat ki a’ gyermek eddigi tanitásmódunk ‘mellett 
iskolából, alig hinném, ha hivatalomnál fogvást elég alkal
mam nem lett volna tapasztalni azt.

Lehetlen meg nem emlitnem e’ helyen , milly káros 
következéseket szül nagyobb városinkban, hol t. i. diák
nyelvet ’s humaniorakat tanítanak , a’ polgári iskolák nem 
léte; értem a’jól rendezett polg iskolákat. A’ gyermekeinek 
esze ágában sincs tanulóul maradni’s idővel tudományos e -  
lökészületet kívánó hivatalt viselni, csakhamar megfutván 
a’ czéljára tartozó iskolai osztályokat , kénytelen gyönge 
kora miatt diák osztályba is átmenni, ’s ott még egy pár 
évet kínlódni a’ diák grammatikával, syntaxissal, hogy az 
uri sz. vacsorával élók sorába igtattathassék. Mennyi kin, 
mennyi idóvesztés! Lehet, hogy nem mindenütt igy van, 
de én tudok helyeket,, hol igy van. Azonban sok szüle van, 
kik mesterségre akarják adni gyermekökét, de a’ gyer
meknek még erősödni kellene; honn semmi szükség rá; rósz 
társaságba elegyedni nem örömest engednék szüléji : mit 
van mást tenni, mint tovább is iskolába járatni gyermekö- 
ket. Minthogy pedig az alsóbb osztályokat kitanulták, igy 
okoskodnak a* szülék : csak hadd menjen előbb, legalább 
diákul is tud valamit’s köszöntóverseket is ir  névnapunk
ra. Sokan meg szántszándékkal hagyják meg mesterem
berré vagy földmivelővé leendő íijokat a’ szónoklati osztály
ban, azt hívén, hogy igy, isten tudja, mi bölcs czéhmes- 
te r ,  kisbiró vagy esküit ember kerekedik idővel belőlök. 
Mintha bizony Julius Caesar harczainak olvasása, Virgil 
Aeneise, nyomorunál nyomorubb rimes vagy mértékesver- 
sek Írása tett volna valaha valakit értelmes emberré, ren
deltetését megértő honpolgárra, engedelmes alattvalóvá: 
de igen is ezreket tett zavart fejűkké, nyakas rugdalozók- 
ká ’s közcsendet háhorgatókká!

Nincs más mód segíthetni mindezen bajon, mint, hogy 
gondoskodjunk országszerte népiskolai tanítókat képező in
tézetekről, mellyekből időrül időre betöltethessenek a’ meg
ürült tanítói hivatalok. így  számíthatunk majd minden tár
sasági jónak, szépnek és hasznosnak kivirágzására ’s gyü- 
mölcsözésére , mellyek je len leg , a’ köznép intelligentia- 
parányisága miatt vagy ki sem kelhetnek , vagy ha ki
keltek is, virágjokban elhullnak.

N e v e l é s m ó d .  Az iskolák — kivált napjainkban , 
midőn a’ népnevelés szükséges'.létét nagyon is érezzük 
—  nem csupán arra valók, hogy ott a’ gyermekek vallás
tudományt, imádságokat vagy tán még a’ földleírásból né
hány megyét versben , tábláni számítást stb. tanuljanak; 
arra i s — ’s tán még inkább — hogy bennök a’ fogékony 
gyermekszívekbe haszonkeresetlen szeretet, kényszerittet- 
3en engedelmesség, minden jóra hajlékonyság csepeg
tessék, ’s keblükben főleg a’ b e c s ü l e t é r z é s  — mi min
den jó és nemes kútfeje — lángra gyujtassék, melly mint 
a ’ vesztatüz , örökké lobogjon. Híjában tanítjuk a’ népet 
akármire , ha az iránytűt, a’ becnületérzést, szivébe nem 
helyezzük, vagy talán még szikráját is önként kioltjuk : 
ók csak bajára lesznek a’ statusnak. ’S kérdem: boszus 
képpel, durva szavakkal bemennydörüglietni é gyermek
szívbe a’ szeretetet, engedelmességet ’s jóra hajlékony
ságot? veszszövel bottal! fölidézhetni é a’ kis kebelben 
a becsületérzést? nem.Durva bánásmód csak durvíthat, — 
veszszö, bot csak érzéktelenithet. Iskolai nevelők szeren- 
csetli-nei, kik alig birtok más tulajdonnal, mint harsány 
torokkal , ’s más ügyességgel, mint veszszó ’s bot forga

tásival, ugyan miért nem elmélkedtek hivatástok fölött egy 
parányicskát!! Elmélkedéstek következtében tán vagy sze-  
lidebb bánásmódra térnétek, vagy legalább átlátnátok, mi
kép t i , mindennek inkább mint nevelőnek valók vagytok. 
A’ törvényszéki szigorú bánásmód ’s botozás fölötti lelkes 
felszólalások mindaddig, mig ti embereket, még pedig em
berileg nevelni nem akartok, pusztában kiáltó szavakkint 
hangzanak el; mert a’ törvényszék baromi bánásmód közt 
felnyúlt emberekkel, emberileg legjobb szándéka mellett 
sem bánhatik. Nemzeteknél, mellyek a’ népnevelést kellő 
virágzásba hozták . nyilványos megszégyenítés elegendő 
a’ legalsóbb osztálybeli bünhödöt is magábaszállásra ’s 
bánalomra bírni, ’s nálunk a’ becsületérzéstöl megfosz
tott süheder szemtelen merészséggel tekintget a’ b.tófától, 
mellyhez kötözve van , a> tolongó sokaságra. I g e n , mert 
ti, okból és ok nélkül számtalanszor tevétek ki ót tanuló
társai gunyaul; ő az illyesmit megszokta, ’s mi csoda, ha 
nem sokat ad rá ? Nemzeteknél, mellyek népnevelóji az 
emberi méltóságot a’ gyermekben is tudják méltánylani, 
egyetlen botütés elég lenne arra, hogy valaki s ir igm eg- 
gyalázottnnk érezze magát, ’s mély megszégyenülése kö
vetkeztében legalább is évig nélkülözze a’ társalkodás ö- 
römeit — ’s nálunk — erre példát tudok — a’ piaczra de
resbe nyujtóztatott liczkó stoicusi apathiával alkuszik meg 
egypár malaczot huszonöt bot alatt! Ig e n ;  mert ti lélek— 
isméretesen gondoskodtatok róla, hogy egy szikra becsü
letérzés se maradjon keblében, ’s bőre kellőleg megvasta
godjék a’ törvényszéki ütlegek elhordozhatására.Illyésün
két látni fáj, sokszorosan fáj az érzékeny emberbarátnak; 
de hijában, mert illyesmiket, akarjuk nem akarjuk, mind
addig látni fogunk, mig áltáljában emberileg nevelni ké
pes népiskolai nevelőkről nem gondoskodunk. Egészben 
csak ekkor alakulhat nemeshbé a’ köznép-osztály. Mint a’ 
népszorgalom ’s értelmiség, úgy a’ nép-becsületérzés 
kifejtésének is conditio sine qua non-ja az iskolai czél- 
szerű nevelés.

Még e g y sz e r : gondoskodjunk népiskolai tanítókat ’s 
nevelőket képező intézetekről ’s azokból töltsük be időről 
időre az ürülendő tanítói hivatalokat— igy aztán majd bol
dogulunk ; igy minden jónak, szépnek, nagynak és ne
mesnek bevételére fogékonynyá tehetjük a’ köznépet; igy 
honunk lakosinak nem lesz okuk bármellyik földrész la
kosi sorsát irigyelni. S z i r o s  M i h á l y .

T á r n a .

Németországban minap nevezetes csoda történt. 
E gy  férjnek néma felesége volt’s boldogul élt vele.Egy 
nap , a’ férj nem lévén hon , tűz ütött ki házánál; ’s az 
említett férjnek felesége annyira megijedt, hogy ujram eg- 
szólamlott. A ’ férj haza felé jővén , felesége örvendezve 
elibe fut ’s kiáltja: ^Beszélek, beszélek!“  a’ férj hall- 
gata — ijedtében megnémult.

É d e s  t e n g e r i  v iz .  A’ persa tengeröbölben, Ba- 
rain és Rozk szigetek mellett a’ hajók sajátságos mód 
szerint látják el magokat édes vízzel, még pedig a’ tenger 
fenekéről. A’ tenger fenekén t* i. több édes viz forrás talál
tatni, mégpedig olly erősen bugyogók hogy vizük kecske és 
báránybór tömlőkbe is befogathatván, azokat megtöltik, — 
mire a’ búvárok bekötvén ugyanazon tömlőket, a’ tenger 
színére húzzák.

A’ kávéivókra nézve nagyon örvendetes lehet 
azon közlemény , hogy épen a’ folyó 1844. év nyújt al
kalmat nekik a’ kávézás százados örömünnepének megtar
tására. A’ kávé t.i. 1644b. jött legelőször Afrikából Eu
rópába, mégpedig Francziaországba, ’s épen egy szá
zaddal későbben, 1744ben vitetett be Németországba.

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



T S r r é n y e z t k k e l y  a* H a j d ú k e r ü l e t  b e l a z e r k e -  
z e t é r o l  é s  o m . g j u l é s l  s z a v a z a t j o g á r é l .

A ’ Hajdúkerület belszerkezete ’s országgyűlési sza- 
razatjoga jövőben egyedül e’ törvényen alapszik. Minden 
előbbi ezzel ellenkező törv., rendelet vagy határzat eltörül- 
tetik.I. rész. A’ Hajdúkerületről általányosan.l. §. A’ Haj
dúkerület, mint anya-törvényhatóság kebeléhez tartoznak : 
az egyes hajduvárosok, azoknak minden lakosai különb
ség  nélkül; úgy szinte minden ingó ’s ingatlan érték a’ 
Hajdúkerület határain belül. 2. §. A’ Hajdúkerület önálló 
törvényhatóság ’s e’ jelleménél fogva szabályokat a lk o t , 
határzatokat ’s Ítéleteket hoz, azokat végre is hajtja; más 
törvényhatóságokkal, közigazgatási testületekkel ’s a’ fő- 
kormányszékkel közvetlen levelez; szóval, e’ törvényben 
körülirt felsőbb felügyclés alatt önmagát kormányozza. 3. 
§. A’ Hajdúkerület ’s egyes városok egymás között, rész- 
szerint mint egy és osztatlan törvényhatóság, részszerint 
mint ezen egész alá rendelt egyes helyhatóságok állanak 
összefüggésben. A) A’ Hajdúkerület hatóságáról., a) tárgy
beli tekintetben. 4. §• Minden a’kerület kebeléhez tartozó 
ingatlan birtok kivétel nélkül a’ kerületbeli törvényhatóság 
alatt áll ; következőleg minden illy birtok iránt bár ki el
len intézendő követelések felett az illető kerületi bírósá
gok ítélnek. 5. §. Adóssági és szerződési követelésekre 
nézve a’Hajdúkerület bíróságai alá csak a’kefületbeli bir
tokosak vagy állandó lakosok vannak vetve. 6) §. Szemé
lyes sértések miatt egyedek között támadható olly magány
keresetek, mellyek a’ kerületbeli állandó lakosok ellen van
nak irányozva, szintén a’ kerületbeli bíróságok eleibe tar
toznak. Kivételek. 7. §. A’ kerületbeli bíróságok hatósá
ga nem kebelbeliekre is kiterjesztetik , lakbéri , árjegy- 
zéki ’s olly adósságok eseteiben, mellyeket a’ kerület 
kebelében tartózkodásuk ideje alatt tettek , ha illy köve
telések ellenök a’ kerület kebelében tartózkodásuk ideje a-  
latt indíttattak meg; ’s a’ végrehajtás, ha szükséges, á t-  
kisérő levél mellett a’ kerület kebelében kívüli javaikból 
is eszközöltetik. 8. §. Osztályok esetében, ha hajdukerü- 
leti javak más törvényhatóságbeli javakkal kapcsolatban len
nének: ö Felsége fogja meghatározni, a’ bíráskodás raelly 
törvényhatóságot illetend. b) büntető tekintben. 9. §. A’ 
Hajdúkerület büntető hatósága ’s a’ bűnt. eljárás a’ bün
tetőtörvények á l t a l  h a t á r o z  t á t i k  me g .  — c) köz- 
igazgatási tekintetben. 10. §. A’ kerületbeli szabályok és 
határzatok a’ kerület kebelében mindenkit különbség nél
kül köteleznek. 11. §. Az orsz.gyűlésén megajánlott köz
adón és segedelmeken felül a’ 251. szakaszban megala
pított korlátok között önszükségei födözésére a’ kerület 
is vethet ki egyenes adót. 12. §. Egyenes adón kívül más 
adóztatást, melly eddig szedetett, fölemelni vagy újabb 
nemét szedetni, különös törvény engedelme nélkül nem 
szabad. B) A’ kerület kötelességei. 13. §. A’ kerület és 
egyes városok mint közhatóságok az ország törvényéit 
megtartani, sőt védeni, azok szerint igazságot reszre- 
rehajlatlanul szolgáltatni ’s minden közterhet aránylag vi
selni tartoznak. €} Szabályok és határzatok. — 14. §• 
Szabályoknak neveztetnek olly végzések , mellyek min
den hasonló esetre nézve zsinórmértékül hozatnak. A’sza
bályok: a) tárgyai. 15. §. Pótolják e’ jelen törvényt mind
azokban ; mellyekre nézve azt rendeli, hogy szabályok ál
tál tétessék intézkedés. 16. §. Foglalhatnak magokban in
tézkedéseket más tárgyakra nézve is, mellyek iránt az or
szág köztörvényei vagy épen nem, vagy nem részletesen

rendelkeznek. 17 A’ közlegeló ’s egyéb közös haszon
vételek m i k i n t i  h a s z n á l a t a  i r á n t  az a la t t , mig 
a’ törvény rendszerinti utján arányosítás vagy tagosztály 
be nem hozatik, az illető községek előterjesztése ’s elő- 
leges vizsgálat után a’ szabály fog rendelkezni. A ’közös 
haszonvételekből kiki csak birtokához aránylag részesülhet; 
de a’ közös használatból senkit, a’ ki fekvő értékkel bir , 
kirekeszteni nem lehet, b) érvényessége. 18. §. A sza
bályok az ország élő törvényeivel nem ellenkezhetnek ’s 
a’ kerület belviszonyait nyomban végre is hajthatja, mind- 
azáltal, hogy a’ szabályok minden időben visszavételökig 
érvényesek legyenek , szükséges: hogy a’ m. kir. htanács 
által helybenhagy assanak; e’ végből tehát a’ kerület al
kotandó szabályait alkotásuk idejétől számítva egy hét 
alatt e’ kormányszékhez fölterjeszteni köteles. 20. §. 
Minden szabályt a’ htanács által közbenjött helybenhagyás 
után egy , e’ czélra szolgáló külön szabálykönyvbe ik
tatni , ’s a’ mennyiben hozzá alkalmazás végett egyene
sen a’ közönséget illetik: időről időre kihirdetni kell. 21. 
§. Elébbi szabályokat későbbi szabályok által változtatni, 
sőt azokat, mellyek bizonyos meghatározott körülmények
re nézve voltak alkotva , ezen körülmények megszűntével 
egészen meg is lehet szüntetni. Jóváhagyás. 22. §. A’ 
magyar királyi helytartótanács jóváhagyását semmi szin 
alatt más oknál fogva meg nem tagadhatja, mint: a) Azon 
esetben ha a’ szabály az ország valamelly élő törvényé
be ütköznék, b) Ha olly intézkedéseket foglalna magában, 
mellynek hatása által a’jóváhagyást fel nem függesztheti. 
23. §. A’ jóváhagyás megtagadása esetében köteles a’ h.- 
tartótanács világosan kijeleni: ha az egész szabályt é 
vagy csak némelly szakaszait? és ez utóbbi esetben e-  
gyenkint mellyeket látja a’ törvénybe ütközni, vagy a’ ke
rület beldolgain túl terjedni ? köteles továbbá határzottan 
kijelölni a’ törvényt; úgy szinte kifejteni az okokat, mel- 
lyeknél fogva a’ szabályt ’s illetőleg annak részeit a’ki- 
jelelt törvénybe ütközőnek,vagy a’ kerület beldolgain túl— 
terjedőnek találja. 24. §. A’ felterjesztett szabály iránt a’ 
httanács rendeletét kiadni akép tartozik: hogy három hó
nap el forgása alatt azon naptól számítva, melly napon a’ 
felterjesztés postán feladatott, ezen rendelet a’ kerü- 
lethethez el is jusson. 25. §.Ha a’ kir. httanácsnak a’sza -  
bály iránti válaszrendelete, vagy a’ 21. szakaszban kitett 
kivántatóság nélkül szűkölködnék, vagy a’ 22. szakaszban 
kitett határidőn túl késnék; a’ fölterjesztett szabály jóvá- 
hagyottnak tekintetik , és azonnal a’ szabálykönyvbe ik- 
tathaíik. 26. §. A’ szabály némelly részeinek helyben nem 
lett hagyása egyéb részeinek foganatba tartását, a’ men
nyiben azt a’ kerület még akkor is eszközölhetőnek, vagy 
czélszerűnek látná, nem gátolja. Megjegyzendők. 27. §» 
Azon szabályokat, mellyek e’ jelen törvény pótlása tekin
tetéből (15. § )  szükségesek, annak hirdetésétől számí
tandó egy év alatt a’ kerület megalkotni tartozik. 28. §. 
Olly szabályokat, mellyek nem e’ tekintetnél fogva , ha
nem más tárgyak elintézésére szükségesek : akármikor al
kothat és a’ megalkotandó szabályokat akármikor változ
tathatja. A’ határzatokról. 29- § Határzatnak azon végzés 
neveztetik : melly egyes eset elintézésére a’ törvényt vagy 
szabályt alkalmazza. 30. §. Határzatait a’ kerület felsőbb 
helybenhagyás nélkül szinte azonnal végrehajtja,azon esete
ket kivéve: mellyek a’jelen törvényben felsőbb^ helybenha
gyástól világosan felfüggesztetnek. A’ felek előtt a’ felsőbb 
helyréi folyamodás, ha a’ határzattal megelegedve nem len
nének, elzárva nem lehetvén. II. rész. Az egyes hajduváro-
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sokról. 3l.§.Mindenik hajduváros különös,tulajdon határai 
köztonálló helyhatóságai bir; és az e’ törv. kijelelt hely
beli ügyeit a’ kerületi köztörvényhatóság ellenőrsége alatt 
önmaga intézi, a) a’ városi községről. 32. §• A’ város 
határán belől letelepült vagy birtokos egyedek teszik a’ 
városi községet 1. Telepedé«. 33. §. Telepedettnek tekin
tik miadaz: a) Ki a’ városban született’s állandóan lakik,
b) Ha nem a’ városban szüleit is, de olly független ma- 
gánykeresetmódot folytat , — melly a’ városban állan
dó lakást föltételezi, c) Ezeken kívül olly egyedek is, kik 
a’ városban egy év óta állandóul lak tak , ha települési 
szándékukat a’ városi hatóságnak bejelentették; települé
sük ideje pedig a’ közjogok szerzésére nézve egy évi foly
tonos lakás után azon naptól számittatik, melly napon ál
taluk a’ település iránti nyilatkozat beadatott. 34 § Állan
dó lakásnak az neveztetik: melly bizonyos ideig tartó fel
mondásra fogadtatott, melly a’ lakónak sajátja. Nem g á -  
toltathatik. 35. Települési szándékában senki nem gá-  
toltathatik , ha rendes utilevél, vagy más hiteles okirat, 
vagy csak két telepedett lakos tanúbizonysága által ugyan- 
azonosságát bebizonyítani képes; és a’ jobbágy, ha ezen kí
vül elbocsátó levele van. A’ városi községhez nem tar
toznak. 36. §. Azonban sem települteknek , sem a’ vá
rosi községhez tartozóknak semmi esetben nem tekintet
nek: a) Külföldiek, mielőtt meghonosultak volna, b) Hon
fiak közül, kik nem a5 város kerületében születtek, a’ ka
tonák, mig valóságos hadi szolgálatban állanak; és mind
azok, kik a’ város kebelében csupán hivatalos vagy szol
gálati viszonyaiknál fogva tartózkodnak, mindaddig, mig 
hivatalos vagy szolgálati lekötelezésük meg nem szűnik.
2. Idegenek. 37. §. Mindazok, kik a’ város kebelében a-  
kár ideiglen tartózkodnak, akár állandóul laknak, de a’ 
városi községnek nem tagjai: a’ városra nézve idegenek. 
A’ község tagjainak jogai. 38. §. Köz vagy politikai jogo
kat csak azon egyedek gyakorolhatnak, kik a’ városi köz
ség tagjai. Az idegenek jogai. 39. §. Az idegenek a) Ha 
honfiak : település vagy birtokszerzés által közjogok nye
résére képesek.— b) Ha külföldiek, mielőtt meghonosul
tak volna, fekvő birtokot nem szerezhetnek ugyan, de bár 
railly magánykeresetet űzhetnek. Idegenek és községbeli
ek. 30. §. Magányjogi tekintetben a’ község tagjai ’s 
idegen lakosok között a’ 29. szakasz b) pontjának esetét 
kivéve , különbség nincs. A’ lakosok és birtokosak köte
lességei. 41. §. Minden kerületbelí birtokos különbség 
nélkül, kerületbeli javaitól minden nemű közterheket e-  
gyenlően ’s aránylagosan viselni tartozik , az orsz. ne
mesekre nézve az eddigi gyakorlat fönmaradván. 42. § .Ka- 
tonáknak a’ hadseregbe csak települt lakosok állíttathat
nak; a’ nemesek azonban e ’ személyes tehertől mentesek.
3. A ’ községhez tartozni megszűnik. 43. §. A’ község
hez olly egyed: kinek sem gyára ,  sem kézművi sem ke
reskedésitelepe a’ város kebelében nincs -— tartozni meg
szűnik, ha állandó lakásával felhagy, b) A’ válasz'ókrul. 
44. §. A’ városi község mindazon tagjai : kik sem atyai, 
sem gazdai hatalom alatt nincsenek és keresztyén val- 
lásuak : választók— ha a) A’ város kebeléhez tartozó olly 
fekvő tulajdont bírnak, melly kirekesztőleg sajátjuk, b) 
A’ város kebelében mint gyárosok, kereskedők vagy 
kézművesek 3 év óta települve vannak, c) Az orvosak , 
sebészek, ha nem keresztyének is; továbbá a’ gyógyszer
árusok, ügyvédek, mérnökök, lelkészek és iskolameste
rek, ha a’ város kebelében szinte három év óta települ
ve vannak. 45. §. A ’ választói jog megszűnik: ha valaki 
a’ 42. §ban körülirt képességgel bírni megszűnt. 46. §. 
A választó jogot nem gyakorolhatja , de el nem veszti: a’ 
ki rabságra, fogságra vagy elzárásra Ítéltetett, bünteté
sének ideje alatt. 47. §. Választók nem lehetnek: a) Tes- 
tí'h'felr és társaságok tagjai, ha különben is nem képesek;

úgy szinte magok a’ társaságok és testületek is, mint e -  
gyctemleges egyedek. — b) Özvegyek és hajadonok, bár 
a’ 42. szakaszban körülirt képességgel bírnak. A* válasz
tók jogai. 48- §. Minden a’ 42. §ban körülirt képesség
gel bíró egyed az országgyűlési követet, a’ városi tiszt
viselőket és képviselőket közvetlen választja. 49. §. A’ 
választók a’ 47. §ban említett jogokat csak személyesen 
gyakorolhatják. 50. §. A’ választóknak, tisztviselőknek és 
képviselőknek sem magány , sem közjogi kiváltságaik a’ 
közlakosok felett nincsenek. A’ választók névkönyve. 51. 
§. Minden városban a’ választók külön névkönyvbe iratnak 
öszsze. 52. §. Ezen névkönyvbe a’ választók nevei mind
azon megkülönböztetésekkel, mellyek netalán a’ névegy
ség miatt a’ személyek ugyanazonságának kimutatására 
szolgálnak , betűrend szerint beirandók. — Egy külön ro
vatban pedig megjegyzendő az is : ha a’ választók közül 
valaki az 58. §. szerint képviselőnek nem választafhatik* 
53 Ezen névkönyv a’ város levéltárában a’ levéltárnok 
felügyelése alatt lartalik, és abba semmit a’ tanács határ- 
zata nélkül beírni, vagy belőle kitörölni nem szabad, c) 
A’ képviselőkről. 54. §• A’ képviselők hat évre válasz
tatnak; hat év múlva a’ képviselő testület egészben meg- 
ujittatik , de előbbi tagjai ismét választhatók. A’ képvise
lők jogai 55. §. A’ képviselők a’ tisztviselőkkel együtt 
a’ képviselői gyűlésekben a’ város minden köz- és ma
gányjogi dolgai felett határoznak; különválva érvényes 
határzatot nem hozhatnak ugyan, de a’ városi tisztviselők
nek bár mi oknál fogva meg nem jelenése a’ törvényesen 
kitűzött gyűlést sem nem gátolja, sem érvénytelenné nem 
teheti. 56. § A’ városi képviselők egyszersmind tagjai a’ 
kér. közgyűléseknek is, és a’ kerületi tisztújító széken a’ 
kerületi tisztviselőket választják. Képesség. 57. §. Kép
viselők csak a’ helybeli állandó lakosok közül választat
hatnak. 58 §. Képviselőkül nem választathatnak, bár
helybeli állandó lakosok lennének is, azok: Kik nem vá
rosi, hanem egyéb lizetéses közhivatalt viselnek, mig hi
vatal viselésük tart. b) Azok , kik büntettük miatt ezen 
jogtól ítélet által megfosztalak, e) Katonák, mig való
ságos hadi szolgálatban vannak , bár a’ város kebelében 
születtek is. d) Kik nem választók, e) E’ törvény kihir
detése után hat év múlva azok sem , kik olvasni ’s Írni 
nem tudnak. 59. §• Képviselő lenni megszűnik: a) A’ 
ki nem városi, hanem egyéb fizetéses közhivatalt vállal.b) 
Ki képviselőségtől büntette miatt Ítélet által megfosztatik.
c) Ki választói képességét elveszti.

(Folyt, köv.)

Szózat törvényhatóságinkhoz a’ TeloUdlj 
ü g y é b e n *

Halált mondotta’ görög nagy törvényhozó a’ közönyös 
polgár fejére. A’ kérdés nagy, súlyosabb tán mint én erős, 
de épen, mert hazám közel jövendője sorsát hordja keblé
ben , a’ becsületes szándéknak sikra kell szállnia meg
győződése mellett. A’ párt, mellyhez tartozom, személyes 
auctoritást nem ismer ; ám bukjam , csak éljen a’ jobb ; 
harczomat nem sikere szentesíti.

A ’ hon szükségei meggyűltek ; milliók fohászkodá- 
nak jó istenhez a’ nagy szegénység súlya alól ’s milliók 
sóhajából fergeteg teremhet. Népeden állt a’ hon, birtoka 
nehány ezernek, körül fenyegetve barna fellegektől; vé
dőket kelle teremteni: ’s megszületett a’ házi adó eszméje. 
Ledorongoltatott. — A’ buktatás bünsulya nem csupán az 
ö r d ö g i  i z g a t ó k r a nehézkedik , de azokra i s ,  kik is
ten ’s hazától tehetség ’s bizalomban nyert napszámukat 
hiven nem végezék;’s legelső szavuk e’ tárgyban a’ szent 
eszme fölött halottbeszéd volt.
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De a’ kor nem hagyja magát megcsalni, mit tőle meg
tagadunk , erőszakosan veszi el; ’s alig tiint fel a’ T e -  
lekdij, számtalant ragadt el a’ házi adóvali hasonlatossága, 
számtalan gondolkodni nem szeretőket a’ P. H. példája,— 
végre a’ gyöngédebb lelkiismeretű ledorongolok is örül
tek alamizsnával jóvá tehetni a’ jogtalanság undok bélyegét; 
’s a ’ Telekdij megyéről megyére röpül, lát és győz. Azon
ban megfelel é a’ várakozásoknak, nem rósz szellem é, 
melly kedves halottunk alakját vévé magára hogy meg
kísértsen? bővebb vizsgálat fejtse meg:

A’ Telekdij alapeszméje egy, minden föld birtok által 
biztositott országos kölcsön, melly apránkint in  v é s  t i á l 
t a t v á n  hasznos intézetekbe, 35 évi 5ör kamatfizetés ál
tal amoriizáltatandik. A’ még beruházatlan pénz pedig min
denkor magányosaknak adatik kamatra földbirtoki biztosí
ték mellett.

T ek in tsü k  e lő szö r  a* ku lcson  fü lv e 'le ic t;  Mellőzve 
a z t , hogy az ország , mint morális egész , csak ország
gyűlésen ’s igy a’ kormánynyal egyesítve nyilatkozik; ’s 
a’ kölcsönt is igy kénytelenittetnék fölvenni; kérdem: kép
zelhetjük é, hogy elszegényült,eladósult népnek mint mi
énk, 100 milliónyi kölcsönt adand valaki a’ kormány meg
egyező jótállása nélkül? képzelhetjük é még ezt akkor 
is , ha legközelebbi eseményekre tekintve, az orosz kor
mány által a’ lengyel nemzeti bankot elrontatni ’s bukás
kimondásra kényszerittetni látjuk? ’S egy bukást mondott 
nép lekötelezett birtoka mi biztosítékot ad kormányi jót
állás nélkül? De lehet é kívánunk is , hogy a’ kormány 
olly kölcsön kezelésébe ne avatkozzék , mellyet ugyan
azon földbirtokkal is biztosítunk , — mi adó alapjául is 
szolgál ?

A’ kormány befolyása hát mellőzhetetlen. Pedig úgy 
hiszem: okulhattunk a’ nemzeti színház első alapja, mú
zeum , egyetem , ludovicea, fundus publico-politicus stb. 
példáján.Nem említem a’ kormánynak a’ Telekdíj iránti ro- 
konszenvét; mert túl vagyunk már azon gyász időiy mellyben 
derék hazaiinak tartaték, ki mondá: nem látok ugyan benne 
semmi roszat , de félek tőle , mert felülről jő. Azonban 
magunk rendelkezhetünk é igy a’ pénz hova fordítása i-  
ránt; ’s a’ jótállónak nem lesz é jogezime a’ beavatko
zásra, ’s a’ kikölcsönzések által minmagunk-adta eszköze 
véleményének többséget szerezni? tán nemcsak e’ tárgy
ban! nekünk pedig szerencsénk költségeit viselni.’S váj
jon egyenlő érdekünk lesz é mindig a’ beruházás hova 
fordításában? Ennyi legjobb esetben. De hát ha kölcsö- 
nüukkel nemzeti bukást csinálunk? (mitől, hogy félhetünk 
é? később vitassuk )  Lenne ugyan hálisten jótállónk , ki 
becsületünket beváltaná, de mi e’ becsületet tán drágán fi
zetnék. Igen , mit hasztalan koholt kard és csel, haszta
lan ígéret, erő: c’ 100 millió fr. megtenné.

Azonban felejtsük ki a’ mások beavatkozását; tegyük, 
hogy magunk kezelendjük önellenörségíink alatt a’ pénzt; 
bizonyítsa bár ki kezelése pontosságát; engedje meg még 
is , hogy egyebet elhalgatva a’ gőzhajózási társulat
nak tavaly gyufára beszámított 10— i2  ezer fr. után, sze
rény kétségünk marad fen, mellyet az országgyűlési el
lenőrség sem képes elhárítani, ha a’ franczia udvarkölt
ség  felületes vizsgálása módjára tekintünk.Ide járul az is, 
hogy egyes vállalkozók , például a’ lánczhidépitők , lát
ván vállalatuk nem jól kamatozását, látván azt is ,  hogy 
az országnak kész investitionalis pénze van, mellynek ki
jelölésében nem vagyunk olly meggondoló lelkiismerete
sek , mint egy újon teremtendőében, mert kiadasa köz
vetlen senkit sem nyom; bizonyosan minden izgatást arra 
forditandnak, hogy ezen legmeddőbb vállalatokat a’ nem- 
zet ismét magára v eg y e , mig a’ hasznosabbakat ok e -  
lendik el.

N é z z ü k  m á so d szo r  k ik  v ise ln ék  e ' kölcsön terh e it. —

Csupán a’ föld ? E ’ phisiokraticus adóelv olly elavult, an
nyiszor megczáfolt, hogy üres szalmát csípelnénk czáfo- 
lataban. Vagy mindenki vállatvetve?— ’S nem borzadnánk 
é uj terhet halmozni a’ már is roskadozó pórra a’ nélkül, 
hogy a’ regiből levettünk ; a’ nélkül, hogy kimondanók 
a’ teher-együttviseles joltevő malasztját? Határos az em
beri türelem is , ’s epen most, midőn a’ szegény milliók 
szemei hívőn fordulnak országgyűlésünk Mekkája felé; 
most, midőn az örök igazság hajnalát megismertettük szűk 
vityillóik ejült ablakaval; most mind e’ remény helyett uj 
terhet sújtani nyakába, uj terhet azon enyhítő vigasz nél
kül is ,  melly a’ ,,nihil de nobisu igéjiben rejlik; — 
a n n y i t  t e n n e , — mint vakmerőn kísérteni meg az is
teni gondviselést.— Vagy fel fogja é az első benyomást 
mérni a’ hideg rábeszélés , hogy ez által örükváltsága 
előmozdittatik? Bizonynyal nem;  ’s ha mégis, annál ro- 
szabb, mert csalt reménye kétszeresen érezietendi sorsa 
mostohaságát. (Miről később.) Vagy a’ nemesség maga 
viselje ezen legnagyobb súlyt? Föltéve, hogy e’ súly 
nem lenne mertékfölötli, bizonyosan igazságtalan volna.—- 
Igazságtalan, azonkívül hogy ismét egy részt nyomna, 
azért i s , mert a’ Telekdij egyik legszebb reményekkel 
kecsegtető része: az örökváltság előmozdítása, ’s igy a’ 
jobbágyság haszna, mellynek terhét a’ nemességre tolni 
nem lehetne. ’S mind e’ három tervben hol van a’ szel
lemi alap? Hol van azon egyenlőségi elv, melly a’ házi 
adót kedvessé tévé előttünk? ’s bizony mondom, csak ez 
tette kedvessé, nem a’ fizetés , mert szívesen aligha fizet 
valaki, annál inkább mert elválallása által, alig tör
tént volna anyagi könnyítés az adózón.

Igen, nemcsak hogy ez egyenlőségi népteremtő elem, 
melly nélkül csak palliativ szer minden haladás és reform, 
nincs a’ Telekdijban, de az adó elvét 35 évre bizonyo
san eltemeti, megnyugtatván a’ szüzvállu lelkiismereteket; 
’s miért mind ezt? egy kis anyagi jóllétért, mivel azon 
szellemi ország, melly az evő közt létezik , be nem éri, 
mivel olly sokszor kecsegtettek azok, kiknek illy éde
sítő rovásra alkotványunkat megutáltatni érdekükben fe
küdt. De hasztalan, mert mi tudtuk: a’ jóllét meg jő idő
vel ; a’ szabadság soha.

Vizsgáljuk harmadszor a' magányosaknak adandó köl
csönzések módját : 12 millió is alig ruháztatván (Kossuth 
szerint is) 3 év alatt az országba, a’ többi magányosok
nak adatik ki kamatra , földbirtoki biztosíték mellett. Mel
lőzve minden illy pénztárhoz csúszott zsarolást, pártfogás 
szükségét, ’s más abnormitásokat, kérdem: vájjon ha a’ 
felelős'kezelőhöz egy, bár eladósult de véghetlen bir- 
toku főnemes ’s egy elszegényült , ezer tartozás és te
her által nyomott , magát megváltani kívánó község kül
döttje jövend, kinek kijelelt hipoíhekája is csak félig övé ; 
nem a’ dús gróf, de a’ n y o m o r u  a d ó z ó  kapand é 
pénzt? Bizonyosan nem. ’S igy a’ Telekdij legszebb re
ményvirága is lesorvad. Vagy meghatározzuk a’ kölcsön 
mennyi része adassék adózóknak? ’S a’ kijátszhatás ezer 
módján kivül , uj közfalat alkossunk, midőn épen közfa
lakat kellene rontanunk? Mi több, azt tudjuk, hogy ha
zánkban a’ főnemesség van leginkább eladósulva; ’s bar 
ez országos kölcsön által minden földbirtok , mint hipo- 
theka , egyenlően vesztend értekében; a’ főnemes, ki a’ 
középrendű nemesnél bizonynyal előbb kapand pénzt, leg
nagyobb haszonnal kifizetendi adósságait, ’s szikesen fi
zetheti megnőtt értékű javaiból a’ törlesztési kamatot: mig 
a’ középrendi nemes jószága értékében szinte megfogy, a’ 
kamatokat szinte fizeti, ’s egyedüli haszna : hogy a’ ha- 
tatalmas ur adósságból kitisztult ’S -mit nyer a’̂ honi  kö
zép rendét, melly századok óta a’ nemzet erejét, a’ pro- 
letarius ’s kényur közti védfalat , a1 szabadság^ szilárd 
őrét,’s a’ békés haladás garantiáját foglalá magaban, na—
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ponta silányulni látandj*. Mig  egy  hatalmas középkori o -  
ligarchia viruland fel újra, mellytől a’ haza történetei egy  
sor jót felmutatni nem bírnak. Gyönyörű igazság , szép 
következetesség alkotványunkban, mellyet mind azoknak 
pártolniok kell, kik a’ nemesség tartozásait ismét pór ál
tal akarják viseltetni. De ez, azon ok i s ,  melly a’ Telek- 
dij mellett olly élénk mozgásba hozza azon főaristokra- 
tiát, mellynek háziadó körüli hanyagságát bocsássa meg 
az ég ! —

Utolsó, de tán legfontosb tekintet végié a' pénz
ügyi-. Mellőzve azt, hogy egyszerre vagy rövid idő alatt 
phisice sem ruháztathatik ennyi pénzöszszeg az országba; 
már azért sem tétethetik ez , mert a’ terv kiegészítő ré
sze a’ magány kölcsönzés , ez pedig földbirtoknál csak 
hoszszabb évek alatt hozhatja meg hasznát. így  az egész 
pénzöszszeg csak mintegy 20 év alatt ruháztathatik be.— 
De fizessük csak 20 évig azon 5 milliót, mellyet a’ köl
csön lerovására 35 évig fizetnénk ; ’s már 100 millió fo
rintot ruháztunk be. Fizessük e’ mennyiséget 35 évig, ’s 
még 75 milliót szenteltünk a’ hon oltárára, mellyet külön
ben a’ tözsérkedő külföld szivand el árva hazánktól. 75 
millió illy szegény hazának! mellynek egész kereskedése 
hány év alatt hozand be ennyit! — Azonban, ha van a’ 
Telekdijban kizárólag valami olly haszon, melly e’ 75 mil
liónyi világos veszteséget föléri; roskadjon le pénzügyi 
ellenvetésem. Mondják: 5 millió forin t, melly évenként 
rendelkezésünkre lenne, olly kevés, ’s szükségeink olly na
gyok, hogy azokon csak tüstintkéznéllevő nagy öszszeg se
gíthet; különben is minden részletes ajánlat csak egy részle
tes szükségünket födezvén, nem orvosolná általányos teendő
inket. 20 év egy nemzet éltében olly rövid, hogyannak első 
részében vagy egész folyta alatt történik é meg valami, al
kalmasint egyre megy, de 20 év alatt csakugyan kölcsön 
nélkül is annyira menvén beruházható pénzöszszegünk , 
mint kölcsönnel ’s azonkívül ’s ez is csak apránkint ruház- 
tathatván be : úgy hiszem, a’ kölcsön szüksége ledül. — 
Mi a’ részletes szükségek födözéséről mondatik az álta
lányosok irányában, az sophisma: orvosoltassanak csak egy
másután részletes szükségeink, ’s általányos teendőnk 
csodálatosan eltünendik. Mondják továbbá: ,,A’ behozott 
100 millió forint által a’ pénz forgalma megnővén , kön
nyebben adhatunk a’ többül, mint a’ naponkint kevesebből.“

Vélekedésem szerint ezen igen logikai okoskodás is 
balul van alkalkalmazva; mert a’helyeít,hogy kölcsön nélkül 
fizetendő 100 millió fr. egy fillérig az országban marad
na kettős alakban : először mint beruházott tőke előmoz
dítván kereskedést, gazdaságot, nevelést stb. ’s igy ben- 
maradását is e-gy úttal biztosítván. Benmaradna másod
szor mint pénz , még azon — e’ szerint nem kisebbedő — 
pénzforrásban is, melly a’ hazai forgalom, ’s mellyből a-  
donkat evenkint újra ’s újra fizetnék.A’ kölcsönvett 100 m. 
forint ellenben , a ’ mellett hogy ismét kimenend tán két
szerezve, mert a’ külföld irányában eladósult oligarchia 
veendi kölesön ; még a’ legbecsületesb számítás mellett 
is. magával vonand 75 millió forintot! ’S igy i n  u l t i 
m a  a n a l  y s i  35 év múltával a’ forgalmat nem nagyitá, 
a pénzt nem többité, de megfogyasztja; ’s azon haszno
k a t , mellyeket kölcsön nélkül 20 év alatt érhetünk utói, 
csupa idógazdaságból egyenlő áldozattal 35 év alatt te r-  
mendi meg.

Ne hozza nekem fel valaki nyereségül a’ privátoktól 
kapott 60 milliót, nem hozom én sem az administratio
n ' s  költségeket; ezek a’ nemzet egyik zsebéből a’ má
sikba mennek ’s a’ külföld irányában mit sem számitnak. 
Ne mondják azt sem, hogy a’ már beruházott pénz is ka- 
matozandik; két vasúton kívül a’ világon nincs több, melly

behozná kamatját. Hát ha meggondolom , hogy ország
házat stb. is akarunk kölcsönzött pénzen építeni, a’ nem
zet méltóságáért: eszembe jőnek egy derék hazánkfiának 
mély szavai, ki midőn a’ német országgyűlés fényes ter
mét ’s bútorzatát látta, felsohajtott: Jobb szeretem én ron
gyos székeinket! Hát ha Európa nyugalma felbomlanék? 
ha hazánk harczviszályok színhelyévé lenne; nyakunkon 
a’ kénytelen fizetés; ipar ’s kereskedésben pangás; ver
jen bár a’ »őrs nehéz sú lya, ezt kiállja férlieró, mint 
többször kiálltuk, de egy bukás felé rohanó nép rémváza 
szörnyű lenne !!

Nem áll az sem , hogy kölcsön nélkül a’ „nem fize
tőnkkel*, minden alkalomkor uj és uj harezot kell küzde- 
nünk. Hogy, a’ hova beruházás meghatárzása mind an
nyiszor megakasztja a’ munkát. Mert egyszer kimondván 
az állandó teher-egyűttviselés e lv ét; az első aggodalom 
megszűnnék; a’ mibeforditás iránt pedig mindig lesz az 
országgyűlésen többsége valamelly vállalatnak. Felhoz
zák némellyek a’ Telekdíj mellett erősségül azon viszonyt 
is ,  melly az adótlan magyar, ’s adózó német termesztő 
közt létezvén; a’ német végvámok átalakítását lehetetle- 
niti. Kikerülte ezeknek, úgy hiszem, figyelmüket, hogy a’ 
korlátlan concurrentia valamint termékekben az asztriaia- 
kat nyomná , a’ műiparban a’ magyart terheli.Jól vigyáz
zunk ! amazt n y o m n á  ezt már  t e r h e l i .  Nem lelünk 
hát szomszédunknál olly gyöngéd kíméletet, minőre mi illy 
roppant áldozattal is készülünk.Különben is, hazánk gab- 
nakamrája nem Ausztriában, hanem Fiumében lelendi pia- 
czát. De föltéve , meg nem engedve, az ellenkezőt; úgy 
hiszem, a’ kölcsön nélküli rendes fizetés szintén úgy raeg- 
orvoslandja e’ bajt mint az egész értelemben vett Telek- 
dij eszméje.

A’ fölebbiekben meg kívántam mutatni, hogy a’ Te
lekdijban nem óhajtó a’ kormányi beavatkozás. Fizessünk 
hát magunknak.

Rósz teherviselés minden más kulcsa azonkívül, melly- 
ben ez egyenlőség szent elve rejlik. — Viseljük hát ön
szükségeinket egyenlően.

Rósz és kártékony az egyszerrei nagy kölcsön: ha
tározzuk azért országgyűlésről országgyűlésre szüksége
inket ’s tegyünk mennyit bírunk önerőnkből.

’S mi az mind más, mint a’ házi adó? Igen , hol a’ 
Telekdíj egyenlőségi alapon ’s adó alakban fogadtathatik 
el; ott a’ házi adót föl nem éleszteni polgári bűn.— Bűn 
kétségbeesve elhagyni a’ zászlót mellyhez esküvénk, 
mert ki magáról lemond, arról lemondnak az istenek is. 
Gyávaság ártalmas consequentiával egy lázas gyűlés kín
felkiáltásán függni, ha egészséges állapotban erőt érzünk 
keblünkben elvünket kivini. — Oh ! nem kelend fel izga
tásaival a’„nem adózunk“ hydrája ismét, kitérne zászló- 
ji alá, mellyekre a’ nemzet rásüíé gyalázatbélyegét ? !

Azon megyéknek ellenben , hol a’ Telekdíj subsidi- 
ura-alakban fogadtatott el , szerencsét nem kívánhatok.— 
Bár mondja rám valaki a’ „szájhazafi“ nevet.’S mig keb
lemről a’ szó, mint Kinizsi szobráról a’ golyó visszapat
tan, arra, ki mint polgár meggyőződését védni igen , de 
egyéb pártok felett pálezát törni nincs hiva, férfias nyílt
sággal kimondom: Házi adó minden áron, Telekdij sehogy.

M a d á c h l m r e .
Tá rrza .

Sokan azért iparkodnak a’ csergalyt virányban 
tartani, hogy fényijének. Ezek magokban élnek , nem a’ 
hazának , nem a’ nemzetnek , nem az emberiségnek; alá
való önzők, kik a’ legszentebbet is készek buta negédök- 
nek feládozni.

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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T ö r v é n y c z ik k e ly  a ’ H a j d ú k e r ü le t  b e l s z e r k e -  
z e t é r ö l  é s  o r s z .g y ü lé s l  « z a v a z a t j o g á r ó l .

(Folytatás.)

A’ képviselők hitformája. 60. §. A’ képviselők beik
tatásuk alkalmakor köv. hitet tesznek : Én N. N. eskü
szöm az egy élő istenre stb. hogy a’ város minden köz- 
és magányjogi dolgaiban , mennyiben azoknak valamelly 
része rám bízatnék, igazán és híven eljárok , a’ városi 
és kerületek köztanácskozásiban legjobb tudomásom é s le l-  
kiisméretem szerint veszek részt, és szavazatomat is akként 
adom; az ország törvényeit, mennyiben rajtam álland, 
híven megőrzőm , a’ kerület és városom joga it, közjavát 
és gyarapulását minden tőlem kitelhető igazságos és tör
vényes eszköz által előmozdítani ügyekezendem. A’ kép
viselők száma. 61. §. Minden egyes városban a’ képvi
selők száma annyi leend, mennyi az öszszes lakosok száma 
ötvennel elosztva. 62. §. Ugyanezen arányban fogy és 
szaporodik a’ képviselők száma minden hajdú városban a’ 
lakosok számához képest. III. rész.A ’ kerület ’s illetőleg 
városok magányértékéről. 63. §. A’ kerület ’s illetőleg  
egyes városok azon fekvő javaikon túl , mellyeknek mint 
illyenek a’ jelen törvény kihirdetésekor már birtokában 
voltak, fekvő javakat nem szerezhetnek,kivevőn olly tel
keket, mellyekre közigazgatási tekintetből szükségök va
gyon; de illyeket is csak a’ kerületek határain belül. 64. 
§ . Köz haszon vagy szükség tekintetéből illy fekvő ja
vak elidegenithetők. 65. §. Azon magányhaszonvételek 
gyakorlatában, mellyek jövedelmei e’ törvény kihirdetése
kor közpénztárba folytak: továbbá is megmaradnak. 66. 
§. A’ kerület ’s illetőleg város közszükségei pótolására 
szolgálnak; és adót, bár mi czim alatt, csak akkor és an
nyiban lehet a’ lakosokra kivetni: mennyiben ezen jöve
delmek a’ közszükség födözésére nem elegendők. IV. rész. 
A’ közigazgatásról. 67. §. A ’ közigazgatás a’ Hajdúke
rületben részszerint a’ városi helybeli hatóságok , rész- 
szerint a’ kér. köztörvényhatóság által eszközöltetik. A) 
A’ helybeli hatóságokról. 68. §. A’ helybeli hatóságok kö
réhez tartozó tárgyak részszerint a’ képviselői gyűlések
ben részszerint a’ tanács üléseiben intéztetnek el. a) A’ 
képviselői gyűlésről 69 §. A’ képviselői gyűlés a) tag
jai a’ helybeli tisztviselők és képviselők együttvéve ; b) 
elnöke a’ városi hadnagy; ennek akadályoztatása esetében 
pedig a’ legidősb tanácsbelije) tartatik minden évben leg 
alább négyszer , a’ szabály által változatlanul megállapí
tandó időkben; tartathatik azonban többször is, t.i. a’men
nyiszer maga a’ képviselői gyűlés, vagy a’ tanács szük
ségesnek véli; d) a’ gyűlésen a’jelenlevők többsége ha
tároz ; tartására pedig megkivántatik , hogy legalább 20 
képviselő az elnökön kívül jelen legyen; e) a’ képviselői 
gyűlés tartását előre különösen is kihirdetni a’ hadnagy 
kötelessége. A ’ képviselői gyűlés tárgyai. 70. §. Kire
k esz tő ig  a’ képviselői gyűlésen tárgyaltatnak ’s illetőleg 
intéztetnek el : a) a’ város közhasználatú javainak mimó- 
doni kezeltetése vagy elidegenittetése. b)a’város közszük
ségei ’s jövedelmei előleges évenkinti kiszámítása, c) a’ 
választó képesség felett Ítélendő eskütt bírák választása,
d) a’ városi pénztárak megvizsgálásárul szóló tudósítások 
bemutatása, e) a’ patronatusi jogok gyakorlása ’s köte
lességek mikinti teljesítése, f) a’ város nevében kötendő 
egyezségek helybenhagyása ’s illy egyezségekre megha
talmazólevelek kiadása, g ) a’ városok egymás elleni köve
teléseinek megindítása, h) utalványozások a’ pénztárakra 
rendszerint csak a’ képviseleti gyűlés által történhetnek; 
a’ képviseleti gyűlés azonban a’ tanácsot ’s illetőleg a’

hadnagyot felhatalmazhatja: hogy az évi költségvetésben 
ellátott szükségekre bizonyos korlátok között szinte utal
ványozhassanak. i) kérelmezés a’ kerületi hatósághoz olly 
közigazgatási tárgyakban , mellyek csak szabály , vagy 
közvetlen a’ kerületi hatóság által intéztethetnek el. k) 
elhatározása, hogy kerületi vagy helybeli tisztviselők el
len visszaélés, vagy hanyagság eseteiben közkeresetin- 
dittassék; ha az iránt tétetik indítvány : hogy a’ közkere
set a’ község mint panaszló nevében sürgettessék, az e -  
gyedi jogok: panaszt a’ tisztviselők ellen tehetni, fenma- 
radván. Ezeken kívül a’ képviselői gyűlés által lesznek 
elintézendők olly tárgyak is, mellyek különös fontosságuk
nál fogva a’ tanács által a’ képviselői gyűlés elibe uta- 
sittattak. b) a’ tanácsülésekről. 71. §. A’ tanácsülésnek a) 
tagjai a’ tisztviselők és tanácsbeliek, b) elnöke a’ városi 
hadnagy és ennek akadályoztatása esetében a’ legidősb ta
nácsbeli. c) tartatnak : hányszor az elnök vagy maga a’ 
tanács szükségesnek véli. d) a’ tanácsülésben a’ jelen
levők többsége határoz ; tartására pedig az elnökkel e -  
gyütt legalább három tanácsbeli ’s egy jegyző kívántatik. 
A’ tanácsülés tárgyai. 72. §. A’ tanács üléseiben intézhe
tik mind azon tárgy, mellyek a’ 70 §ban említve nincse
nek; különösen megemlittetnek: a) a’ kerületi hatóság vég
zései és szabályai végrehajtása , mennyiben ezt a’ kerü
leti tisztviselők közvetlen nem teljesíthetnék, b) kölcsön
adások a’ város kezelése alatt levő alapítványi ’s árvái 
pénztárakból, c) telekbirói dolgok, be- ’s kitáblázások.d) 
Ellenmondások és előintések. e) nyilványos örökösödés e -  
seteihen az 1840: 13. törvény értelme szerint bírák és el
nök kirendelése, ha a’ felosztandó örökség egyedül a’vá- 
ros kebeléhez tartozik, f) a’ közoktatásra való felügye- 
lés. g ) az árvák dolga, h) rendőrség, i) a’ város nevé
ben magányegyedek elleni követelések megindítása, k) 
a’ közpénztárakra vigyázat. I) a’ számadások előleges át
nézése. m) előkészítése azon tárgyaknak mellyek a’ kép
viselői gyűlés által lesznek elintézendők. n) magánypa— 
nászok elintézése, o) karhatalom kirendelése váltóügyek
ben hozott ítéletek végrehajtására. B) A’ kerületi ható
ságokra feliigyelőleg, részszerint közvetlen rendelkező
i g  működik. Feliigyelőleg. 74. §. A’ kerülethez , mint 
anyatörvényhatósághoz folyamodhatni minden tárgyra néz
v e , melly a’ helyhatóságok által magányegyedek között 
közigazgatás utján elintéztetett. 75- §. A’ kerület az e-  
gyes városokkal tisztviselőji által van öszszefüggesben. 
76. §• Mikint gyakorolja a’ kerület felügyelési ’s illető
leg ellenőrségi jogát a’ köz igazgatási tárgyakban? rész
letesen az ezen tárgyakrul szóló szakaszokban fordul elő. 
Rendelkezőig. 77. §• Közvetlenül a’kerületi hatóság ren
delkezése alá az itt jegyzett tárgyak tartoznak: a) A’ 
közutak, b) Kölcsünvételek , vagy a’ közérték elidegení
tése esetében a’ fenforgó szükség vagy közhaszon meg
vizsgálása. c) Szabályok alkotása, d) A’ kerületi közszük— 
ségek évenkinti előleges kiszámítása, e) A’ kerületi’s 
helybeli szükségekre kivetendő adómennyiségek, a’ rová- 
sos öszszeirás tárgyai ’s kulcs megállapítása, f) A’ kerü
letben szállásozó katonaság elláttatása iránti rendelkezés, 
g ) Az egyes hatóságok közötti kérdések elintézése, h) A’ 
köz , árvái ’s alapítványi számadások megvizsgálása, i) 
Számadó tisztek részire fölmentő-levelek kiadása, k) A’ 
kerületi’s helyhatósági tisztviselők es szolgák fizetéseinek 
szabályzása. 1) Uj hivatalok felállítása vagy eddigiek
nek megszüntetése, ni) Ilivatalbeli viszszaélések vagy ha
nyagság miatti közkeresetnek a kerület nevebeni meg
indítása. n) A’ fökormányszék rendeletéi ’s a’ törvényha
tóságok levelezései, o) Utalványozások a’ kerületi pénz-
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tárra * a’ kerület azonban az alkapitányt is felhatalmaz
hatja, bogy bizonyos korlátok között az évi költségvetés
ben ellátott tárgyakra nézve a’ közpénztárböl utalvá
nyozzon. p) Az o r s z á g ’s kerület alkotványos jogait ér
deklő kérdések, q) A* országgyűlési utasítások kidolgo
zása. r) A’ képviselők választása ellen a’ 173ik szakasz 
esetében emelhető panaszok, s) Árszabások és vadászati 
tilalmak. Ezeken kívül a’ magányügyek közül egyedül a’ 
kerületi hatóság elibe tartoznak: 1) Nyilványos örökö
södés eseteiben elnök és bírák kineveztetése , ha az osz
tály tárgya több város kebeléhez tartoznék. 2) Rövid u -  
toni viszszahelyzésekre Ítélő bírák helyettesítése. 3) Kar
hatalom kirendelése polgári ügyekben, kivevén a’ 72. §. 
m. pontja alatti esetet. Közgyűlések. 78. g. A’ kerü
leti hatóság mindazon tárgyban, mellyeknek közvetlen el
intézése e’ törvényben más testületre bízva nincs : a’ kér. 
közgyűlés által intézkedik. Ezen közgyűlés a) tagjai a’ 
képviselők , a’ kér. tisztviselő ’s a’ városok hadnagyai, b) 
elnöke a’ kerületi főkapitány, ennek akadályoztatása eseté
ben az alkapiíány, vagy ha ez is akadályozva lenne : a’ 
legidősb táblabiró. c) tartatik minden évben legalább négy
szer, a’ szabály által változatlanul megállapítandó időkben; 
tartathatik azonban többször is, ha ’s mennyiszer maga a’ 
közgyűlés vagy a’ főkapitány szükségesnek véli. d) a’ j e 
lenlevők többsége határoz; tartására pedig inegkivántatik: 
hogy az elnökön kívül legalább 40 képviselő legyen jelen. 
— Általányos rendeletek a’ képviseleti ’s közgyűlésekre 
nézve, a) Kihirdetések. 79. § A ’ közgyűlések tartásakü- 
lönös hirdetvények által, mellyekben a’ felveendő tárgyak 
általán ’s a’ nevezetesebbek külünleg is érintve legye
nek, az egyes városoknak rendszerint 14 nappal előbb 
tudtokul adandó. Ezekben pedig a’ város házánál kifüg
gesztett hirdetvény ’s kitűzendő zászló által közhírül te
endő. 80. g. A’ hirdetvényt az alapítvány és egy jegyző 
Írják alá , kik az elkövetett hibákért vagy a’ hirdetés el
mulasztásáért felelősek ; az időszaki rendes közgyűlések
nek ekként történt kihirdetése a’ főkapitánynak is bejelen
tendő. 81. g. A’ képviseleti gyűlés legalább nyoloz nap
pal előbb a’ városháznál kitűzendő zászló ’s egyéb szo
kásban levő módok által hirdettetik: az előforduló tárgyak 
jegyzéke az egyházak és a’ városház ajtai előtt nyilvá- 
nyosan felölvastatik , a’ tudakozó képviselőnek pedig fel
világosítást a’ jegyzői hivatal is adni köteles, b) Tanács
kozási rend. 82- g. A’ gyűlésekben indítványt minden tag, 
bármi tárgy iránt tehet, és ha az két tag által pártolta- 
t ik : a’ gyűlés felette határozni köteles. 83. g. Bármi hi
vatalos ellátás iránt akármelly tisztviselöhez minden egyes 
tagnak kérdést intézni lehet, és a’ kérdezett tisztviselő 
felvilágosítást adni tartozik. 84. g. Fontosabb tárgyakban 
előleges véleményzés végett választmány is rendeltethe
tik , és a’ kiküldésnek titkos szavazás utján kell történni, 
ha ez csak két tag által sürgettetnék is. Ezen választ
mánynak az inditványzó mindenkor tagja; és midőn a’vá- 
lasztmány indítványát elfogadandónak v é l i , ha elvállalni 
akarja— jegyző is; különben valamint elnököt, úgy je g y 
zőt is a’ választmány maga köréből nevez. 85. g. A’sza- 
vazatok a’ szólók szerint vétetnek számba, de ha a’ jelen
levők közül csak három tag ál talányos szavazást sürget: 
a’ kérdés mindenkor titkos szavazás által döntetik el. A’ 
szavazás mindig fekete ’s fehér golyókkal történik. 86.§ 
A’ szavazás megtörténvén , a’ szavazatok mindenkor a’ 
közgyűlés színe előtt egyik jegyző által vétetnek számba.
87. g. A’ helynek, hol a’ szavazás történik és a’ sza
vazás módjának akkénti elrendezése, hogy az titkos legyen; 
továbbá hogy sem a’ szavazók a’ szavazás alatt valamelly 
a’ meggyőződésen kívüli külső befolyásnak kitéve ne le
g é n e k ;  sem pedig ők magok netán ugyanazon egy kér
désre többszöri szavazás által visszaélést ne gyakorol
hassanak : mindezek iránt aJ gyűlés intézkedik, c) Elnök.
88. g. Az elnök nyitja meg az ülést és oszlatja el. 89.g.

Az elnök kötelessége a’ végzést kimondani. 90. g. Oily 
esetben, midőn véleménykérdés felett a’ szavazatok egyen
lő két részre oszlanak : ez elnök szava határoz. 91. g. Az 
elnök fentartja a’ tanácskozási csendet és illedelmet. 92. 
g. Az elnök teszi fel a’ kérdést, melly felett a’ szava
zás történjék; vagy ha több kérdés fejlenék ki: ó választja 
el azokat ’s igazgatja a’tanácskozást; de a’kérdés mikínti ál
lítása iránt, ha az vagy világos v. egyszerű nem lenne: a’ 
gyűlés határoz. 93 g. Az elnök határozza meg a’ felve
endő tárgyak rendét; hacsak a’ gyűlés többsége más fel
veendő tárgynak elsőbbséget nem tulajdonit. 94. g. Olly 
tárgyak jegyzékét, mellyek a’ gyűlés kihirdetése után jöt
tek közbe, azonnal a’ gyűlés kezdetével a’ jegyzői hi
vatal által felolvastafja. Ezeknek fölvétele iránt a’ sort a’ 
a’ gyűlés határozza el; sót fontosabb közérdekű tárgyak
nak fölvételét a’ jövő gyűlésre is elhalasztja olly czélból, 
hogy a’ hirdetvényben minden képviselők tudomására eljut
hassanak. d) Csend és Hiedelem. 95. g. A’ gyűlés tag
jai a’ gyűlésem magok-viseletökért, a’ köz törvényben 
kijelelt eseteken kívül,  szabály által semmi büntetés alá 
nem vonathatnak. 96. g. A’ hallgatóságnak a’ tanácskozá
si teremben sem helyeslés, sem helyben nem hagyás je
leit adni nem szabad ; és ha ezt akár egyes hallgatók , 
akár a’ hallgatóság együtt véve cselekednék: az elnök ál
tal a’ csend megtartására mindenek előtt intetni fognak. 
67. g. A’ csend és Hiedelemnek a’ hallgatóság által olly 
megsértéseire, mellyek más közfenyiték alá tartozó cse
lekvésekbe által nem mennek: hozhat e’ közgyűlés a’köz
törvény értelmében rendőri szabályokat. 98. g. Midőn az 
elnök háromszori megintésének sikere nincs, a’ rendbon- 
bontók ellen határozott büntetésnek van helye ; és ha a’ 
rendbontó kitudatik : őt az elnök a’ teremből ki is paran
csolja; sőt ellenkezés esetében ki is vezettetheti. 99. g. 
Ha nem egyes hallgatók, hanem a’ hallgatóság nagy ré
sze a’ tanácskozási illedelmet zajos kitörésekkel háborít
ja ’s az elnök kétszeri megintésének sincs sikere , az el
nök a’ jelen szakaszra hivatkozva, a’ harmadik intés al
kalmakor kijelentheti: hogy azon esetben, ha intése sike- 
retlen marad, az egész h a l l g a t ó s á g o t  ki fogja pa
rancsolni. 100. g. Ha az elnöknek ezen intése sem lenne 
sikeres: a’ hallgatóságot valósággal kiparancsolhatja, 
és a’ karzatokat bezárathatja. 101- Kiürittetvén pedig a’ 
karzat, miután azon tárgy felett, melly a’ kitörésekre al
kalmat szolgáltatott, a’ tanácskozás van befejezve : a’ kar
zat ismét kinyittatik és a’ tanácskozás a’ szokott nyilvá- 
nyossággal foly. 102. g. Ha a’ hallgatóság a’ 98. sza
kasz esetében az elnök szavának engedni és a’ teremet 
felszólítására elhagyni nem akarná: az elnök a’ gyűlést 
azon napon eloszlottnak nyilványitván, a’ karzat ajtait be
záratja, és azoknak neveiket, kik engedelmeskedni nem 
akartak , felíratván , a’ közvádlót-közkereset indításra li
tas i tja. Mielőtt azonban ezt tenné : a’ jelen szakakaszt a’ 
jegyző által figyelmeztetés végett felolvastatni, ’s annak 
tartalmát a’ hallgatóság előtt megmagyarázni köteles. 103. 
g. A’ rend fentartására a’ tanácskozási teremben belül az 
örsereg és különösen e’ végre választandó csendtisztek 
(constabler) ügyelnek, a’ tanácskozások ideje alatt a’te -  
remen belül sem hajdú sem katonai karhatalom nem lehet. 
Az őrseregnek 's csendtiszteknek e’ szolgálatban utasí
tását a’ szabály foglalja magában, e) Nyilványosság. 104. 
g. A’ tanácskozások mind a’ köz mind a’ képviseleti gyű
lésekben mind a’ tanács üléseiben nyilványosak. V. rész, 
a’ bíráskodásról. A) Az egyes városokban. 105. §. A’ vá
rosi törvényszék á ll: a’ hadnagyból mint elnökbül , öt 
törvénytudó közbirából, és a’ jegyzőből, kik mindnyájan 
egyenlő szavazattal bírnak. Icélethozásra az elnökkel e -  
gyütt legalább öt tag kívántatik. 106- g. A’ városi tör
vényszék eljár polgári és rendőri tárgyakban, a) Polgári 
eljárás. 107. g. A’ városi törvényszék mint elsőbiróság 
elibe tartozik mindazon per, mellyek a’ város határában
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levő ingó ’s ingatlan érték i r á n t , ugyszinte azon ma
gánykövetelések is, mellyek a’ helybeli állandó lakosok sze
mélyei ellen bárki által támasztatnak, a) A’ becstelenité- 
si ’s kisebb hatalmaskodási ügyek, ha polgári kereset ut
ján  indíttatnak, b) Házbéri ’s árjegyzéki követelések, c) 
Minden egyéb per is, ha a’ perlekedő felek által a’ hely
beli bírói szék szerződésileg kiköttetett. 108- §• Egyéb 
polgári ügyben a’ városi törv.szék eljárásának következő 
esetekben van helye, a) Bírói zárak és letiltások felett a’ 
kerületi közgyűlés rendeléséig előlegesen intézkedik, b) 
Teljesíti a’ váltóperekben a’ váltótörvényszékek megke
resésére mind a z t : mit az első biróságu hatósággal fel
ruházott rendezett tanácsoknak az 1839: 15. törvényczik- 
kely kötelességül teszen. b) Büntető eljárás. 109. §. A’ 
városi törvényszék e’ tekintetben csak rendőri kihágások 
felett Ítél a’ rendőri törvények és szabályok szerint, c) 
Szóbeli, mezei, rendőrségi ’s vásári bíróság. 110. §. A’ 
szóbeli, mezei rendőrségi bíróság alakja ’s eljárása iránt 
a’ köztörvény rendelkezik. Az l836ik évi 18d. törvény pe
dig világosan ezen kerület egyes városaira is olly meg
jegyzéssel terjesztetik ki, hogy az említett czikkely sze
rint alakítandó bíróság a’ földesuraknak és szolgabirák- 
nak tulajdonított hatóságot is fogja gyakorolni. B) A’ ke
rületben. 111. §. A’ kerület bíráskodása polgári ügyekben 
a ’ kerületi törvényszék által gyakoroltatik. a) Tagjai. 112- 
§. A’ kerületi törvényszék tagjai a’ főbíró , mint elnök , 
és nyolcz közbiró együttvéve; a’ közbirákpedig előadók 
egyszersmind. — ítélethozásra az elnökkel együtt 7 tag 
jelenléte kívántatik, b) Eljárása. 113- §. A’ kerületi tör
vényszék eljárása a’ közigazgatástól minden tekintetben el- 
választatik, és a’ törvényszék tagjai a’ bírói eljárással 
nem foglalkozhatnak. 114. §. A’ kerületi törvényszék Ítél: 
a) mint első bíró minden olly perben, mellyeknek tárgya 
több város kebeléhez tartozik; a’ városoknak egymás kö
zötti , ugyszinte mind a’ városok mind a’ kerület által a’ 
269dik §. esetében a’ köztisztviselők ellen indítandó kár
pótlási követelések fölött, a’ két hitvalláson levő evangé
likusok válópereiben ’s végre a’ hajdúságot bizonyító pe- 
rekben.b) Mint felebbviteli bjró olly perekben, mellyek a’vá- 
rosi mint első bíróságok által elítéltettek, c) Mint szer
ződési biró azon perekben , hol bíráskodása a’ felek által 
kiköttetett. Általányos rendeletek. 115. § Városi és ke
rületi törvényszékek eljárása a’ közigazgatásiul minden 
tekintetben elválasztatik , és a’ törvényszék tagjai a’ bí
rói eljáráson kívül semmi egyéb eljárással nem foglalkoz
hatnak. 116 § A’ városi és kerületi törvényszékeknek 
tartatni addig és annyiszor k e l l , a’ meddig ’s hányszor 
a’ szükség kívánja, törvénykezési szakokra való tekintet 
nélkül. 117. §. Mind a’ városi, mind a’ kerületi törvény
székeknél a’ per előadása ’s felkészítése nyilványos ; és 
csak az itélethozás történik titokban. 118. §• A’ fölebb- 
v í te l , a’ csődpereket kivéve , a’ városi törvényszékektől, 
a’ mezei rendőri és szóbeli biráktól a’ kerületi törvény
székre , és innen fölebb a’ hétszemélyü táblára; a’ kerü
leti törvényszéktől pedig mint első birotol a’ k irá ly i, es 
innen a’ hétszemélyü táblára a’ köztörvény értelmében tör
ténik. 119. §. Egyébiránt a’ törvényszékek a’ köztörvény 
szerint járnak el. Büntető ügyekben. 120. A büntető 
bíráskodás, a’ 109. szakasz esetét kivéve, egyedül a’ke
rület által gyakoroltatik V I. rész. A’ végrehajtás tiszt
viselők által kezeltetik. 122. § Minden egyes hajduvá- 
rosban a’ tisztviselők következők: a) Hadnagy, b) T a
nácsbeliek. c) Közbirák. d) Jegyzők, e) Levéltárnok, f) 
Adószedő, g j  Közgyámatya. h) Gazda, i) Mezei rendőr, 
k) Tiszti ügyész. 123. §• Ezen tisztviselők a’ népgyülé- 
sekben három évre választatnak a’ helybeli választok ál
tal, három év múlva a’ tisztviselői kar egészben megujit- 
tatik de előbbi tagjai ismét választhatók. 124. §• A’ 
kerületi tisztviselők következők : a) Alkapitány. b) F ő
bíró. c) Törvényszéki közbirák. d) Közigazgatási tábla-

birák. e)  ̂ Jegyzők, f) Tiszti ügyészek, g ) Pénztárnok.h) 
Számvevő, i) Levéltárnok, k) Katonai biztos. J) Csend
biztos. m) Tiszti mérnök, n) Tiszti főorvos. 125. §. Ezen 
t i s z t v i s e l ő k  a’ t i s z t u j i t ó s z é k e k e n  három évre 
választatnak a’ kerületi öszszes képviselők által. Három 
ev múlva a’ tisztviselői kar egészben megujittatik ; de e -  
lobbi tagjai ismét választhatók. Képesség. 126. §. Városi 
tisztviselőké csak a’ helybeli állandó lakosok választat
hatnak. Kerületi tisztviselőknek pedig az öszszes ke
rület állandó lakosai közül. 127. §. Választhatók polgári 
állasukra való különbség nélkül bármelly keresztyén val
lásnak. Azonban általányosan megkivántatik: a) A’ kerü
leti fő ’s közbirákra és a’ kerületi úgy szintén a’ városi 
jegyzőkre nézve: hogy 24 évesek és törvénytudók; b) 
A’ táblabirákra és tanácsbeliekre: hogy 24 évesek legye
nek. c) Az orvosokra , seborvosokra , kik nem keresz
tyének is lehetnek ; továbbá a’ tiszti ügyvédekre és mér
nökökre: hogy az illető tudományokból a’ szokott oklevelet 
megnyerték, d) A’ számadással tartozó hivatalokra: hogy 
a’ szükséges biztosítást teljesítették legyen. 128. §. Ha 
szükséges : a’ hivatalok mind az egyes városokban, mind 
a’ kerületben, ’s illetőleg a’ tisztviselők is szabály által 
szaporittathatnak; de kevesebb hivatal az itt előszámláltaknál 
nem lehet. 129. §. Az ekint szaporítandó tisztviselők szinte 
választás alá esnek. Eljárás. 130. §. A’ kerületi tiszt
viselők bármi nemű eljárásoknál a’ helybeli hadnagyok , 
mint törvényes bizonyság közbejötté nélkül érvényesen 
nem működhetnek, és tudósításaikat is; mennyiben kívánta
tik, ezekkel együtt teszik; kivevén, ha maga a’ hadnagy el
len lenne panasz, v. maga az itletö város lenne érdekelve, 
melly esetben más városkeli hadnagyot kötelesek meghív
ni. 131. §. Az utasítást a’ tisztviselők számára, úgy 
szinte azoknak eljárási körét a’ szabály állapitandja meg". 
VII. rész. A’ főfeliigyelésről 132. §. A’ főfeliigyelés a’ 
kerület felett gyakoroltatik közigazgatási és végrehajtási 
tekintetben, a) Közigazgatási tekintetben. 133. §• Köz
igazgatási tekintetben a’ főfeliigyelés a’ m. kir. httartács 
által gyakoroltatik. 134. §.Ezen főfelügyelési jognál fog
va a’ kerület a’ httanács helybenhagyása nélkül határza- 
tait végre nem hajthatja következő tárgyak iránt: a) Az 
évi költségek előleges kiszámítása , és a’ kivetendő adó- 
mennyiség iránt ; e’ tárgyakra nézve azonban a’ httanács 
felügyelési joga, a’ 333. szakasz eseteit kivéve, tovább 
nem terjedhet, mint oda: hogy a’ kivetendő adómennyiség 
a’ törvény által meghatározott maximumot ne haladja. (299. 
§ .) b) Az adó rovásoknak megállapítása iránt, c) A’ vá
ros értékének elidegenítése vagy uj szerzés iránt, d) Köl
csönvételek iránt, e) Számadó tiszteknek felmentő leve
lek kiadása iránt, f) Uj hivatalok felállítása, a’ felállitot- 
taknak megszüntetése ’s a’ hivatalnokok fizetésének szapo
rítása iránt, g )  Az országutaknak más helyre áttétele 
iránt. — Mindezen tárgyban a’ hozandó határozatok hely
benhagyás végett a’ végrehajtás előtt a’ m. kir. hattanács
nak felterjesztendők ; a’ httanács mindazáltal válasz-ren
deletét legfeljebb hat hét alatt a’ leírásnak postára lett fel
adásától kiadni tartozik; ellenkező esetben a’ határzat 
helybenhagyottnak tekintethetik.13 5 §. Egyéb tárgy felső 
jóváhagyás nélkül is intéztethelik ; de minden közgyűlési 
jegyzőkönyv tudomás végett a’ httanácsnak fölterjeszten- 
dők. 136. §. A’ tiszti számadások megvizsgálása pedig 
befejezettnek csak akkor tekintetik : midőn a’ httanáesnak 
észrevétele nincs; ellenben a’ httan. lehető észrevételeit a 
számadások felterjesztésétől számítandó legföljebb egy év 
a la t t a ’ kerülethez lekül deni köteles: ellenkező esetben a 
számadó többé felelni nem tartozik, b) Végrehajtási tekin
tetben a’ fő fel ügy elés a’ főkapitány által gyakoroltatik; 
ennek nem-léte vagy akadályozása eseteben pedig az al
kapitány által. 138. §• A’ főkapitányt a’ kerületi — külö
nösen e’ végből hirdetendő — közgyűlésben a’ képviselők 
által kijelölés és polgári állásra tekintet nélkül titkos sza-
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vázát utján választandó három egyed közül ö felsége ne
vezi. 139- $• A ’ főkapitány a’ végrehajtást semmi rész
ben nem kezelheti, és azért minden iromány és levele
zések , mellyek a’ kerülethez intézve vannak, az alkapi- 
tány által kezeltetnek, és ezekről az alkapitány felel is.

(Folyt, köv.)

T á r  r z a*

N a p o l e o n  ravatalának mintája már készen van 
Áll a z l 2 négyszögü oszlopból (pilaster) ’s köralaku kar
zattal van köritve. E ’ karzat két lépcsőn át egy bolto
zattal köttetik ö ssze , melly a’ templom karzatáról a’ sír
boltba vezet. A ’ kerületet 12 kolossális, az oszlopokra 
támasztott diadaljel diszesiti. Legfölül egy diadaljel sza
badon áll allegóriákkal és félmagaslata szobrászmüvek
kel. A’ kökoporsó, melly a’ császári koporsót rejti , ne
hogy a’ templom általányos öszhangzása zavartassék, ’s 
XIV. L a j o s  korának emlékjele épségben fentartassék , 
nem fog felül emelkedni a’ helyszínen. A’ felírás a’ ra
vatalon egyedül „Napoleon“ nevét fogja képezni. Kard , 
kalap , császári korona, vas korona ’s a’ becsületrend 
emlékjelei , mellyeket a’ császár Szent Ilonában viselt, a’ 
síron foglalnak helyet.

Minapában meghalt B e r t r a n d  tábornagy halálos á -  
gyán következő tárgyakat adott át testvérének Lyon vá
ros számára ajándékul: az olasz táborozások történe
tének egy példányát, miként azt N a p o l  on Szent Ilo
nában irá (Napoleon két másolatot Íratott, mellyek egyikét 
Bertrandnak adá) ; A l b é  Olaszország földképét, mellyet 
a’ császár e’ munka szerkesztésénél használt; a’ vas ko
rona-rend keresztét, mellyet visele , ’s egy ezüst sast ,  
mellyet Bertrandnak ajándékoza.

T e n g e r i  f é n y ű z é s .  Vannak vitorlás hajók, mel
lyek most mint ezelőtt a’ gőzhajók, gyakori járáson kívül 
utasokat és árukat szállitnak Anglia és Keletindiaközt.Né- 
mellyek közül ök ama sebes hajók fölött az által ajánl
koznak némelly egyedeknek, hogy a’ tengeri utazás köz
ben sokkal kényelmesb lakhelylyel szolgálnak,’s magas ár
szabályok mellett a’ szárazföldi életnek minden fényűzé
sét átültetik a’ tengerre. Illy hajó valóságos kis tehetős 
állodalom, hol mindenki kéjelmesen élhet ’s még azon 
asztalt is megtalálja, mellyet a ’ szárazon megszokott 
volt. Fris hús mindig találtatik , minden nap fris kenyér 
süttetik; van jó viz , étekben és italban mindenféle nya
lánkság, mit csak a’ legdúsabb terített asztal mutathat, 
’s minden utazónak, ha egyedül kíván lenni vagy alun- 
ni , 100 négyszög lábnyi padolatos-szoba áll rendelkezé
sére. Illy hajón következő módon élnek az emberek: Reg
geli hat órakor a’ szolga egy fiindzsa kávét hoz, mellyet 
keletindiai szokás szerint ágyban isznak. 8 órakor dob-és 
sípszóval jel adatik , hogy a’ reggeli feladása közelget, 
tehát ideje van az öltözködésnek. Ezután egy félóra múl
va a’ közös étteremben összegyűlnek , hol cotelette, beaf- 
steak , hideg vagy pörkölt hús, füstölt hús ,  halak , skót 
pisztráng , becsinált gyümölcs stb. kávé és thea kísére
tében van felrakva. Reggelizés után a’ hajó hatulsó fö- 
dözetében szivarokat színak közönségesen , mi a’ hajó 
belsejében,— v a l a m i n t  az e 1 ő -  f ö d ö z e t e n, hol a’ 
h ö l g y e k  mulatnak, tiltva van. Délután 1 órakor újra 
az étterembe mennek második reggelit éldelendők, melly 
t i f f i n  chinai nevet visel ’s kenyérből, sajtokból és édes 
borból vagy portoibul áll. Délutáni 3 órakor a’ dobper
gés előjelt ad az ebédlésre, mellyhez a’ társaság 4 óra
kor újra összedoboltatik. Mikép van elrendelve ezen ebéd, 
abból gyaníthatja az ember, hogy naponként jó pástétom 
honiutiiv lel ’s mindig portóit, xeresit, bordeauxit, chateau- 
margauxit, sauterneitf, champagneit isznak , vagy alet és

portói sert. A’ nagy ebéd után ismét sétálni mennek a’ 
födözetre ’s később rend szerin t, mint a’ reggeli sétájá- 
rásbo l , szobacskáikba vonulnak vissza foglatkodásaikhoz. 
írnak, rajzolnak, játszanak, mintha otthon volnának. 7 ó ra -  
kor theát hoznak ’s 9kor kiki kedve szerint ezukorvizet 
vagy grog italt készít. Minthogy pedig a’ társaság 70 font 
sterling utazásdij következtében mindig nagyon váloga
tott ’s teljesen elegendő tér mellett egyik szomszéd nem 
háborgatja a’ másikat, könnyen megfogható, hogy vala
mennyi jelenlevő mindig jól mulatja magát,a’ legnagyobb 
öszhangzásban töltik órájikat’s gyakran feledik, hogy ten
geren vannak.

D r á g a  r i t k a s á g o k .  A’ hires Gretry 1500 fran
kon vett egy hitvány lég-mérőt, melly nem ért 2 frankot, 
melly azonban Rousseaué volt; egy kis piszkos inogó 
asztalt is kínáltak neki 3000 frankért, mellyen azonban 
ban az ,,Uj Heloise Íratott.

Midőn A b a i l a r d  és H e l o i s e  földi maradványait 
Petits- A u g u s t i n s b a  hozák, ígért egy angol 10 ezer 
fr.Heloise 1 fogáért. D e s c a r t e s  kaponyája 1000 fran
kot adatott el.

Gretry hagyománya drágán fizetteti; Boiledieu egy kis
ded gazdas könyvért 120 fr. adott.A’legnagyobb ár, melly 
valaha régi könyvért fizettetett, 15ezer tallértteszen,melly 
öszveget 1812 gróf B e a u f o r t  a’ roxburghi hg könyv
tárának árverésénél Decameron 1472 évi ivnagyságu ki
adásáért fizete , noha még mostanig találtatik belőle 4—5 
példány.

T a s s o  egy levele 460 , R o n h a r d é  160, V. K á- 
r o 1 y é 140 frankkal fizettetett.

B r i n v i l l i e r  méregkeverőnő egy leveleért 100, 
Ninon de 1’ Enclos egy billeteért 76, Boilodieu egy levé
lért 196, V a l o i s  Margitéért201 frankot adtak. S t u a r t  
M á r i a  egyegy levele többnyire 300—400 frankba ke
rül, C o l i g n y ,  D e s c a r t e s ,  R u b e n s  egyegy levele 
100 frankot, és L a f o n t a i n e  egyegy leveleért már 300 
frankot is fizettek. — Rendkívül drágák C o l u m b u s ,  
C r o m w e l l ,  E r a s m u s ,  G e s s n e r ,  H ú s z ,  L a w ,  
L u t h e r ,  M i c h e l  A n g e l o ,  R a p h a e l ,  S t e r n e  
stb. levelei; egy becsnélküli könyvért , mellynek czime 
alá azonban S h a k e s p e a r e  saját nevét i rá ,  két évvel 
ezelőtt Londonban 675 tallért adának.

P o m p o  n i us  Atticus nagyon beteg volt, úgy hogy 
minden reményét elveszti a’ felgyógyulásra. A g  r i p p a 
ipát ’s három barátját hivatá’s nyilványitá előttük , hogy 
miután ő halálát a’ legretteneíesb testi fájdalmak közt 
elkerülhetlennek tartja, életének éhség által kíván véget 
vetni. A’ jelenlevők ünnepélyes Ígéretet tevének, semmi aka
dályt nem görditni útjába ’s egyedül hagyák. Ekkor minden 
tápszertől megvoná magát,égető szomját azonban vízzel oltá 
el,mit gyakran ivék.Nem sokára azonban ellenkező eredvény 
mufatkozék; gyöngébbé lön ugyan; fájdalmai azonban eny
hültek,’s újra kedve jött az élethez ’s végül egészen fel
gyógyult betegségéből. Ez alkalmasint első isméretes kí
sérlete az éhségi (tán a’ hidegvizi) gyógymódnak.

A’ hazafiságra nézve legszorosabban vagyunk 
közvéleményünkkel. Nem annyira szép tettekből,mint czi- 
kornyás szavakból fűzi nálunk e’ szeszélyes menyecske 
koszorujit. Ezer valódi hazafiui tett, ’s csak egy úgyne
vezett ,servilisí vagy fontoló* szó , és ime kóróvá szá
radt a’ cserkoszoru ! — Konok állat a’ közvélemény. Leg
többet szólnak zsarnokságról kegyenczei; ki ellenben elég 
vakmerő csak hajszátnyit is távozni azoktul , miket hő
seitől követel, — azt s z e r e n c s e  ha i z e k r e  n e m  
tiporja!? —

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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Tolnamegyei választmány jelentése* a’ telek
it U ügyében.

A’ kerdeses terv eddig1 csak fő vonásaival jutott a’ 
közönség elébe, mellyek , ha a’ tervező gróf ur hírlapok 
utján terjesztett értekezéseit jól felfogtuk, következő esz
méken alapulnak : A’ tervező gróf t. i. egy 100 millió 
p.f.ból álló kölcsönt hoz javaslatba, mellyet az ország 4 , 
vagy ha lehetséges még ennél is olcsóbb kamat mellett 
részenkénti lefizetés föltéte alatt venne föl; azt ismét az 
ország lakosai kölcsön kiadván , nyerendő kamatjait , va
lamint a’ tőkének is bizonyos részét évrül évre közhasz
nú czélokra fordítandó. Mennyiben pedig a’ 100 millió p. 
frt költsönadóji is kielégitendók; e’ végre 5  millió p.ftra 
terjedő, nemes és nemnemes által birtok-arányhoz képest 
viselendő egyenes adót javasol; mellyból a’ hitelezőknek 
mind kamatjai fizettetnének, mind pedig maga a’ kölcsön
vett tőke is körül-belül 35 év alatt letörlesztetnék.— Ez 
utón vélvén a’ tervező gróf hazánkat azon hatályos és 
kedvező helyezetbe juttatni: hogy évenként lakosai min
den megerőtetése nélkül nagyobb és a’ felajánlandó 5  
millió adót tetemesen felülhaladó sommákat fordíthasson 
közhasznú czélokra, és hijányain, szükségein mentül e-  
lőbb sikeresen segíthessen. Fultévén gróf Széchenyi Ist
vánról , mint gyakorlati nagy tapasztalásu ’s előrelátásu 
férfiúról, hogy előbb, mintsem kölcsöntervével közönség 
előtt föllépett, bizonyosan több gazdag ’s a’ pénz dolgá
ban irányt adó tőkepénzessel már értekezett, és azoktól 
biztosítást is n y e r t , különben is Széchenyi István gr. a’ 
hazában már több Ízben tanúsított buzgó honszeretete ’s 
cselekvő tehetsége országszerte isméretes lévén: azon 
kérdés fejtegetését, vájjon lehet é reménységünk, 4  száz- 
tóli kamat mellett 1 0 0  millió pgő írtból álló kölcsönhez? 
mellőzhetni véljük. Fontosabb kérdéseknek tartjuk : szük
séges, czélszerü e hogy illy: rendkívüli ’s hazánkban ed
dig isméretlen rendszabályhoz nyúljunk? ’s vájjon a’ ha
za szükségeit kölcsön nélkül egyedül adó utján nem le
hetne é elegendőkép födözni ? Hogy ezen kérdésekre ki- 
meritőleg felelhessünk, szükség hazánk jelenlegi állapot- 
ját , erejét vizsgálat alá venni.

Tekintsünk csak kedves hazánkra vizsgálódó szem
mel , ’s tapasztalni fogjuk; miként utai kevés kivétellel 
nemcsak a’ jelen kor kivánatai közé tartozó ’s már szük
séggé is vált gyors forgalomra alkalmazva nincsenek, ha
nem kereskedésre, teherszállításra legnagyobb részben al
kalmatlanok — sőt az esztendő nagy részében épen já r— 
hatlanok. És ebben rejlik kereskedésünk hijányának alap
oka. Ez oka nem ritkán azon sérelmes helyezetnek : hogy 
midőn az ország bőségben ’s mintegy önnön zsírjában fu- 
ladoz, más részben éhséggel küzd. Folyóink, mellyekkel 
a’ természet jó l lé tünk’s boldogságunk gyarapítására sürü 
ágozatban megáldott, elhanyagolva, ’s kereskedésre csak 
sok fáradsággal ’s idővesztéssel járó gyér használatot 
nyújtván— e’ részbeli rendeltetésüknek nemcsak kellőleg 
meg nem felelnek, hanem majd minden évben ismételve is 
kiáradni szokott hullámaikkal, sok millió partlakost méltán 
táplált reményeitől, szorgalmok gyümölcsétől ’s hajlé
kuktól megfosztván , legkeservesebb ínségbe , nyomorú
ságba ejtenek. Roppant kiterjedésű posványlepte íérekre 
találhatni, mellyek szabályozás és művelés alá vétetve, mil
lió hasznos honpolgárnak táplálékot ’s nyereséges kerese
tet nyújthatnának , midőn elhagyatott állapotukban ártal
mas férgeikkel, dögleletes kigőzölgéseikkel emberre, ba
romra csak vészt hozók. Jövedelmünk fő kutforrása a’ me
zei gazdálkodás lenne, ’s még ez is többnyire százados el

avultságban javítás nélkül pang; nagy kiterjedésű térek 
parlagon majd minden haszon nélkül hevernek, koránsem 
azért, mivel nincs emberi kéz, rnelly azokat művelné, hanem 
azért, mivel nincs pénz, mellyen a’müvelésre szükséges esz
közök megszereztethetnének’s mezei gazdálkodásunk termő 
képességéhez képest kifejtethetnék. A’ gyáriparnak csak itt 
ott mutatkoznak némi csekély csirái, mellyek többnyire zsen
ge korukban ismét elasznak, minek okát mint egy rész
ről a’ lakosság műtanilag kiképeztetésére szükséges köz
intézetek, úgy más részről szintén a’szükséges tőkék h i á 
nyában, a’ pénz drágaságában kell keresni, melly körül
mény nyomasztó következése időrül időre növekszik, azon 
arányban, mellyben a’ kényelmi szükségek, a’ szinte már 
köznép közt is elharapózott fényűzés napról napra in
kább növekszik. Valóban a’ pénz szűke hazánkban már an
nyira érezhető, szegénységünk annyira elhatalmazott, hogy 
midőn ^nagyobb földbirtokosaink nagy része a’ már mint
egy divattá vált istentelen uzsora körmei közt lassanként 
elvérzik; a’ kisebb birtokos, első rendű szükségeit többé 
már alig födözheti. Köznépünk szorgalmatosabb része is 
erejében napról napra szemlátomást fogy, nagyobb része 
pedig csak mezei munkához szokván és csak azt folytat
hatván , az év nagy részét kereset nélkül erkölcstelen
ségre vezető munkátlanságban tölti , a’ legnyomaszfóbb 
szegénységben, szükségben sinylik. Szóval: ki hazánk je 
len állapofját közelebbről ismeri, valamint nem tagadhat
ja  , miként számtalanok bajaink , szükségeink is olly an
nyira nyomasztók, hogy ha csak erőteljesen még idején 
orvosoltafásuk iránt nem intézkedünk , végpusztulásunkat 
aligha elkerülendjük; úgy szinte tökéletesen meggyőződ
hetik mindenki arról is, hogy sok ! igen sok teendőnk van, 
miket tovább is elhanyagolni annyi lenne , mint hanyag
ságunk áldozatául a’ nyomtalan semmiség mély örvényébe 
szántszándékkal sülyedni.

Es mivel sokat tenni természetesen csak sok pénzzel 
lehet; sok pénzt pedig illy szegény lakosságtól, miilyen 
hazánké, egyenes adó utján behajtani nemcsak nem czél
s z e rü ’s nem tanácsos, hanem fentartására nézve vesze
delmes is ,  osztozunk Széchenyi István gróf azon meg
győződésében: hogy csak a’ tervezett kölcsön azon egye
düli mód, miszerint már körmünkre ége_ít bajaink legsi
keresebben elhárittatnak, népünknek keresetre alkalom nyuj- 
tatik , és melly az egészre uj erőt ’s életet varázsol, ar 
közjóllétet, közboldogságot legbiztosabban előmozdíthatja. 
Ugyanazért mellőzve minden erkölcsi indokot csupán anya
gi tekinteteknél fogva is Széchenyi István gr. adóztatási 
kölcsöntervét czélirányosnak , szükségesnek találván, azt 
mind lényegére, mind czéljára nézve elfogadhatónak vél
jük. És e ’ szerint a’ javaslóit terv gyakorlati létesítése 
’s életbe léptetése iránt, pedig

1) A’ kölcsön kieszközlésére ’s a’ kölcsönadók ki
elégítésére szolgálandó adó kivetésére, beszedésére ’s i l -  
letöleges eljuttatására nezve ; 2)  A’ kölcsön kezelesere , 
és 3) Mire , milly arányban ’s elölegesen mibe leendő 
fordítására nézve terjesztendjük ki véleményünket.

Általányosnak mondhatjuk azon meggyőződést: hogy 
a’ teendőkre nézve veszteni való időnk nincs ; — annál 
fogva a’ javaslóit terv életbe léptetését lehetségig szor
galmazni ’s m é g  e z e n  országgyűlés alatt következőket 
szükség elintézni: ................ ,

1 ) Egy orsz. válíiszhiiítny & kölcsön kicszközlcscrö 
törvény által felhatalmazandó, melly választmány eljárá
sában Vőleg arra ügyeljen: hogy a’ kölcsönt törlesztési, 
egyszersmind jutányos rendszeres kamatok mellett es olly 
föltétek alatt eszközölje ki,'.mellyek szerint az egész som
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ma mentül rövidebb idő alatt az ország birtokába ’s ren
delkezése alá kerüljön. Hogy pedig biztosabban eljárhas
son egy úttal törvény által kijelentendő : 2) mikép Ma
gyarország ’s a’ kapcsolt részek Rendjei magokat ün
nepélyesen lekötelezik a’ fölveendő kölcsön után fizeten
dő kamatoknak, nemkülönben magának a’ tőkének is részen
kénti letörlesztésére azon naptól, melly nap a’ kölcsönnek, 
ha bár csak részbeli valóságos kiszolgáltatásával életbe 
léptetett, számítandó félévére, mindaddig, m ig az  egész 
kölcsön kamatjaival együtt végkép le nem törlesztetik, 
minden fél évben 2,500 ezer pgö frt öszszes földbirtoko
saitól ’s lakosaitól egyenes adóként az illető törvényható
ságok által beszedetni ’s az e’ végre rendelendő orszá
gos pénztárba pontosan fizettetni. Nem lenne fölösleg to
vábbá szinte még ezen országgyűlésen: 3 ) még aziránt 
is tudiillik a’ kérdéses törlesztési adó miként leszen ki
vetendő , a z a z  k i v e t é s i  k u l c s a  i r á n t  intézked
ni. Mi ezen kivetési kulcsot illeti , véleményünk szerint 
meg kell különböztetni az lső rendű, vagy is a’ törvény- 
hatóságok közt történendő kivetést a’ 2 od rendű , vagyis 
a’ törvényhatóságok keblebeli egyedekkénti kivetéstől. Az 
lső  rendű kivetésre ezélszerübb és legalkalmatosb kulcs
nak tartjuk a’ törvényhatóságok területi minemüsége ,— 
fekvési viszonyai, n é p e s s é g e  ’s jövedelmi rendszeres 
forrásaik után osztályozandó és p. o. 1 0 0 0  négyszög öles 
hold szerint fölveendő kiterjedését. Minthogy pedig olly 
adataink jelenleg még alig lesznek, mellyekből valamen
nyi törvényhatóság valóságos kiterjedését minden kifogá
son túl bizonyossággal megtudhatnék, addig is, mig e’rész
ben catastralis felmérés által a’ fenforgó hiányok kipó
toltathatnak :

Egy orsz választmány, mellynek elnökletére cs. k. 
főiig az ország nádora megkérendő, törvény által felha
talmazandó — közelitő szám szerint jelen adatok után a’ 
törvényhatóságok kiterjedését ideiglen megállapítani, egy
szersmind azokat kellő kihallgattatásuk után, tekintetbe vé- 
vén területi minemüségeket, fekvési viszonyaikat, népes
ségüket’s egyéb rendszeres jövedelmi forrásaikat, igazságos 
és méltányos meggyőződése szerint 5 osztályra osztályo- 
zandja; egyszersmind a’ törlesztési adó egész mennyiségét 
is az ország valamennyi törvényhatóságai közt a’ fentebbiek 
szerint megállapított kiterjedésük ’s osztályozati minemü- 
ségükhez képest akkép osztandja fel: hogy midőn p.o. az 
lső osztályú törvényhatóságokban egy 1000 ölből álló hold
ra 9 kr. a’ második osztálybeliekben egy holdra 7 és fél, 
a’ 3ik osztálybeliekben 6 pgö kr. számittatik, akkor a’ 4ik 
osztálybeli törvényhatóságokban csak 4 és fél , az 5dik 
osztálybeli törvényhatóságokban pedig csak 3 pgö kr. szá- 
mittassék egyegy holdra. A’ 2od rendű, vagyis a’ tör
vényhatóságok keblebeni egyredi kivetésnél azonban több 
tekintet leszen latra veendő ; mert a’ tervezett kölcsön 
czélja a’ közjóllét’s közboldogság leven, valamint ennek 
áldásai nemcsak a’ földbirtokos osztályokra terjeszkedend- 
nek : úgy az igazság azt hozzá magával , hogy a’ köl
csön terheit is nemcsak egyedül a’ földbirtokos osztályok, 
hanem az ország minden lakosai, legyenek azok keres
kedés t , mesterséget, vagy bár mi keresetetet űzök, bir
tokuk ’s jövedelműkhez képest a’ földbirtokosak ugyan bir
tokuk termő képessége ’s rendszerinti használata, más 
keresetet űző lakosok pedig tiszta jövedelmük után osz
tályozhatván, viseljék. Azért előre bocsátván : hogy ezen 
másodrendű kivetést magok a’ törvényhatóságok, kik a’ 
helybeli viszonyokat mindennapi tapasztalás után legjob
ban ismerik, ’s kiknek legtöbb ’s legbiztosb módjok és 
alkalmok van lakosaik javait, jövedelmeit kitanulni; és ki
ket ez érdembeli eljárás alkotványos hatósági állásuknál 
fogyást is illet, legalkalmatosbban eszküzlendhcfik: az osz
tályozás a’ körülmények nevezetesebb változtával minden 
harmadik évben y az öszszeirás pedig ’s e’ szerinti ki
vetés minden évben ismétlendö lenne.Az ekép kivetett adó

behajtására ’s illetöleges helyre juttatásáa a’ folytono
san szükséges ügyelet, egyszersmind költségkímélés te
kintetéből a’ jelenleg is adó behajtásával foglalkodó tör
vényhatósági tisztviselőket véljük megbizatandóknak. Kik 
idörül időre illető törv hatóságaiknak , ezek az országos 
pénztárnoki hivatalnak, ez pedig a’ törvényhozó test
nek jelentéseitfés s z á m a d  ás a i t  beadandják. —Minthogy 
pedig ezen adóztatási kölcsönintézet természete, czélja a’ 
nemzet hitele, és becsülete okvetetlen megkívánja : hogy 
az adó behajtása ’s illetőleg befizetése pontosan történjék: 
minden adózó saját tartozását a ’ meghatározott időre el- 
mulhatlanul befizetni köteles , ellenkező esetben a’ ké- 
sedelmeskedők javai tartozásuk erejéig nyomban birói fog
lal ás alá veendők és minden perlekedési forma inellőz- 
tével rövid utón valóságos végrehajtással elégtételre szo- 
ritandók.Ha pedig a’ beszedés már lehetetlenné vált, akkor 
ha tisztviselői hanyagságnak tulajdonítható, a’ hanyag 
tisztviselő által; ha pedig véletlen eset miatt beszedet- 
hetlen, az egész törvényhatóság által pótoltatandó.Egyéb
iránt ezen törlesztési adó is kiváltságolt minemüséggel 
felruházandó. Áttérünk a’ kölcsöntőke mi módoni kezel
tetésére. És tekintvén, miképen ezen állapotban sok olda
lú , ’s legkisebb részletességekig terjedő éber ügyelet és 
folytonos ellenőrködés szükség, a ’ kölcsöntőke kezelését 
is legczélszerüebben , ’s legbiztosabban véljük a’ törv.- 
hatóságokra bizandónak. — Ugyanazért 5 millió pengő 
forint előleges viszszatartóztatása után, az egész tőke, 
vagy ha a’ fölvétel csak részenkint időről időre tür- 
ténendik, a’ fölvett rész az orsz. pénztárnoki hivatal által 
a’ törvényhatóságok közt azon arányban , melly arányban 
törlesztéséhez adóznak, felosztandó ’s minden törvényható
ságnak maga osztaléka tüstint kiszolgáltatandó. Ha pedig 
találkoznék olly törv.hatóság, melly ráeső osztalékát hasz
nálni nem tudná, illy osztalék czélszerü ’s biztos kiada
tása felett az orsz. pénztárnoki hivatal rendelkezendik.— 
Úgyszintén azon fentebb érintett 5 millió pgő frtnak, men
nyire a’ körülmények kiadatásukat megengedik, czélszerü 
’s biztos kiadatása felett, inellyeket elólegesen viszsza- 
tartani azért szükséges, mivel az azonnal folyamatba te
endő orsz. munkákra tüstint pénz fog kelleni, a’ kölcsön 
utáni kamatok pedig csak bizonyos idő múlva követelhe- 
tők. A’ törvényhatóságok rajok esendő osztalékukat ismét 
kebelükben kölcsönt kereső ’s arra nézve elegendő érték
kel biró lakosai közt kiadandják, a’ kölcsönadásban külö
nösen arra ügyelvén : 1 ) hogy a’ nemnemes sorsuak is , 
ha különben elég kezességet adhatnak,azon arányban r é -  
szesiftessenek a’ kölcsönbül, melly arányban öszszesen a’ 
kölcsöntőke törlesztéséhez adóznak, és 2 ) a’ kölcsönzés
nél különös tekintet azon kölcsön kérőkre legyen, kik köz
hasznú’s egyszersmind a’ nemzet tőkéjét is öregbítő vál- 
latokkal foglalkoznak. Hogy pedig közczélu munkálatok
ra a’ rendszeres kamatokon felül magából a’ tókébül is é -  
venkint bizonyos sommák fordittathassanak, ’s a’ kölcsön- 
vevők is előre tudhassák: időrül időrea’ tőkébül mennyitkö- 
telesek viszszafizetni, ezen kölcsönzést is törlesztési ka
matok mellett véljük történendónek. Melly törlesztési ka
matok azon arányban évrül évre növekedve megállapitan- 
dók, milly arányban az ország magából a’ tőkébül is köz
czélu munkákra időrül időre költeni határzott ’s milly a -  
rányban a’ tőke fogytával a’ rendszeres kamatok is fogy
nak. Mi a’ rendszeres kamatok megállapítását illeti , vé
leményünk az : hogy e’ részben az ország nyerekedni 
ne kívánjon, hanem a’ kölcsönt viszont azon kamatok mel
lett adja|ki, melly kamatláb mellett a’ fölvétel történt, és hogy 
csak e’ kölcsön-intézet kezelésére szüks. költségek födözte- 
tésére a’ kölcsön-sommákhoz arányzandó pótlék-taksa fize
tésére köteleztethessék a’ kölcsönvevő. lla az adósak közül 
valaki fizetéseit elmulasztaná, vagy kezénél levő kölcsönre 
nézve a’ szükséges bátorság iránt alapos kétség támadna, 
attól az illető törv.hatóság a’ kölesön-tőkét beszedni ’s is
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mét biztos helyre kiadui köteles. A ’ kamatok b eszed eté -  
se  és  i l le tő leg  eljuttatása iránt az adó beszedetésére  n éz 
v e  már fentebb kifejtett rendszabályok szerint ’s általá
ban minden e ’ részbeni ügye le tre  n ézve  szinte a’ törv.ható- 
s á g i  t isztviselők bizandók m eg .V ég re  a’ tervezett kölcsön 
mire , milly arányban és  e lő le g  mibe leendő fordítására 
nézve  következő vé lem ényünk: A ’ tervezett kölcsön ka
matjaival együtt eg y ed ü l és  k irekesztőleg  csak az orszá g  
Rendjei által kimutatandó szü k ségek  födözésére ’s köz
hasznú intézetek létesitésére fordítandó leszen . Mi az a -  
rányt illeti , miután sokba egyszerre  kapni nem tanácsos,  
tekintvén a’ munkabér hazánkbani o lcsóságát ’s azon kö
rülményt , miszerint a’ tervezett kölcsön ismét kölcsön
adandó, ez  pedig  csak úgy  reméllhető biztosan, ha a’ köl— 
csönvevőknek idő fog engedtetni a’ kölcsünsömmák szer 
feletti megterheltetésök nélküli viszszafizethetésére: e le 
gendőnek véljük , ha a’ tervezett kölcsönből kamatokkal 
együtt mintegy 8  millió pgő frt fog  évenként elhasznál
tatni. M inthogy pedig  a’ belső közlekedési eszközök c z é l -  
szerü  ’s jó karban lé te  mind a’ belforgalomnak mind a’ 
külkereskedésnek első föltéte, ezen  tervezett kölcsönből 
mindenek előtt orsz. és kereskedési utainkat véljük e lk é 
szíttetni ’s folyóinkat szabályoztatni, e ’ szerint e g y s z e r s 
mind azon c z é l  éretendvén el,  hogy országunk lakosainak 
uj mód ’s alkalom nyujiatnék keresetre. Mindenek előtt 
tehát az országnak kereskedésre szo lgá ló  főu fa i , p. o. a’ 
pest-fiumei ut stb , aztán az ezekre vezető liókutak v e 
endők munka alá ú g y  : h ogy  ezen  utak kapcsolatos vo
nalban, mennyire csak lehet, az o rszág  minél több törvény- 
hatóságaiban eg y szerre  k ész í t te s sen ek , e ’ szerint nyuj-  
tatván a’ köznépnek egyszerre  több helyen alkalom kere
setre ; egyszersm ind a’ tervezett kölcsönnek , az azzal  
járó adó jótéteményeiben rövid idő alatt több törvényha-  
tóságheli  lakosok fogván részesüln i.  E zen  mód szerint  
történendők a’ v iz -szab á lyozások  , ’s csatornákeszitesek , 
mennyire ezt hydraulicus tekintetek en g ed ik .A ’ már e g y 
szer  elkészített utak, jó karban tartathatásuk végett ,  mérsé
kelt vám alá.veendők. E zen  javítások, mennyire a’ körül
mények és szü k ség  kivánandja, kényszeritett munkák ál
tal fognának ugyan v ég h e z  vitetni,  a’ munkások azonban 
nem az eddigi deperditalis kulcs s z e r in t ,  hanem a’ kö
rülményekhez arányzandó ’s k ész  pénzzel fizetendő bérrel 
elégitendök ki. É s  ekkép az adózó nép az utcsinálasi in
gyen  szo lgá lat  alól fölmentetvén , nemcsak munkája után 
megérdemlett jutalmát veendi, hanem az eddig e ’ részben  
viselt sú lyos terhet, azon adóval , melly ezen adóztatási 
kölcsönterv szerint rá birtokához aranyozva haramlandik, 
hasonlításba véve , tetemes könnyebbséget is  fog  nyerni. 
A ’ folyamok szabályoztatásához ped ig  a part birtokosai is , 
mennvire a’ szabályozás által birtokuk javulása eszközölte
tik , a’ szabályozási költségek v ise léséhez is , és szár
mázott hasznukhoz arányzott, az orsz. munkálatokra ü gye lő  
választmány , ú g y  az illető partbirtokosok által válasz
tandó bíróság által elhatárzandó mértékben járulni köte-  
leztetnének. E zen  véleményünk szerint leg szü k ségeseb b  
munkák folytában a’ külkereskedésre nézve magyar ten
geri kikötónktül sem vonhatjuk el a’ szü k ség es  országos  
pártfogást. Többnyire ezen  e lő leg es  munkákat, minő újabb 
vállalatok ’s munkák kövessék , a’ később bővebben kifej
lődhető körülményektől fü g g v én ,  e ’ részben még most vé
leményt adni szükségte lennek tartjuk.

E zen  igen  érdekes és fölette fontos tárgy minden o l-  
dalrul lett hosszas megvitatása után a’ KK. es RR. a be
nyújtott választmányi javaslatot ollykép fogadták el ’s tet
ték magukévá: hogy mennyiben az orsz .gyű lés i  tanács
kozások folyama alatt e ’ n evezetes  tárgy iránt más a’ nem
zetre n ézve hasznosb és a’ kitűzött ezélnak megfelelőbb  
eszmék fejlődnének k i ,  azoknak elfogadásához is teljes  
hazaílui k észség ü k k e l  járulandnak , e ’ végzésükben azt  
is nyilván kijelentvén: h ogy  habár a’ tervezetben javas

lóit kölcsön létesítése akármiféle tekintetből létesíthető nem 
lenne is , a’ telekdij orsz. pénztárba leendő folyása m ég  
is  eszközöltessék.

Törvényezikhely a’ Hajdúkerület belszerke- 
zetérol és orsz.gyűlési szavazatjogáról.

(Folytatás.)

140. §. A’ főkapitány kötelességei. — a) Elnököl a’ 
tisztujitószékeken és közgyűléseken, b) Bármelly tisztvi
selőt, hivatali bármelly eljárása iránt, kérdőre von. c) A' 
képviselők választatasát tárgyazo tudósításokat a’válasziroá— 
nyok tagjainak legalább 1 2  általa meghívandó képviselő
nek és a’ tiszti ügyésznek jelenlétében a’ választás után 
egy év alatt megvizsgálja, és tapasztalandó visszaélés 
esetében az illetők ellen a’ közkereset-megindításra szük
séges lépéseket megrendeli. De ezen megvizsgálást az 
egyes városok tanácsainak a’ közgyűlésen előadandó kí
vánságára is teljesíteni , minden esetben pedig a’ köz
gyűlést a’ vizsgálat eredvényéről tudósítani tartozik, d) 
Az e’ törvény által egyenesen reá bízott igazgatási ren
deléseket megtenni. 141. §. A’ főkapitány kötelessége a’ 
rendes közgyűlések előtt évnegyedenkint a’ közigazgatás 
minden ágazataira nézve a’ tárgyjegyzék segítségével 
számonkérö (scontralis) gyűléseket tartani, mellyeken az 
általa meghívandó legalább 1 2  képviselőn kívül minden 
tisztviselő megjelenni és hivataloskodásáról számolni kö
teles. 142. §. A’ számonkérö (serontalis) gyűlés a’ ha
nyag tisztviselőket hivataluk serényebb folytatására , ’s a’ 
függőben levő tárgyak hovahamarább leendő befejezésére 
inti; hanyagság vagy visszaélés eseteiben pedig az ille
tőknek közkereset alá vételét eszközli és eljárásáról a’ 
közgyűlést tudósítja. 143. §. Hasonló (scontralis) gyűlé
seket tarthat a’ főkapitány az egyes városokban i s ; de 
egyébiránt a’közigazgatás bármi ágát, a’ kerületi közgyű
lés tisztviselők vagy küldöttségek által is megvizsgáltat
hatja; ezen helybeli számonkérö (scontralis) gyülésekszin- 
te ú g y .  mint a’ kerületiek, a’ kerületi közgyűlésre tudó
sítást tesznek. Altalányosan 144. §. A’ főkapitány leg
főbb kötelességének tartsa, hogy a’ kerületi ’s helyható
sági közigazgatásban a’ törvény és szabályok szerint ren
det, szabatosságot és gyorsaságot eszközöljön. Vili. rész. 
Az országgyűlési szavazatról. 145. §. A’ Hajdúkerület 
az országgyűlésen a’ megyékkel egyenlő, azaz két szava
zattal bir; az országgyűlésre két követet küld, és ezen kö
veteknek helye a’ követi táblánál vagyon. IX . rész. A’vá- 
lasztásokról. 146. §. Az országgyűlési követ és a’ kép
viselők kijelölés nélkül választatnak. 147. §. Minden vá
lasztó azon város képviselöjinek és tisztviselőjinek válasz
tásában vehet részt, a’ mellyben lakik vagy birtokos.148. 
§. Mind en közvetlen választást megelőzi a’ választók név- 
könyvének kiigazítása. A) A’ képviselők választásáról kü
lönösen. 149. §. A’ képviselők választásánál elnök: a’ fő
kapitány által az illető város felszólítása következtében 
kiküldendő egyik közigazgatási táblabiró. 150 §. A’ vá
lasztók névkönyve kiigazittatván, a’ tanács a’ kiküldött tab- 
labiró elnöklete alatt következő határiatokat hoz: a) Meg
állapítja a’ választandó képviselők számát, b) Kihirdetteti 
a’ választás napját, óráját és helyét, c) Szavazati lapokat 
nyomat, mellyeken sorszám szerint annyi üres helynek kell 
lenni , hány a’ választandó képviselő. 151. §• Legalább 
két héttel a’ választás napja előtt a’ szavazati lapoknak 
készen kell lenni. 152 §. A’ szavazati lapok a’ jegyző
nél tétetnek le,ettől tartoznak azokat a’ választok szemé
lyesen elvinni ’s az üres helyeket betöltven , a’ válasz
tás napján a’ szavazatszedő biztosságnak beadni. 153- §. 
A ’ szavazatszedő biztosság áll : a’ kiküldött tablabirobol 
és jegyzőből, kik hivatalbeli hitük alatt járnak el. 154.§. 
A’ képviselők választása mindenkor ujesztendő után kö
vetkező napon történik. Eljárás a’ választás körül. 155.
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« A’ választás napján a’ választási biztosság a’ kijelelt 
helyen és időben megjelenik; és délelőtti 8  órától 1 2 ig ’s 
délutáni bárom órától hétig együtt marad, a’ szavazó-la
pokat általveendó. 156. §. A’ biztosság ülése nyilványos. 
157. A ’ választók a’ szavazati lapokat személyesen 
tartoznak általadni. 158. §. A’ biztosság az illető választói 
névkönyvet a’ szavazókra nézve bizonyító oklevélkint hasz- 
nálja. 159. §• Kiki szavazati lapjának általadása alkalmakor 
nevét megmondani, és ha képessége az eskütt bíróság i -  
téleténél fogva állapíttatott meg: azon bíróságtól nyert 
bizonyítványt is előmutatni tartozik. 160. §. A ’ biztosság, 
ha a’ szavazó neve a’ választói névkönyvbe már be van 
Írva, azt felkeresni, és hogy már szavazott, külön rovatba 
följegyezni, ha pedig neve még beírva nem lenne : ha
nem az eskütt bíróság Ítéleténél fogva szavazna: ót a’ 
névkönyvbe pótolólag szinte azon megjegyzéssel, hogy 
már szavazott, beírni köteles. 161. §. A ’ szavazati lapot 
sem felbontani, sem biztosság előtt betölteni nem szabad; 
hanem a’ szavazó maga már beírva elhozni és egy e’ 
czélra szolgáló két kulcscsal lezárt szekrénybe a’ választ
mány előtt bevetni köteles. Egyik kulcs az elnöknél, má
sik a’ biztossági tagok legidósbikénél leend. 162. §. Csak 
azon lapok fogadtatnak el , mellyeket a’ választók sze
mélyesen beadnak; ha valaki más neve alatt szavazni me
részelne, büntetetik; a’ büntetést a’ szabály határozza meg. 
163. §. Esteli 7 órán túl szavazati lapot a’ biztosság el
fogadni többé nem tartozik, hanem az elnök az ülést el
oszlatván , a’ szavazatszedő terem bezáratik. Hány napig 
tartson a’ választás : a’ szabály határozza meg. 164. §• 
A’ választásnál a’ csend és rend fentartására ügyelni az 
elnök kötelessége; és e’ czélból ugyanazon jogokkal ru -  
háztatik föl , mellyekkel a’ közgyűlés elnöke.

(Folyt ,  köv.)

l ' á r r z a .
B u k a r e s t .  A z  országutak készítésére az ausztriai 

udvartól nyert mérnököt Balzanonak híják, ki is T r ieszt
ből jő ide családostul ’s kormánya engedelmével öt év ig  
tartó kötelezésre lépett, hogy az országban minden mes
terséges  ut -  készítésre ü g y e l é s  azokról rendelkezik.Bal
zanonak évi fizetésül 1480 darab arany van határozva ; 
melly sommából azonban szállását sz in túgy ,  mint v iz s g á -  
lási utazásaiban a’ postabért is fizetni tartozik. E ’ felett 
illő fizetés biztosíttatott e g y  általa választandó ’s magá
val hozandó segédjének  is. A ’ kötelezés Balzanora nézve  
m ég azon kedvezvénynyel is bir, h ogy  ha öt év előtt fog 
lalatossága fontos okok miatt megszűnnék, m ég is azon évi 
e g é s z  f i z e té s t , a’ mellyben tovább működni megszűnik  , 
mind neki magának , mind segédjének kifizetik.

Párizsban mellszobrot állítottak Nicot Jánosnak, 
ki mint tudva van , hozta hozzánk a’ dohányt ’s Barthé-  
lémy isméretes satyrikus pedig , ki régen hallgat, dicsérő  
verset irt három énekben a’ dohányra, mellyben, mintmond- 
ják, sok, dohányzást illető anekdoton foglal helyt p. o. h ogy  
Napoleon a’ becsületrend keresztjét adá e g y  katonának , 
mivel ez ,  a’ vimeiroi csatában tizenkét lovas ellennel küz
dött, és sebfödözeiten menekülvén mutatott kurtaszáru pi
pájára, mit élethaláltusája daczára sem hagyott kialunni. 
Oudinot marsallnak olly pipát ajándékozott Napoleon, melly  
30 ezer frankot ért. Oudinotnak igen  szép  p iáagyüjtemé-  
nye volt, melly Richelieu hg ’s restauratio alatti minisz
terével vetekedett.  E z  ugyan is örököseinek 300 pipát ha
gyott , mik árverés utján 110 ezer  frankért keltek el.

’»Is«!5“5 Az oroszországi 1812ki táborzáskor a’ parancs
nok tábornagy 1  császári huszár századot kalóz táborszemül 
küldött,hogy csípnének el néhányat ollyanok közül, kiktül 
az ellenség mozdulatait ’s egyebet megtudhatni. Egy öreg 
érdempénzes huszár csak hamar hozott féken egy kozák

fiatal tisztet. A’ tábornok fel lévén hatalmazva , megha
gy» , hogy a’ huszárt arany érdem pénzre jegyezzék fel, 
’s a’ huszár erre nyilatkoztatván, hogy jobban szeretne pénz
jutalmat, annyival inkább megütődött, mivel jól ismeré e’ 
csapat kiváltképi dicsvágyát ’s nem helyeslését ki is j e 
lentvén. De a’ huszár , viselete okáról tudakoltatván, igy 
felelt: ,Aspernnél azért nyertem ezüst érdempénzt, mert 
franezia vasas-kapitányt fogtam el. Megjutalmaztak , mert 
különb embert vittem magamnál. Persze, azt tiszt volt, még
pedig vasas, aztán meg franezia. Ezen ficzkó pedig fiatal 
is, kozák is,nemis becsületes ember, nem is rendes katona. 
Ha tehát elfogadnám az érdempénzt, ez által megismer
ném, hogy ö többet ér mint én; mentsen isten ! azt nem te
hetem. Ha ő fogott volna el engem , ki vén huszár va
gyok a’ csázári ezredből’s azon kívül magyar nemes, ju 
talmat érdemelne : én ugyan nem , ezen bohóczért. Egy 
ital-bor jól esnék a’ fáradság után ’s egy kis szappanlél 
szürkém lábra, azért kértem pénzjutalmat; — de örömest 
elállók tőle , ha az urak illetlennek tartják.

(Hathatós szer veszett eb-marás ellen.) Persiában, mint 
Raspi dr, a’ bécsi újság 58d. számában tudósit, véletle
nül egyszerűdé sikeres gyógyszert födöztekdühös ebma
rás ellen. Egy veszett eb ugyanis dióolaj-gyárba tébo- 
lyodván , megmart egy munkást, ki rémülés és szorongás 
közt elszaladandó olaj-teli üstbe esett. Társa oda sietett, 
hirtelen segitni a’ szerencsétlenen, egyszersmind a’ veszett 
ebet agyonütni, de küzdés közben raegmaratván, sebében 
megholt, a’ másik pedig minden szerencsétlen következés- 
tül mentes maradt.Ugyanez eb több egyedet is megmart, 
kiknél azonban fris dióolajat használtak nemcsak k ü l-ha 
nem belszer gyanánt is , ’s mindegyik tökéletesen lábra 
állott. Egy angol orvos, ki ez esemény, kezelés és sze
rencsés eredvénynek szemtanúja vo lt , ez egyszerű szer 
által több életet mentett meg.

(Legnevezetesb utazó) minden esetre a’ vak Hallman, 
ki e’ télen Szicziliát beutazta ’s folytonosan utazik, hogy 
világot lásson, lelki szemeivel t. i., mert tökéletesen vak. 
Hajdan angol hajóhadnagy volt, ’s azáltal a’ vándorlási 
szenvedély annyira erőt vön ra jta ,  hogy annak még most 
sem állhat ellen, megjegyzésre méltó, hogy kísérő nélkül 
utazik , csak hajdani Útmutatója vezérletére hagyván ma
gát. Utazását ki akarja adni , mi néhány közlőit töredék
ről Ítélve , igen érdekes leend.

# 3»«:# Liverpoolban Morrison hadnagy terve szerint 
egy hajószörnyet szándék épitni, neve: Leviathan, 32,480 
tonna(649.600 mázsa) terhet bírható, archimedi három csa
varral, mindenik 800 ( ’s igy 2,400) lóerővel kormányzandó, 
elkészittetési költsége öt millió frankra menend. Felve
het 6050 utazót nyalábostul ’s lesz rajta ezer nézőre 
színház hozzávaló színi személyzettel, egy amphitheatrom 
tudományos vitatkozásokra’s kísérletekre, egy bazar (vá- 
sárszin) , egy ujsághivatal , a’ hajón mindennap kiadan
dó hírlap végett, (vájjon honnan veszi az uj híreket?) 
födözetén körösded 500 méternyi hosszú ut lesz sétalás, 
lovaglás ’s kocsizásra, ezenkívül egy veteményes kert nö
vényházakkal stb. Utbér NewYorkig 400 frank tartással 
együtt ’s tiz napi és a’ hajó iszonyú nagysága mellett 
igen kényelmes és biztos utazásba kerülend az átszállítás.

E ’ napokban fővárosunk legnépesb utczáján egy 
hölgyet volt szerencsénk látni, ki kebléhez szorított karján 
tartá ölebét, mig féléves kisdedét dajka vitto utána! Sé- 
taitársaért bárkit megróni jogunk nincs,’sjazt is megszok
ták szemeink, hogy ebecskéket lássanak hölgyek körül, 
az ellen sincs szavunk , hogy dajka czipeljen gyerme
ket: kérelmünk az illetékhez csak ez: mikép sétáljanak öl
ebeikkel egyfelé . gyermekeiket küldjék dajkáikkal más
felé ; ’s igy nem leend olly csoportozat, melly az anyai 
szeretet torzképét ábrázolja elé.

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* g z i n é e z e t - l g a z g a t á s r ó l  á l t a l á b a n  k ü l ö 
n ö s e n  a ’ m a g y a r  n e m z e t i é r ő l .

A ’ sz ín igazgatók  háromfélék. E lső k ,  kik e g y  e g é s z  
nemzet-alapitotta színházat ig a z g a t n a k ; második helyen  
állnak , kik e g y  m a g á n y -eg y le t ,  vagy  város által létreho
zott színházat kormányoznak; harmadszor végre  azok, kik 
e g y  vándor társaság elnökei lé v é n ,  ma it t ,  holnap amott 
űzik  uralkodásokat a’ szárnyaik alá szedett jobbadán k e z 
dő , v a g y  ig en  is  elavult sz ín észek en . Alulirt ez  utób
biakról je len  ezikkben csak futólag kívánván említést ten
n i , szándoka leginkább a’ két első közt mutatni ki a z e -  
g y e n v o n a lt , és  egyszersm ind  következtetni a z t : vájjon 
volt é a’ , ,V i lá g “ nem tudom hányadik számában , ,A ’ sz ín 
h áz i k ö z ö n sé g b ő l: Többen“ aláirásu czikknek a’ mostani 
ig a zg a tó sá g o t  többféle sz ín észe t  körül tapasztalni akart hi- 
já n y r ó l , rövidségekről.,  szóval:  elhanyaglott nemzeti ’s 
törvényszabta czélról vádolni e legendő oka?

E g y  nemzeti s z ín h á z ig a z g a tó , csekély  felfogásom  
szerint az : ki e g y  e g é s z  nemzet költségin alapított s z í 
n észe te t  kormányoz; a ’ m a g á n y -eg y le t i  vagy  városi sz ín 
h á z ig a zg a tó  a z ,  ki ezek  épületében a’ sz ín észete t  az i l 
lető tulajdonosak, vagy  hatóságok engedőim ével ön fo
gadta ’s fizette sz ín észek  által gyakorolja. Amannak fő -  
k ö te le sség e  a’ nemzeti képviselők által elibe szabott ig a z 
gatás i  ren d szert ,  főképen ha e z ,  mint nálunk, törvényen  
a la p u l ,  szorosan megtartani; imennek ped ig , a’ tulajdo
nosak, i l le tő leg  hatóságok által szabott i r t , ’s általa e lvál
lalt feltéteknek pontosan m egfeleln i.  Mennyire felelt meg  
t isztének e ’ tekintetben a’ mostani nemzeti sz ín h ázigaz
gató  ? annyit m eg  kell vallanom, hogy  a’ törvény által ki
szabott ösvényen nem maradt m eg  szigorúan , m égpedig  
a zér t ,  mert nyelvünket csinosbitó, e g é szen  c lassicus mü
veket főkép ez  utóbbi hónapokban ig en  gyéren adatott. 
D e e g é sz e n  más kérdés az : vájjon cz é ls z e r ü le g  tette é 
e z t ,  va g y  nem? —  Alulirt azt bátorkodik áll i:ani, h ogy  
je len  körülmények közt jó l  és czélirányosan tévé ezt. Mert 
ámbár törvényhozó testületünk ig en  szentül gondoskodott 
akkor, midőn nemzeti színészetünknek fő czéljaul az er -  
kölcsjavitást, és hazai nyelvünk diszesitését tűzte ki, mind-  
azáltal, miután bizonyos, mikép közönségünk korán sincs  
m ég annyira kiképezve , hogy  a’ c lassicus müvek akár 
kül , akár bel becsét egyedikép mind felfogni képes vol
n a ,  ’s pedig  azért nem képes f e l fo g n i ,  mivel főbb rangú  
hazánkfiai, és (szivgyütrő sajnálattal vallom) hazánk szép  
lyányai többnyire csak annyit tudnak magyarul , mennyit 
cse lédje ik  kormányzására szü k ség esn ek  tartanak; alan
tabb sorsú polgárink pedig a’ classicus szót magát sem 
értik: vájjon hogyan lehet ezektől kívánni, (most legalább)  
h o g y  a’ c lass icu s  müvek előadatásakor színházba ú g y  jár
janak, mint midőn a’ fe lfogásukhoz mért darabok adatnak?  
Minthogy ped ig  a’ természetben ugrás nincs, vájjon nincs  
é legnagyobb szükségünk arra, h ogy  közönségünk fokon
ként készíttessék  el a’ jobb ’s nemesebb Ízlésre ? Midőn 
tehát a’ mostani ig a z g a tó s á g  olly darabokat adat, melly  
a ’ közönséget ,  pedig a z t i s ,  melly eddig, ú g y  szólva, bizo
nyos e llenszenvvel viseltetett szinházunkiránt, beédesget i  és  
sokan, kiktől ezelőtt nem ig en  réggyakran haliám, hogy a’ 
magyarnak nincs is  tehetségében sem énekelni, sem s z in -  

. játékot ú g y  adni, mint a’ németnek, most már magok is m eg
váltják, h ogy  igen  is van, pedig  leginkább nemzeti é le 
téből merített darabjai előadásában utánozhatlan je l le m e , 
tulajdonsága , sajátsága van a’ magyar színészetnek. Már 
csak ezen e g y  vallomás ’s megismérés maga is eg y  nagy  
lépés azon czé l  felé , mellyet honatyáink a’ színészetnek

kitűzni gondoskodtak. Részemről nem helyeselhetem tehát 
a’ mostani ig a zg a tó sá g  ellen a’ Világban Többen czim alat 
m egjelent gáncsoskodásokat annál kevesbbé, mivel, —  ha 
ig a z ,  ezek legalább e g y  részben színházi tagok által té te t-  
tek;kiknek magok érdekében állott volna szintén illy értelem 
ben fogni fel ez  ü gyet ,  es ha vannak is színészetünknek  
(de  vájjon mellyiknek nincsenek?) g y en g e  oldalai, azo
kat inkább Semkint fiúi h ű ség g e l  palástolni, és nem dob
ra ütni kellett volna. E s bizonyosak lehetnek önök Töb
ben“ , hogy meggondolatlan gáncsoskodásukkal a’ törvény
kijelelte czélt  nemcsak közelebb nem hozták hozzánk ha
nem azt, jóval eltávolították. Óhajtom, hogy hamis jó s? le
gyek  , de h ogy  közönségünk részvéte színházunk iránt 
ezen intermezzóra legalább e g y  időig megcsökken, vereor 
ne non fiat. És ha még több il ly czéltól fu ó (centrifugáé)  
szózatok keletkeznének színházi ügyünk ellen, mitől men
tsen isten! akkor a’ ,,Honderű“  és utána több lap korán 
énekelték azon éneket ,  miszerint már itt volna ideje a’ 
nemzeti színház nagyításáról szilárdul gondolkozni.

Azonban koránsem szándékom itt azt is  pártolni mi 
a’ szó  valódi értelmében rósz, vagy  erkölcsferditő; de mi
után tudtommal színházunk a’ szerén ység  határai a’ többinek 
irányában még legkevesebbszer  lépett túl, mit több német 
lapi szinbiráló is megismert, és ha ez  néha néha mégismeg
történt , az jobbadán a’ külföldön már jóval az előtt, ’s 
pedig  te tszésse l  adatott darabok játszatásakor történt meg, 
óhajtani való tehát, hogy ezentúl a’ szembeszökő frivoli-  
tásokkal teljes külföldi darabokat,habár azok némellyek Ínyé
nek még ú g y  tetszenének is , minél gondosabban kerül
jük és az ig a zg a tó sá g  tovább is oda fordítsa figyelmét, hogy  
minél több a’ nemzeti életből szakasztott darab hozatván 
színpadra, azokban lássa nemzetünk kerülendő oldalait, de 
egyszersm ind lássa viszszaíükrözve maga méltó szép j e l 
lemeit. Minthogy „Többen“ arról is vádolják nemzeti szin- 
igazgatónkat, mintha magány-érdekét a’ közönségének e -  
libe tette volna, erről röviden csak annyit mondhatni,hogy 
a’ gyanúsított igazgató  tettei legalább eddig egészen  mást 
bizonyítanak, illő volna tehát, ha „Többen“ ezen e g y k e -  
vessé  becsületsértő állításukat,sőt a’ jó czélokra adott da
rabok iránti fenyegetéseiket , (mellyekröl maga igazgató  
ur is a’ „ V ilá g “ ba iktatott védelmében megfeledkezni lát
sz ik )  Ígéretük) szerint számtanilag, vagy legalábbb tör
v én y esen ,  de kedélykedés nélkül bebizonyítanák. Egyéb
iránt, vájjon ki tud olly színházigazgatót szé les  e ’ vilá
gon m egnevezni , a’ ki csupán csak azért vállalta volna 
fel valamelly színház kormányát, hogy módja legyen min
den vagyonát arra nagylelkűen felprédálni ? ! Okosan cse
lekszik tehát a’ nemzeti sz ín igazgató , midőn olly darabo
kat adat, inellyek nem üres padoknak játszatnak , hanem 
a’ közönségnek, annak erkölcsi m egvesztegetése  nélkül, tet
szenek, ’s anyagi érdekét sem tolják egészen  háttérbe.—  
A ’ vád itt csupán a’ törvényre való hivatkozásban, és an
nak szigorú meg nem tartásában alapulhat, melly mint 
fölebb mondám, leginkább a’ classicus és morális dara
bok adatását parancsolja; de ki nem zárja ez azért a’ nem 
c la s s ic u s , ’s a’ mellett j ó ,  erkölcsi hatású kisebbszerü da
rabokat is . Különben i s ,  nincs törvény kivétel n é lk ü l .—  
Sokszor magok a’ körülmények is jobbat, okosabbat paran
csolnak, mint a’ legszentebb törvény; hisz a’ dunaparti 
üres tér is nemzeti s z ín h á z -h e ly ü l  van törvényesen szen 
tesítve ’s kevésbe került, hogy legközelebb az ország
ház ki nem szorította tulajdonából? Hogy a’ körülmények 
legjobb iránytűji az emberi cse lekvényeknek , ezer ta
pasztalás bizonyítja. Eszembe jut itt ama halhatatlan s z a -  
baudiai bajnok, ki világos parancs ellen be nem várván



134

Belgrad alatt a’ bécsi rendeléseket, megütközött e l len sé 
gével , ’s azon hallatlan d ic ső ség g e l  diadalmaskodott. ’S 
mit mond róla most a’ világ ? a z t : hogy okosan és jól  
cselekedett , mert különben az e g é s z  tábor elveszett vol
na; ámbár a’ bécsi politika ezen nagy tettét legalább színből 
i-oszalta.__ Ennyit színigazgatónk némi mentségéül.

Ellenben midőn a’ sz ín igazgató  , védelmében „Töb
b e d e t  epéskedve rágalmazóknak, hazugnak stb. nevezi, ez  
a’ maga érdekében ü gyészkedő egyednél a ’ boszankodás-  
nak eg y  kévéssé tán tulcsapó typusa. E g y  őszinte nyilat
k o z a t , hiteles számadási k ivonat, a’ közönséget tán job
ban kielégítette volna. Különben is jó  tapasz ide ama régi  
közmondás: múlta contemtu curantur, és conscia mens 
recti famae mendacia ridet. L o y s c h  Imre.

l ö r v é n y e z l k k e l y  a ’ H a j d ú k e r ü l e t  b e l s z e r k e -  
z e t é r ő l  é s  o r s z , g y ű l é s i  s z a v a z a t j o g á r ó l *

(Folytatás.)

Eljárás a ’ választás után. 165. §. A ’ választás befe
jezé sé t  követő napon a’ b iztosság az elnök által kitűzött 
órában nyilványosan öszszeü l  ’s a’ szavazatokat ö s z s z e -  
számlálja. 166- §• A ’ szavazatok öszszeszámitásában kö
vetkezők megíarrandók : a) Csak olly szavazati lapok fo
gadtatnak el , mellyek a’ tanács által bocsáttattak ki.Olly 
szavazat, melly más papirosra van írva: szamba nem vetetik}
b) Olly név , melly olvashatókig Írva nincs : számba nem 
vétetik; de azért többi részében a’ szavazati lap érvényes;
c) csak annyi név vétetik számba: a’ hány sorszám a’ sza
vazati lapon kinyomva van ; ha ennél több név lenne fel
írva: az ezen számon túl következők számba nem vétet
nek; d) íla  több név van felírva , mint mennyi a’ válasz
tandók száma ’s úgy öszszezavarva, hogy a’ nevekben 
a’ sort meghatározni a' biztosság nem képes: az egész 
lap érvénytelen, e) Ila egy csomóban több szavazati lap 
van öszszecsavarva, ha egymástól különböznek: mind ér
vénytelen; ha mindenben megegyeznek : csak egybe szá
míttatnak : f) Ha olly név van felírva, melly nem választ
ható: számba nem vétetik. 167- Azok, kik legtöbb sza
vazatot nyertek: választva vannak. A ’ szavazatok egyen
lő eloszlása esetében az elnök határoz. 168. § .A ’ biztos
ság eljárása sikeréről a’ tanácsüléshez tudósítást tesz; és 
ebben a’ történeteket körülményesen le Írja, nevezetesen : 
a) hol és hány órakor gyűlt öszsze ? ’s nyilványosan é ’s 
meddig ült együtt? b) ha valaki idegen név alatt kívánt 
szavazni ’s viszszautasittatott ; c) ha valamelly lapon ol
vashatatlan nevet talált; a’ lapon azon nyomtatott sorszá
mot érdekelve, melly alatt a’ név van; d) ha valamelly 
lapon több név volt fölirva, mint mennyinek Írva lenni kell. 
e)  ha valamelly lapot a z é r t , mert nem a’ közgyűlés által 
kiadott nyomtatványra volt Írva, vagy a’ 166. §• d) vagy 
e) pontjai esetében egészen félrevetett; f) hány választó 
közül hány szavazott; és végre g) a’ választottak neveit, 
mint ered vényt. 169. §. A’ biztosság e’ tudósításhoz a’ 
szavazati lapokat, kívül sorszámmal jelelve , mint bizo
nyító okiratokat, hozzá csatolja. 170. §. E ’ tudósítást a’ 
biztosság minden tagja aláírni köteles; de ha az eljárás 
ellen valami kifogása lenne, azt különösen följegyezheti. 
171. §. Miután a’biztosság munkálatát befejezte ’s tudó
sítását a’ tanácsnak bemutatta, a’ tanács képviseleti gyűlést 
rendel,és e’ gyűlésen a’ választás iránti tudósítás újra kihir- 
dettetvén,a’választottak hitletétel által beiktattatnak,172.§.A’ 
választás nem érvénytelen, ha valaki, kinek választói joga lett 
volna, a’ névkönyvből kimaradt; hanem e’ miatt panaszt 
emelhet ’s vétkes szándékosságért az öszszeiró biztosság 
f e l e l ő s .  173. §. A’ választás olly választók panaszá
ra  , kiK időrövidség miatt nem szavazhattak: érvénytelen, 
ha a’ biztosság a’ választási lapok beadására a ’ 155 és 
163. §§okban kitett időt a’ választási helyennem egészen

Költötte ki; es a’ biztosság tagjai a’ köz törvényi biró e-  
őtt felelősek. De e’ tekintetből panaszt tenni csak a’ vá- 
asztast legközelebb követő három hónap alatt lehet; ké

sőbbi hasonló panaszok el nem fogadtatnak. 174. §. A vá
lasztásiul szoló tudósítást egy eredeti példányban a’sza- 
vazati lapokkal együtt a ’ kiküldött táblabiró a ’ kerületi 
közgyűlésnek bemutatni ’s a’ választás befejeztetése után 
legfölebb három nap alatt a’ főkapitányt eljárásáról tudó
sítani köteles, 17o. A’ főkapitány, miután minden vá
rosban a’ képviselők választása végbement, az utolsó tu
dósítás vételétől számítva legfölebb 14 napra közgyűlést 
hirdet, mellyen a’ választottak névsora felolvastatik, ezek 
pedig magukat jelenteni tartoznak ’s eképen közgyűlési 
jogaikba is beiktatva levelőnek tekintetnek. A’ választások
ról bemutatott tudósítások a’ szavazati lapokkal együtt fel- 
olvastatásuk után a’ levéltárba tétetnek. 176 §. Ha a’ 
képviselők közül néinellyek időközben képesség hijánya 
vagy más oknál fogva lenni megszűnnének: ezeknek szá
ma csak az uj választáskor pőtoltathatik ; de helyettesi— 
tes által soha sem. 177. §. A ’ képviselőséget minden ál
landó lakos, ha megválasztatik, leglább egy Ízben elfogadni 
köteles es lemondás által azt magáról eisern háríthatja. B) 
Az or gyűl.követek választásáról és viszszahivatásáról.178. 
§. Orsz.gyűlési követeknek választhatók az ország minden 
meghonosult keresztyén vallásu lakosai, kik atyai vagy 
gyámi hatalom vagy csőd alatt nem állanak. 179. Az or
szággyűlési követekre a’ választók városonkint külön sza
vaznak; a’ szavazatszedő választmányok elnöke ’s tagjai 
ugyanazok, kikből a’ képviselők választásánál a’ hasonló 
választmányok alakulnak. 180. §. A’ követválasztáshoz 
minden választó , bár több városban legyen is birtokos, 
csak egy szavazattal járulhat. A’ választás módja. 181- 
§. Az országgyűlést kihirdető kir. levél megérkezvén, 
a ’ kér. fő- ’s illetőleg alkapitány a’ királyi levelet je g y -  
zoileg hitelesített másolatban minden város hadnagyának 
megküldi, egyszersmind az országgyűlésre adandó uta
sítások öszszeszedése , ’s illetőleg megkészitése végett 
legfölebb nyolczad napra közgyűlést hirdet, mellyen a’ 
királyi meghivó-levél is eredetiben bemutattatik. 182. §. 
A’ kir. levél másolatát egyik párban a’ kér. kapitány ki
adja a’ követválasztásra általa kiküldendett táblabirónak 
is olly felírással: mellyben megbízatása ben foglaltatik. 183. 
§. A’ szavazatszedésre kiküldött elnöktáblabiró a ’ kapi
tány megbízását vevén , azonnal , minden egyéb eljárá
sát félre téve, az illető városban megjelenni, a’ tanácsot 
elnöksége alatt egyhegyüjteni, a’ választók névkönyvé
nek megigazitását haladéktalanul eszközölni , és a’ vá
lasztás napját naponkint .hirdetni köteles. 184. §. A’ követ
választásnál szavazati lapok nem nyomatnak, hanem min
den választó szavazatát személyesen írásban beadni kö
teles. Egyébiránt a’ szavazatszedő választmány mindenben 
akkint já r  el, mint a’ képviselők választásánál. 185. §. A ’ 
szavazás a’ városban berekesztetvén , a’ szavazati szek
rény bepecsételtetik és hezáratik; a’ szavazatszedő vá
lasztmány a’ kerületi fő- ’s illetőleg alkapitánynak jelentést 
tesz ; ’s midőn minden városból a’ szavazás befejeztetése 
ránt a’ tudósítások beérkeztek: 186- §■ A’ kapitány ha
tárnapot tűz ki, melly napon a’ szavazatszedő minden egyes 
választmány elnöksége alatt öszszeül; — cs ezen közös 
ülésben: 187. §. A’ szavazatok öszszeszámittatnak ; az 
öszszeszámitásban ugyanazon eljárás tartatván meg, melly 
a’ képviselők választására nézve rendeltetik , azon egy 
különbséggel, hogy a’ szavazati lapot azért, mivel nem a’ 
város által adatott ki, elvetni nem lehet. 188. §. Mind 
a’ két orsz.gyűlési követre a’ szavazás együtt történik ; 
a’ választók azon két egyed nevét Írják fel, kiket válasz
tatni akarnak. 189. § Azon két egyed , ki ál talányos 
többséget nyert, választva van; ha pedig az első szava
zás alkalmakor általányos többséget vagy egy sem, va^y 
csak egy nyert volna : 190. §. Azok, kik az első válasz
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tás alkalmakor szavazatot nyertek, kijelölteknek tekintet
vén  , a’ szavazás  másod ízben egyed ü l ezek  között tör
ténhetik. 191. §• Ha másod ízben sem alakul általányos 
tö b b ség :  azok, kik legtöbb szavazatot nyertek, annyian,a’ 
hánynak szavazata együttvéve általányos többséget képez,  
szinte kijelölteknek tekintetvén, a’ szavazás harmad Ízben 
ismét go ly ó zá s  által, és csak ezek  között — és ig y  to
vább mindaddig folytattatik, miglen általányos többség  
alakul. 192. §. Minden szavazás után a’ szavazatszedő vá
lasztmányok a’ 186 §. rendelete szerint ö szszegyü ln ek , s z a -  
vazatszedési eljárásukról különös tudósiiásokba foglalva  
körülményes jelentésüket a ’ közös választmányi ülésnek  
bemutatják , és ezeknek felolvastatása után a’ szavazato
kat ö sz szeszá m itjá k ; ezen öszszeszám itás eredvényét pe
d ig  jegyzőkönyvbe veszik. E zen  jegyzők ön yv  a’ választás  
folytatása esetére mindenik il lető városban a  választók előtt 
kihirdetendő. 193. §• Golyózás által szavazni eg y szerre  
csak eg y  követre lehet. 194. §  A ’ választás befejeztet
vén minden e g y e s  szavazatszedési tudósítások és j e g y z ő 
könyvek k özgyűlésnek  a’ végeredvényrőli tudósítás mellett 
bemutatandók. 195. § . E zen  tudósításhoz melléklendők az 
első  szavazás  alkalmakor öszszeszed ett  szavazati lapok is.  
196. §. Ezen tudósítás a’ k özgyű lésen  felolvastatván, mel
lék lete ivel együtt a’ levéltárba tétetik. 197. § .  A ’ követi 
m egb ízó-levé lb e  foglaltatik a’ kir. meghivó -  levél, a’ s za 
vazatszedésrő l és öszszeszámitásról szóló  tudósítások és  
jegyzőkönyvek  , a’ követek nevei ’s h ogy  az o rszá g g y ű 
lésre a' kerület |ré szérő l  megbizattak. 198 § . A’ követi 
m egbízó levé l a’ kerület pecsété  alatt adatik ki. A z  or
s z á g g y ű lé s i  követek viszszahivatásáról. 199. § . Ha a’ kö
vet v iszszahivatása iránt a’ választók többsége Írott ny i
latkozásban akaratát kijelentette, a ’ k ö zg y ű lés  uj v á lasz
tást hirdetni köteles , mellyben mindenek előtt titkos s z a 
vazás által azon kérdés döntetik e l :  ha a’ je len leg es  kö
vet v iszszahivassék  é v a g y  ne ; és ha a’ többség v i s z -  
szahivatni kívánja : uj választás történik. 200 §• A ’ kö-  
v et-v iszsza h iv á s  iránt g a’ közgyűlés  is intézkedhetik. Illy  
esetben határzata inditványkint tekintetvén , a’ k özgyűlés  
szinte hirdethet uj válaszást. 201. § .  A ’ 199. és 200 sza 
kaszok eseteiben kitűzött uj választás alkalmakor a’ vá
lasztók az eddigi követet újra megválaszthatják. A ’ követ 
p ed ig  az a latt ,  mig helyébe választatnék, köpeti eljárá
sát folytatja. C) A’ helybeli tisztviselők választásárul. 202. 
§ .  N ép g y ü lé s  mindenkor liusvét utáni szerdán tartatik. 
203. §■ K öze lgetvén  a ’ választás ideje: a’ képviselői g y ű 
lé s  legalább nyolcz  héttel a’ törvényes idő eltelte előtt a’ 
fökapitántánynak jelentést tesz; a ’ főkapitány pedig  a’ nép-  
gy ű lésre  elnökül e g y  táblabirót küld ki. 204- §• A ’ ki
küldött táblahiró kiküldetését vevén, azonnal a’ hely színén  
megjelenik, a’ tanácsot e lőlülése alatt egybegyűjti; a’ vá
lasztásra határnapot tűz ki, azt kihirdeti, a’ választók név
könyve megigazittatását eszközli,  205 § .A ’ választás c z é l -  
ja  ’s ideje hetenkint vasárnapokon a’ városháznál és tem
plomok aj'tai előtt kihirdettetik. 206. § . A ’ választást m eg 
előző napon a’ kiküldött táblabiró elnöklete alatt képviseleti 
gyűlés  tartatik.Ezen gyű lésben  a) az eddigi tisztviselők hi
vatalaikról lemondván, az elnök a’ választás idejére csend
biztost , tiszti ü g y é s z t  és jeg y ző t  helyettesit, b) A ’ kép
viselők kijelölés nélkül titkos szavazattal legalább öt tag
ból álló választmányt neveznek a’ szavazatok ö s z s z e s z e -  
d ésére ,  és ismét ugyanannyi tagból eg y  másik választ
mányt , melly az elnökkel a’ kijelöltetendok névsorát dol
g o zza  ki. 207. § .A  ’választás a’ kijelöltetendok közül tör
ténik. 208. § .  Mindenik hivatalra rendszerint öt, de l e g 
alább három; és ezek között ,—  ha csak ellene törvényes  
kifogás nincs —  vagy  hivatalának további folytatásáról le 
nem^mondott: a’ tisztujtáskor hivatalban levő egyed  is ki
jelöltetendő. 209. § .A ’ kijelelő választmány a' választás e -  
g é s z  ideje alatt együtt marad , és azon esetben : midőn 
valaki mevgálasztatván, e ’ miatt a’ kijelölés rende m egza

vartatott , ugyanazon módon egészíti ki , mint eredetileg 
elkészítette. 210. §. A’ szavazás mindenkor golyózás á l
tal történik. 211. §. Hogy a’ szavazás titkon történjék, és 
a’ választók ugyanazon egy hivatalra! kettős szavazás ál
tal viszszaelest ne gyakoroljanak ; hogy más ne szavaz
zon, hanem egyedül azok, kiknek szavazni joguk vagyon: 
mindezek iránt a’ szükséges rendeléseket a ’ hely körül
ményeihez képest megtenni és ezen rendelések megtarta- 
tására felügyelni a’ kijelölt választmány kötelessége. 212. 
§. Ha egyik választástól a’ másikig valamelly hivatal meg
üresednék : ideiglen a’ tanács által töltetik be. ü ) A ’ker. 
tisztviselők választatásáról. 213. §. Tisztujitó-székek min
denkor pünköst utáni csütörtökön tartatnak. 214. §. A’ tiszt- 
u j i tó -szék-tartás t  a’ törvényes idő bekövetkezte előtt leg
alább hat héttel, a’ kerületi főkapitány, mint elnök, elöTe 
különösen is kihirdetni köteles. 215. §. A’ tiszíujitást meg
előző napon közgyűlés tartatik, és e’ közgyűlésben a’sza- 
vazatszedésre ’s kijelölésre választmányok neveztetnek a’ 
képviselők által titkos szavazás ufján;az eddigi hivatalbeliek 
hivatalaikról lemondanak, az elnök pedig a’ tisztujitó-szék 
idejére jegyzőt, főügyészt'és csendbiztost helyettesit.216. 
§. A’ szavazatszedő választmány a’ szavazók felett, a’ 
képviselők névjegyzékének segítségével ellenőrködik. 
217. §. Egyébiránt a’ választásra nézve mindazok megtar- 
tandók, mika’ városi tisztviselők választására nézve a ’ 149 
— 154 szakaszokban foglaltatnak. 218. §. Ha időközben 
valamelly kerületi hivatal megüresednék, a’közgyűlés ál
tal kijelölendő 3 egyed közül a’ főkapitány helyettesit. 
E j  A’ főkapitány kijelöltetéséről. 219. §. A’ főkapitány, 
szék megüresedvén : az alkapitány azonnal legfölebb 14 
nap alatt tartozik közgyűlést hirdetni ’s hirdetvényében 
világosan kijelenteni: hogy az általa ekkint hirdetett köz
gyűlés tárgya a’ főkapitányi hivatalra való kijelölés. 230. 
§. A’ gyűlés napján mindenek előtt titkos szavazat utján 
a’ gyűlés tagjai által egy választmány neveztetik a’ sza
vazatok öszszeszedésére. 221. §. Mindenik közgyűlési tag 
egy lapra három nevet ir fel, azoknak neveit: kiket kijelöl
tetni óhajt, és ezen lapot eltakarva a’ szavazatszedő vá
lasztmánynak adja által. 222. §. Szavazati lapjának átadá
sa alkalmakor nevét megmondani tartozik; a’ szavazatszedő 
választmány pedig nevét a’ képviselők névjegyzékében föl
keresvén , ezen névjegyzék segítségével a’ szavazók fe
lett ellenőrködik. 223 §. Azon három egyed, ki általá
nyos többséget n y e r t , kijelöltnek tekintetik ; ha pedig az 
első választás alkalmakor csak egy, vagy egy egyed sem 
nyert volna általányos többséget, a’ választás mindaddig, 
miglen három egyed ál talányos többséget nyer, akkint 
folytattatik, mint a’ követválasztásra nézve a’ 191d. §ban 
rendelve van. 224. §. A’ kijelöltek között elsőbbség a’ki- 
jelölésre nézve nincs. 225. §. A’ kijelöltek nevei a' vá
lasztási gyűlésből ő felsége kinevezése alá terjesztetnek. 
Általányos rendeleíek. 226. §. Minden választásnál a’sza- 
vazatok öszszeszedése és öszszeszámlálása. úgy a’ sza
vazáson kivü 1 minden egyéb eljárás is nyilványos. 227. 
§. A’ választásoknál a’ csendet és Hiedelmet az elnök tart
ja fen ; és e’ végből olly hatalommal van ellátva, mint a’ 
közgyűlések elnöke. 228 § Mind a’ városi mind a’ ke
rületi tisztviselők hitformáját szabály állapitandja meg. 
X rész. Némelly közigazgatási tárgyakról különösen. 
229. §. Ezen részben foglaltatik, a’ bíráskodást ide nem 
értve : A) A’ választók névkönyvének elkészítéséről, ki
igazításról ’s a’ jelen rendszer életbe léptetéséről. B) A’ 
közgazdálkodásáról; Cj A’ telekbirói hivatalról , ü )  Az 
árvák dolgáról; E j  \v. őrseregről; F) A’ közoktatásra fel- 
ügyelésről; G) A’ tárgyjegyzékről ’s a’ dolgok folytatása 
külső alakjáról. A ) Általányosan. 230. §. A’ választók 
névkönyvébe iratandók mindazok, kik a’ 31. §ban foglalt 
képességgel bírnak. 131. §• A’ választók névkönyvének 
épségben tartására a’ leveltárnok ügyel; o jegyzi fel ben
ne a’ tanács végzésének következtében mindazon változást:
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mellyek egyik választástól a’ másikig történnek , miután 
ez iránt különösen utasittatott. 332. § Tartozik^ felvilá
gosítást adni mindenkinek, ha kívánja tudni: ó maga, 
vagy valaki más a’ névkönyvbe van é Írva? b) Készítése. 
233. 8- A’ jelen törvény kihirdetése alkalmakor a’ kerületi
__az eddigi szokás szerint tartandó első közgyűlésen a’
főkapitány azonnal tartozik minden egyes hajdú városra 
nézve különösen kinevezni egyiket a’ táblabirák közül a’ 
választók névkönyve elkészítésében eljárandót, ki e’ vég
ből a ’ kerületi közgyűlés részéről is végzés által meg
bízandó. 234. §. A’ kiküldött táblabiró rendeltetése helyén 
azonnal megjelenni, a’ helybeli tanácsot és elöljárókat el
nöklete alatt öszszegyüjíeni, ’s a’ jelenlevők által egy vá
lasztmányt neveztetni köteles a’ népkönyv -  elkészítésre. 
235. §. Ezen választmány elnöke a’ kiküldött táblabiró ; 
tagjai pedig titkos szavazattal választandó négy közlakos, 
a ’ tiszti ügyész és a’ helybeli jegyző. 236. §• A ’ választ
mány házrul házra e l já r , megjelenésének idejét 24 órá
val előbb a ’ házbelieknek tudtokra adván, mindazon egyedet, 
kik a’ 44. §ban foglalt képességgel bírnak, öszszeirja. 
237. §. Ezen küldöttség előtt vagy személyesen v. megbí
zottjaik által megjelenni’s magokat igazolni tartoznak mind
azok, kik választói jogaikkal élni kivannak. 238. §. Egyéb
iránt a’ választmány a’ telekkönyv ’s népi öszszeirás se
gítségével já r  e l ; kétséges esetekben a’ szomszédokat is 
megkérdezi; azokat ped ig , a’ kiknek képességéről két
sége nincs: minden esetre a’ választói jogokat, akár kö
vetelnék akár nem , beírni tartozik. 239. §. Ha a’ vá
lasztmánynak azon egyedek képességére nézve, kik válasz
tói jogot követelnek, kétségellene, e’ kétséget az illetőnek 
tudtára adni, egyszersmind napot, órát és helyet határozni 
tartozik, hogy a’ választmány előtt jelenjék meg és magát 
igazolja, és ezt a’ névkönyvbe is külön rovatba megjegyzi* 
240. §. Az igazolásokra kitűzött határnapon a’ választmány 
nyilványos ülésben azon egyedek képessége iránt,  kiket 
e’ végből maga elibe idéze tt , határoz ’s őket a’ polgári 
névkönyben vagy benhagyja vagy abból kitörli. 241. §.A’ 
választmány, munkálatát bevégezvén , általa a’ fenebbiek 
szerint elkészített névkönyvet a’ tanácsülésnek bemutatja; 
a’ tanács pedig a’ képviselők megválasztására határnapot 
fűz ki. 245. §. A’ képviselők ezen törvényben megsza
bott mód szerint megválasztatván és hitet tevén, a’ kép
viseleti g y ű l é s b e n  mindenek előtt azon esküttbirák 
választatnak meg: kik kétséges esetekben a’választói ké
pesség felett itélendenek. 243. §. Ezen esküfibiróság kö
vetkezőleg alakittatik: a) Évenkint a’ januári közgyűlés 
a ’ kétségtelen választók sorából titkos szavazattal választ 
bizonyos számú bírákat, kik ismét havonkint felosztatnak; 
ezek Ítélnek a’ polgári képesség felöl. A’ választatandók 
számát szabály határozza meg. — A’ választottak a’ bí
rói hitet a’ képviselői gyűlés előtt letenni kötelesek, b) 
Ezek közül sorshúzás által három a’ követelő ; három a’ 
városi tiszti ügyész részére választaíik ; mind a’ két fél 
a’ sorshúzást két Ízben viszszautasithatja , a’ harmadik 
izbeni sorshúzást azonban elfogadni tartozik. 244 §• Az 
eljárás következő : a) Folyamodását a’ követelő a’ város 
hadnagyának adja be , ’s a’ hadnagy határnapot rendel , 
melly napon bírói szék előtt mind a’ követelő , mind a’ 
városi tiszti ügyész az esküttbirák megválasztása iránt 
megjelenni köteles, b) Az esküttbirák megválasztatván, 
határnap tűzetik ki az itélethozásra; c) ítélethozásra mind 
a" hat esküttbirónak és a’ hadnagynak jelenléte szükséges; 
•0 Próbáit a’ követelő vagy maga, vagy ügyvivője által 
előszóval adja elő ,’s reá a’ városi ügyész kifogásait szin
te élőszóval megteszi ; e) az itélethozásban az esküttbi- 
r*k ,n tény felett ítélnek és kimondják: a’ követelő pró
bái által mit bizonyított be ; f) a’ hadnagy pedig a’ tör
ve».}: alkalmazza; g) a’ vitatkozás nyilványos, de az ité-

lethozás titokban történik. 245 §• Az eljárás külső alak
ját részletesen a’ szabály határozza meg. c ) t Kiigazítása. 
246. §. A’ képviselői gyűlés a’ már elkészített névkönyv
nek átvizsgálására ugyanannyi tagból álló választmányt 
nevez titkos szavazat á l ta l , a’ hány tagból álló választ
mány készítette eredetileg a’ választói névkönyet. 247. 
§. Ezen választmány szinte házrul házra eljár, és mind
azokat, kik még a’ már bejegyzetteken kívül Ítélete sze
rint választói képességgel bírnak, a’ névkönyvbe beiktat
ja  : azokat pedig, kik a’ már beirottak közül választói ké
pességüket elveszték : kitörli. 248. §. Egyébiránt minden 
uj választási eljárást megelőző általányos kiigazítása a’ 
választói névkönyvnek ugyanazon eljárás szerint történik, 
melly a’ névkönyv első elkészítésére nézve e’ törvény
ben rendelve van. 249. §. A’ névkönyv megigazittatván, 
’s illetőleg elkészíttetvén , nyolcz nap a ’ jegyzői hivatal
ban tartatik , olly végből, hogy ott kiki megtudhassa: a’ 
választók közé fel van é véve vagy nincs? 250. §• Ha 
valaki azok közül, kik választói joggal bírni vélnek, a’ 
névkönyvből kihagyatott, és kérelme az igazolás utján is 
félrevettetett volna : az esküttbirákhoz folyamod.k, és e’ 
végből folyamodását a’ hadnagynak nyújtja be , ki legfö- 
lebb nyolczad napra határidőt rendel az ügy - megbirálás 
végett. 251. §• Ha valaki a’ két választási időközben a’ 
választói névkönyvbe kíván Íratni: a’ tanácshoz folyamo
dik; a’ tanács pedig kérelmét megvizsgáltatja és felette ha
tároz ; ha pedig e’ határzattal a’ folyamodó nem elégszik 
m eg, joga van ügyét az esküttbirák elibe vinni. 252. §. 
Hasonlólag , ha valaki olly egyed képessége ellen, ki a’ 
választói névkönybe íratott, kifogást tenni akar, ezt szinte 
a’ tanácsnak jelenti be ; és ha a’ tanács e’ részbeni ha- 
tárzatával akár az egyik akár a’ másik fél megelégedve 
nem lenne : a’ dolog szinte az esküttbirák eilbe vitethetik. 
253- §• Kifogást a’ választói képesség tekintetéből min
den állandó lakos tehet, akár választó akár nem; különö
sen pedig a’ tiszti ügyésznek tétetik kötelességül a’ vá
lasztói névkönyv épségére felügyelni ’s felvigyázni,hogy 
a’ választók képességéie nézve történhető változások e -  
sefeiben az illetők neve a’ választók sorából kitöröltessék. 
254. §. A’ képviselői képesség ellen is lehet akárkinek 
kifogást tenni; e’ fölött szinte a ’ tanács ’s illetőleg az es
küttbirák ítélnek; a’ tiszti ügyésznek pedig felügyelni ’s 
előforduló esetekben a’ szükséges lépéseket megtenniszin- 
te hivatalos kötelességül tétetik. Azonban a’ képviselői 
jegyzékben történendő változások a’ kerületi közgyűlés
nek is bejelentendők. 255. §. Csak azon választók bírnak 
szavazati joggal a’ választásokban, kik a’ névkönyvbe be
írva vannak, d) A’ jelen rendszer életbe léptetése. 256. 
§. A’ képviselők megválasztatván, népgyülés tartatik, és 
a’ helybeli tisztviselők ezen törvényben megszabott mód 
szerint megválasztatnak. 257. §. A’ kiküldött táblabiró , 
a’ képviselők és helybeli tisztviselők választása körüli el
já rásá ró l , a’ választottak névsorának bemutatása mellett, 
a ’ főkapitánynak tudósítást tesz. A ’ főkapitány pedig: 258. 
§. Miután az első választások, u, m. a’ képviselőknek és 
tisztviselőknek választatásaik minden városban befejeztettek, 
és ez iránt az illetőktől a’ rendes t u d ó s í t á s o k  hozzá 
megérkeztek volna: az utolsó tudósítás beérkezte után 
legföljebb két hétre közgyűlést és tisztujitó-széket tart, és 
e’ közgyűlésen a’ megválasztott képviselők és a’ városi 
hadnagyok megjelenni és magukat nevök felolvastatása 
alkalmakor bemutatni tartoznak. 259 §. Alakítva lévén e- 
kint mind az egyes helyhatóságok , mind a’ kerületi tör
vényhatóság : a’ közigazgatás és igazság-  kiszolgáltatás 
az ezen törvényben megszabott mód szerint folytattatik.

(Folyt, köv.)
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T ö r v é n y e z l k k e l y  a ’ H a j d ú k e r ü l e t  b e k z e r k e -  
z e t é r ö l  é s  o r s z . g y ű l é s i  s z a v a z a t j o g á r ó l *

(Folytatás.)

B )  Közgazdálkodás. 260. § .  A ’ közgazdálkodás tár
g y a i  a ’ közjövedelmek k ezeltetése ,  mennyiben ezek  akar 
a' közértekből, akár eg y en es  adózásból származnak , és  
hová fordíttatása, a )  A ’ közjavak jövedelmei. 261. §. Ma
gányértékét sem a’ kerület sem e g y e s  város közvetlen  
(doraestiee) nem kezelhetik, hanem köteleztetnek azt min
denkor haszonbér be adni, ped ig  közállandó árverés utján. 
Azonban 262 §. Sem az idegenek , sem az állandó lakosok ez  
árverésből semmi szin alatt ki nem rekesztetbetnck; városi’s 
kerületi tisztviselők azonban illy javakat nem bírhatnak. 263. 
A ’ szabály határozandja m eg a ’ föltéteket, mellyek alatt 
a’ közjavak rend szerint haszonbérbe adandók; de meny
nyiben az e g y e s  városok értéke felett történik rendelke
zés :  az  il lető v á r o s  v é l e m é n y é t  m eg kell hallgatni.  
264. § .  A z  árverés rendszerinti határnapját szintén a’ 
szabály határozza meg; a’ helybeli tanács pedig  azt min
denkor legalább három hónappal e lő b b , és  ez  idő alatt 
l e g a l á b b  három Ízben hírlapok utján is közhírül tenni 
köteles. Egyszersm ind tartozik megkeresni a’ kér. alka-  
pitányt a ’ v é g e t t , h ogy  a’ közhirül-tételt az e g é s z  kerü
letben a’ helybeli tanácsok által eszközölje. 265. §. E zen  
árverés kihirdetése iránt a’ szü k ség es  lépéseket az a lka-  
pitány harmad napra e ’ fe lszó lítás  után akként tartozik m eg
tenni: h ogy  az általa kiadandó rendelés a’ városok taná
csaihoz legkésőbb a’ negyedik  napon útnak indittassék. 
266.§ .  A ’ helybeli tanácsok pedig  az illető város kebe
lében szinte 1 e g  a l  á b b három Ízben ’s pedig az árve
rést m egelőző  utolsó 14 nap alatt eg y szer  a’ kihirdetést 
eszköz len i ’s ez  iránt mindeuikszer az alkapitányt tudó
sítani tartoznak. 267- §. A z  árverés csak e g y  , e ’ v é g 
ből a’ közgyűlés  által kiküldendő táblabiró jelenlétében  
történhetik, és  ezen  táblabirónak az alkapitány a’ hirdet-  
vényekről szó ló  minden tudósítást kiadni köteles. 268. §.  
A ’ kiküldött táblabiró azon város tanácsülésében, hol az  
árverés történendik, az árverést m egelőző  napon minde
n ek elő tt  m egv izsgá lja  : hogy  a’ helybeli tanács mennyi
ben tett e le g e t  k öte lességének  ’s a’ többi város tanácsa 
is  a’ kihirdetést az alkapitány meghagyása és  e ’ törvény 
rendelése  szerint eszközlötték é ?  269. §. A z alkapitány 
’s helybeli tanácsok tagjai , ez  utóbbiak egy ik  a’ mási
kért fe lelősek a’ hirdetésben tett elmulasztásokért; neve
z e t e s e n :  a) helybeli tanács , ha a’ hirdetést legalább há
rom hírlap utján nem eszközlötte;b) Mind a’ helybeli ta
nács, mind az e g y e s  városok tanácsainak tagjai felelősek,  
ha ön városuk kebelében a’ hirdetést a’ 266d. §  értel
mében nem teljesíttetik ; c )  A z  alkapitány felelős, ha az  
e g y e s  városaktól vett fe lszólítás után azonnal harmad nap 
alatt a’ kihirdetés végett  a’ szü k ség es  intézeteket m eg nem 
tette. Mind ezen  itt elöszámlált esetekben az illetők kár
pótlással tartoznak , nevezetesen: ha a’ legközelebbi ha
szonbérbe adás alkalmakor az árverési somma nagyobb  
lenne, mint azon árveréskor volt, mellynek kihirdetésében hi
ba követtetett el: a’különbséget az illető közsegn ek ’s illető
l e g  a ’ kerületnek ugyanannyi évre , mennyi év ig  a’ hibá
san kihirdetett haszonbér tartott,kamatostul megtéríteni köte
lesek .  270 § .A ’ kiküldött táblabiró az árverésről és  min
den általa tapasztalt körülményről a’ közgyűlésnek tudósí
tást t e s z ;  a’ k özgyűlés  pedig  a’ szü k ség  ú g y  kívánván,  
ezen tudósítás folytában a’ tiszti ü g y é sz t  az illetők ellen  
a’ kárpótlási kereset megindítására utasítja. Ezen kereset

bírája mindenkor a’ kér. polgári t.szék l e e n d ; a’ követe
lést  azonban, ha a’ közgyűlés  által m eg nem rendeltet
nék, ön javaikra nézve az illető, a’ kerületi javakra nézve az  
pedig  bár melly község , akár képviselő gyülésébőlakár pe
d ig  tanácsüléséből is elhatározhatja; és ez  esetben felperes  
az illető k ö zség  tiszti ügyvéde leend. 271. §. Ha a’ városok 
közös fekvő birtokaikat elidegeníteni v. felosztani kívánnák: 
mindenek előtt a’ kerülethez folyamodnak, és ez  közgyükből  
az alkapitány elnöksége alatt választmányt küld ki a’ fenfor-  
g ó  szü k ség  vagy  közhaszon körülményes m eg v izsg á lá 
sára. 272. §• Ezen választmány a’ k ö zség g e l  e g y  e ’ v é g 
re hirdetendő képviselői gyűlésben a’ tanács által e lő l e -  
g esen  k idolgozandó, és a’ tanács és kiküldött választ
mány által közösen tartandó ülésben megrostálandó tervet kö
zölni ’s a’ képviseleti gyűlésnek jóváhagyása alá ter jesz
teni köte les ,  a’ m e l l y  g y ű l é s  a z  e g é s z  terv 
felett igen  vagy nem szavazás által határoz. 273. § . A ’ 
képviseleti gyűlésben a’ terv helybenhagyatván , a’ kér. 
közgyűlésben vétetik tanácskozás a l á ; és ha itt is hely
benhagyást nyer: a ’ httanácshoz minden irománynyal együtt  
fölterjesztetik; 274. §. Önként értődvén, hogy  a’ terv ellen  
mind magában, mind e g y e s  részleteiben minden lakosnak is ,  
akár képviselő akár nem, akár a’ kerületi k özgyűléshez  akár 
egyen esen  a’[httanácshoz folyamodni szabadságban áll .b) A ’ 
közadó keze lése .  275 §. A ’ közadó keze lése  három r é s z 
letből áll , és ezen három részlet: 1. A z  adó tárgya. 2. 
A z  adó beszedetése. 276. §. A z  adó tárgyai a’ rovásos  
öszszeirásban foglaltatnak. 277. §. Altalányosan minden 
évben uj rovásos öszszeirás hajtatik végre 278 §. A ’ ro
vásos öszszeirás rovatait, mennyiben törvény által hatá-  
roztatnak m e g ,  változtatni, azokhoz hozzáadni v. azok
ból elvenni csak törvény által lehet; mennyiben törvény  
nem határoz , az eddigi rovatokon csak a’ m. k. httanács  
b e leeg y e zésév e l  lehet változtatást tenni. 279. § . A ’ ro
vásos öszszeirás mindig e g y  kér. táblabiró által, a’ hely
beli h a d n a g y , a’ j e g y z ő  és legalább három tanácsbeli 
jelenlétében hajtatik végre. 280. §. A z  öszszeirást v ég re 
hajtó választmány tartozik házról házra ’s majorról ma
jorra eljárni, a’ szomszédokat is megkérdezni, és ott hol 
szántóföldek vagy rétek iratnak ö s z s z e , ha kétsége  van:  
az alatt is , mig az e g é sz  kerület fölméretnék, a’ kér
désben levő egyed i földbirtok területét fel is méretni. 281. 
§ . A ’ rovásos öszszeirás e g y  példányban az alkapitány-  
nak rauttatatik be; másik példányban pedig a’ helybeli l e 
véltárba tétetik. 282 § . A z alkapitány által a’ számvevő
nek adatik ki szü k séges  használat végett. 283 § . A ’
rovásos öszszeirást az öszszeiró választmány minden tag
ja aláírni köteles. 284 § . A ’ rovásos öszszeirás sommá- 
zatja a’ ra. kir. httótanácsnak is fölterjesztendő. A z  adó
kivetésről. 285. A z adó kivetése a’ kivetendő adó-m en
n y iség  meghatározásán és annak felosztásán alapszik. 1. 
Adómennyiség. 286. E A ’ kivetendő mennyiség m eg h a 
tározása a’ közszükségtől f ü g g ;  ez  p ed ig  az évi e ló le -  
g e s  költségvetésekben foglaltatik. 287. §. A z  évi e ló le -  
g e s  költségvetés két részből á l l ,  u. m. az évi bevételek  
’s évi kiadások kimutatásából. 288 §• A z  évi bevételek  
rovatába felveendő az eg y en es  adón kívül minden néven  
nevezhető közjövedelem. 289.A ’ kiadások rovatában pedig  
foglaltatik minden közteher, azok: mellyek természetben és  
nem pénzben teljesittetnek, kész pénzre áttéve. 290. § . E ’ 
kettőnek, úgymint a’ közjövedelmeknek, mellyek a’288 §b. 
érdekeltetnek, a’ közterhekkel öszszevetéséből tűnik ki azon  
adóm en n yiség , melly kivetendő leszen ,  291. §. E lő le g e s
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költségvetést mind az egyes városok,mind a’ker.kesziteni tar
toznak. 292. §• Az egyes városok előleges költségvetésének 
kiadás rovataiban foglaltatik: a’ város helybeli szükségeinek 
fedezésére kivántató költségek jegyzéke. 293. g .A ’ber. elő- 
leges költségvetésben foglaltatik mind ezeknek sommáza- 
t a , és a’ kerületi szükségek födözésére kivántató költ
ségek. A’ városok költségvetései a’ kerület költségveté
sének mellékletül szolgálnak. 294 §. Az országosan meg
állapított hadi adón ’s egyéb subsidiumokon kívü l, kivet
het a’ kerület ön- ’s a’ városok házi szükségeinek fede
zésére is egyenes adót; de ennek mennyiségét az ország- 
gyűlés által megállapított maximumon felül nem emelheti. 
E ’ végbül tehát 295. §. A’ kerület elóleges költségveté
sét országgyűlésről országgyűlésre bemutatni köteles.— 
Az eljárás pedig e’ részben következő: 296. § .A z  egyes 
városok költségvetésöket, kihagyván az országosan meg
állapítandó hadi- ’s egyéb adózást, és a’ kér. szükségek
re kivántató költségeket is három évre készítik el, éspe
dig segítségül véve több évi költség diameíralis fölveté
sét. 297- §. Ezen költségvetés előlegesen a’ tanács által 
készíttetik, és a’ képviselői gyűlésben megállapittatik; meg- 
állapittatván pedig a’ kerületi alkapitánynak küldetik által, 
ki az illy költségvetést a’ számvevőnek adja ki átvizsgá
lás végett. 298. § -A ’ számvevő ezen költségvetéseket ál- 
talvizsgálja,sommázza’s hozzá adja szinte több évi általányos 
felvetés szerint a’ kerület közigazgatására szükséges költ
ségeket is; és tudósítását a’ közgyűlésnek mutatja be.299. 
§ .  A’ kerületi költségvetés a’közgyűlésen állapittatik meg, 
és a’ követek által a’ maximum meghatározása végett az 
országgyűlésnek bemutattatik. 300. §. Addig, inig az adó
maximum a’ házi szükségekre nézve e’ törvény szerint az 
országgyűlésen állapittatik meg: költségvetését jóváhagyás 
végett a’ httanács elibe terjesztendi föl. 301. §. Az or
szággyűlésen három évre megállapítandó költségvetésen 
kívül, a’ kerület és egyes városok szinte a’ fenebbi mó
don évenként kötelesek költségvetéseket ugyanazon mód 
szerint készíteni, mint az készíttetik, melíy az ország
gyűlés eleibe terjesztendő. 3Q2. §. Ezen évi költségvetés 
különbözik az előbenitől: a) Lehet kevesebb a’ házifszük- 
ségekre nézve , mint az országgyűlésen megállapított 
maximum. b)Ezen  évi költségnek részét teszi a’ kerületi 
költségvetésben a’ hadi adó, és egyéb— az országgyű
lés által megállapított adózások is ,  mennyiben országos 
fülosztás szerint a’ kerületre vettettek. 303. §  A’ jövő 
évi költségvetést az egyes városok a’ kerületi alkapitány
nak legalább hat hónappal előbb a’ katonai év elforgása 
a ’ kerületi előtt bemutatni; a’ kerületi költségvetést pedig 
k ö z g y ü l é s l e g a l á b b  három hónappal előbb az év 
leforgása előtt megállapítani, és nyomban a’ httanácsnak 
felküldeni kötelesek. 304. §. A’ httanács ezen költségve
tést egyedül öszszeszámitási és azon tekintetben vizsgálja 
meg, ha az országgyűlésen megállapított maximumot nem 
haladja é ? és hat héttel az év befejezése előtt a’ kerület
hez viszszaküldi. Ellenkező esetben a’ kerületi javaslat 
helybenhagyottnak tekintetik. 305. §. Ha valamelly rend
kívüli köz-inség vagy csapás által okozott, előre nem lát
ható , de halasztást sem szenvedő szükség fedezésére az 
országgyűlésen megállapított házi maximum elég nem len
ne : egy e’ végből különösen hirdetendő közgyűlésben a’ 
jelenlevők kétharmadrészének be jegyezéséve l ,és  a’ httó— 
tanács helybenhagyásával lehet a’ kerületnek uj kivetést 
tenni vagy kölcsönt venni fel, ’s ezen kölcsön kamatai ’s 
illetőleg az uj kivetés az országgyűlésen megalapított ma
ximumhoz hozzá adathatik. 306. §. A’ kivetendő adómen
nyiség alapjaul az évi költségjegyzék szolgál. 2 )  Adó
felosztás. 307. §. A z  adó felosztásának alapja: a’ rovásos 
Öszszeirás. 308. §. Az egész kerületre nézve csak egy 
rovásos öszszeirás l e h e t ; külön öszszeirás a’ helybeli , 
külön a’ k erü le t i , vagy országos terhek felosztásának a -  
lapjául nem szolgálhat. 309. §. A ’ rovásos öszszeirásból  
mindenek előtt a’ szá m v ev ő , vagy egy e ’ végre  rende

lendő választmány a’ k özgyü lés ileg  megállapított kulcs s z e 
rint kidolgozza a’ rovások számát minden eg y e s  határra, 
azaz városra nézve különösen. 310. §. A ’ kivetendő adó
m ennyiség a’ rovatok számával elosztatván , ez  teszi a’ro-  
vatos kivetés kulcsát. A ’ 311 §. a’ rovatos kivetés kul
csa különbözik a’ helybeli , a’ kerületi és  az orsz. adóra 
nézve. 312. §• A ’ helybeli szükségekre kivetendő adó fe l
osztásikulcsa  köv. dolgoztatik ki: a) A ’helybeli szükségekre  
kívánt ö s z s z e g a ’helybeli közjövedelemekkel öszszehasonlit-  
tatván, a’kivetendő adómennyiség állapittatik m eg’s ez  m e g -  
állapittatván,a’rovások számával felosztatik.bjlla a’közjüve-  
delmek a’ közszükséget eg észb en  födözik, e ’ czim alatt 
semmit kivetni nem lehet. 313. § . A ’ kér. szükségekre ki
vetendő adó kulcsa következőleg  állapittatik meg : a) A’ 
kér. szükségekre kívánt ö s z s z e g  mindenek előtt a’ kér. 
közjövedelmekkel hasonlittatik ö szsze ,  és ha ezek  a’ szük
s é g  fedezésére nem elegendők: a’ fenmaradandó ö s z s z e g -  
ből a’ rovások száma szerint az illető rovásra háramló rész  
kiszámittatik. b) Ha a’ város közjövedelmeiből a’ helybeli 
szü k ségek  fedezésén  felül még valami fenmaradt: ezen  
i l le tőség  a’ városra e ’ czim alatt járuló kerületi adóbeli 
ö szszeg b ő l  levonatik , és csak a’ hátra maradandó adóbe
li ö szszeg b ő l  osztatik fel a’ város rovásainak számával, 
c )  Ha a’ város közjövedelmei a’ kerületi szü k ségek  fed ezé 
sére is e legendők , kivetni e ’ czim alatt sem lehet. 314. 
§. A ’ hadi és orsz. egyéb  adózás kulcsa következőleg  ál
lapittatik m eg : a) Ha a’ kér. közjövedelmekből a’ kerület 
házi szükségeinek  fedezésén felül valami fenmarad, min
denek előtt ezen  fö lösség  a’ kerületre az országos k ive
tési kulcs szerint háramlóit ö sszegb ő l lehuzatván , a’ ro
vások száma szerint az illető e g y e s  városokra háramló 
ö s z s z e g  dolgoztatik ki. b) A z  e g y e s  városokra háramló 
sommából levonatik az i s ,  a’ mi netalán a’ város közjö
vedelmeiből a’ helybeli ’s kerületi közszükségnek a’ vá
ros il le tőségébe eső része  fedezésén  felül fenmarad, és 
csak a’ hátralevő ö sz v e g  osztatik fel a ’ város rovásainak 
számával, c )  Ha a’ kerületi, ’s i l le tő leg  városi közjövedel
mek az országos közterhek fedezésére is e legendők : e ’ 
czim alatt sem lehet kivetni semmit. 315 §. A ’ számvevő,  
a’ fenebbiek szerint kiszámítván határonkint az adórová
sokat; —  a’ kivetendő országos kér. és  helybeli adómeny-  
n y iség e t  , és három különböző kivetési kulcsot: e ’ mun
kálatot az öszszehasonlitó (confrontationalis) széknek mu
tatja b e ; —  a’ confrontationalis szék pedig m eg v iz s 
gálván, ha a’ számvevő a’ fen megállapítottak szerint járt 
é e l?  a’ munkálat helybenhagyatása után minden város a -  
dókönyvébe a’ határra eső rovások számát, a’ reá háram
ló országos , kerületi és  helybeli adó ö sz szeg é t ,  egym ás
tól elkülönböztetve , és  a’ három adó kivetési kulcsát is 
bele Írja. 316 § . F e l  lévén  ekép osztva az adó városon-  
kint, a’ helybeli tanács a’ rovásos kulcs szerint a ’ rová
sokat, a’ kivetési kulcs szerint az adót minden eg y es  la
kosra kiszámítja, és mind az adó tárgyait és rovások szá 
mát, mind az adómennyiséget, szinte megkülönböztetve az 
adózásokat egym ástó l,  mind az adózás kulcsait az e g y e s  
lakosok adókönyvecskéibe bejegyezteti 317. § . Ha valaki 
b á r m i  o k n á l  f o g v a ,  a k á r  a’ r o v á s o s  ö sz 
szeirás á lta l,  akár a z  a d ó n a k  reá kivetett ö s z s z e g e  
által tú l terh e ljek  vélné magát: mindenek előtt a’ h e ly 
beli tanácshoz folyamodik, és ha itt orvoslást nem nyer
ne : panaszát a’ bér. közgyűlés  eleibe is viheti; a’ kér. 
k ö zgyű lés  p ed ig  ügyét  megvizsgáltatni ’s panasza felett 
határozni köteles, c )  A z  adó beszedetése . 318. §. A z  adó 
beszedetésének alapjaul a’ kivetés szolgál;  többet, mint ki
vetve van , a ’ lakosoktól beszedni semmi szin alatt nem 
szabad 319. §• Mindennemű adót az  e g y e s  lakosoktól 
a’ helybeli adószedők hajtanak be. 320. § .  A ’ bözadónak 
’s i l le tő leg  a’ közjövedelmeknek azon részét  pedig, melly  
a’ kerületi szü k ség ek  és  az országos  terhek födözésire  
kívántatik: a’ kerületi pénztárnobnak időről időre által fi
zetni tartoznak. 3 2 l .  §. A’ közadó vagy kész  pénzben,
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vagy szolgáltatások által rovatit le. 322. §. Minden egyes 
lakosnak külön adókönyve van , mellybe mind a’ kész
pénzbeli fizetések, mind a’ szolgáltatások beszámítása az 
adószedő által azonnal beirandó. 323. §. Az adósze
dőnek pedig naplója van, mellybe idő szerint az adó lerová
sa beiratik ; és kézi könyve, mellyet a’ naplóból az adó
szedő készít; és melly a’ lakosok egyedi könyvecskéinek 
öszszezete. 324. § . A ’ beszámítások és kész-pénz fizeté
sek a’ naplónak külön rovataiban vétetnek f ö l , és külön 
rovatba iratik be a’ közjavakból a’ pénztárba átadott jö
vedelem is. 325 Minden városnak szinte van külön adó
könyve ’s ebbe a’ kerületi pénztárnok azon öszszeget, melly 
az adószedő által a’ kerületi pénztárba befizettetik, tulaj
don kezével beírni kö te le s ;— illy adókönyve a’ városok
nak kettő vagyon , egyik a’ kerületi, másik az országos 
adóra nézve. 326. §. A ’ kerületi pénztárnok szinte a’ be
vételekre nézve egy naplót, mellybe a’ helybeli adósze
dők az általok befizetett sommákat beírják; és kézi köny
vet az országos és kerületi adóra nézve — külön véve ve
zetni tartozik , ez utóbbi a’ városok adókönyveinek ösz
szezete, és ezt a’ pénztárnok a’ naplóból készíti. 327. §. 
Általányosan rendeltetik: hogy sem a’ helybeli adósze
dőknek, sem pedig a’ kerületi pénztárnoknak illető nap
lójukba bevételt ö n k e z ü k k e l  beírni nem szabad , 
hanem az adóbeli szolgáltatásokat egy e ’ végből különö
sen a’ képviselői gyűlés által kirendelendő tanácsbeli, a’ 
közjövedelmeket az illető haszonbérlő , más különös be
vételeket pedig az Írja bele, kire a’ somma beadatása 
különös határzat által bízatott. Ellenőrség. 328. §. A’ 
lakosok adókönyvei a’ helybeli adószedő, a’ helységek a- 
dókönyvei pedig a ’ kerületi pénztárnok irányában nyug- 
tatványul szolgálnak ; ellennyugtatványul pedig a ’ pénz
tárnok és helybeli adószedők naplókönyvei. 329. §. A’ la
kosok és helységek adókönyveinek a’ helybeli adószedők 
’s illetőleg a’ kerületi pénztárnok napló- ’s kézikönyveik
kel meg kell egyezni; az adószedők által a’ kerületi pénz
tárba történt általfizetésekre nézve pedig az adószedők 
naplójával is , hol az általfizetést , mint kiadást, a’ ke
rületi pénztárnok jegyzi be. 330. § Hogy e’ három iro
mány egymással megegyezik é : az öszszehasonlitó-szék 
vizsgálja , melly mind az egyes városokban, mind a’ ke
rületnél tartandó. 331. §. Az öszszehasonlitó-szék az e -  
gves városokban áll: egy kerületi táblabiró elnöklete alatt 
a’ hadnagyból, jegyzőből, és a’ tanácsnak legalább há
rom, maga a’ tanács által választandó, tagjaiból. Az adó
szedőnek jelen kell lenni. 332. A’ kiküldött tablabiro a’ 
lakosoknak jó előre tudtára adván az öszszehasonlitó-szék 
tartás t; a’ lakosok adó-könyveiket a’ kerületi táblabiró- 
nak beadják, és az öszszehasonlitó-széken személyesen 
is jelen lehetnek. 333. §. Az öszszehasonlitószék után az 
adókönyvecskék a’ lakosoknak viszszaadandók ; az ösz- 
szehasonlitó táblát pedig a’ kér. táblabiró egy példányban 
tulajdon , továbbá a’ hadnagy ’s jegyző aláírása alatt az 
alkapitánynak bemutatni, ez pedig szükséges használás vé
gett a ’ számvevőnek kiadni köteles. 334. §. A’ kerül, ha- 
sonlitószékek állanak az alkapitány elnöklete alatt egy 
jegyzőből, mindenik város hadnagyából és legalább há
rom kér. táblabiróhul. A’számvevönek és pénztárnoknak je 
len kell lenni. 335. §. A’ hadnagyok a’ város adóköny
veit magokkal hozzák , és az öszszehasonlitás után azon
nal viszszaveszik. Egyébiránt: 336. § .A ’ beszámítások
nak a’ városok könyveibe ez alkalomkor történendő be- 
iratásán kívül az öszszehasonlitás épen úgy hajtatik vegre, 
mint az egyes lakosok adókönyveinek az adószedők köny
veivel leendő összehasonlítása. 337. §• Az összehasonlító 
tábla egy példányban a’levéltárba, egy példányban a’ szám
vevőnek, egy példányban a’ pénztárnoknak adatván ki, egy 
példányban a’ h.tó-tanácsnak is felküldetik. 338 §. A l-  
talányosan rendeltetik: hogy sem alakosoknak, sem a’váro- 
soknakadókönyveit azokat adószedő, ’s illetőleg pénztárnok

magánál soha nem tartóztathatja ; hanem azt azonnal , mint 
a’ szolgáltatást vagy fizetést beleírta, az illetőnek vissza
adni  ̂ köteles. 339. §• Az összehasonlító tábla az adóbeli 
bevételekre nézve a’ pénztárnok ’s illetőleg adószedők szá
madásaiban bizonyító oklevélkint szolgál A’ beszámításról. 
340. §. Minden közadó fejében történt szolgáltatás beszámí
tásának alapja a’ számtét(computus) 341.§. A’ kerület szük
ségeire tett szolgáltatások összeszámítása, hová a’ katonai 
számtetel is tartozik, a’ kerület részéről az alkapitány el
nöklete alatt a’ kér. számvevőnek , a’ városok hadnagyai
nak és jegyzőinek közbejöttével történik. 342- A’ beszá
mításokat az egyes lakosok adókönyveibe, az adószedő ké
zi könyvébe’s naplójába azonnal a’ szolgáltatáskor kell be
írni; ha valamelly nyugtatvány, mint érvénytelen, a’ szám- 
tét alkalmakor felrevettetnék, a’ félrevettett nyugtatvány- 
ban foglalt öszszeget azon tisztviselő , melly a’ szolgál
tatást megrendelte, ’s ha határzat következtében történt: 
a ’ tanács tagjai tartoznak megtéríteni, viszkeresetök az 
ellen , ki a’ szolgáltatással é l t , fenmaradván. 343. §. A’ 
kerület szükségére tett szolgálatok beszámító tábláji egy 
példányban az illető városoknak, egy példányban pedig a’ 
kerületnek bemutatandók, és a’ város adókönyveibe illetőleg 
pedig az adószedő naplójába’s kézikönyvébe az egész évbeli 
beszámítások egyszerre az összehasonlitószék alkalmakor 
iratnak be. A’közjövedelmeket más czélokra, mint mellyek az 
előleges költségvetésben foglaltatnak, fordítani semmi szin 
alatt nem szabad. 345 §. Miképen és mennyiben fordií- 
tattak a’ közjövedelmek az előleges költségvetésben kitett 
czélokra: e ’ felett a’ számvevőszék őrködik, i )  A’ pénz
tárakról. § Minden városban három pénztár létezik: hadi, 
házi vagy kér. ’s városi pénztár ; mellyeket külön szám
adás mellett külön számadók kezelnek. 347. §. A’ hadi 
pénztárba fizettetnek a’ hadi ’s egyéb orsz. adózások.348. 
§. A’ kér. vagy házi pénztárba fizettetnek a’ kér. szüksé
geire szolgáló öszszegek. 348- §. A’ városi pénztárba pe
dig befizettetnek a’ közjavak jövedelmei, és a’ lakosok 
által közvetlenül a’ város belszükségeire netán kivetett 
orsz. adózások. 350. §. Soha és semmi szin alatt a’ város házi 
szükségeire a’ kér. vagy hadi pénztárból költeni nem sza
bad , hanem mindenik pénztár rendeltetése szerint külön 
kezeltetik. 351. §. E ’ pénztárnál több közpénztár semmi 
szin alatt nem létezhetik, sem pedig az adószedő által 
nem kezeltethetik,’s bármilly néven levő egyéb közpénz
tár eltöröltetik; és ha a’ lakosok bármilly külön czim alatt 
valamit közteherkint fizetni különösen tartoznak : illy ne
mű fizetések is az előleges költségvetésben kitétessenek, 
és a’ pénztárakba adassanak; o t t , hol a’ jelen törvény 
kihirdetésekor illy pénztárakban valami találtatnék: az a’ 
kerületi alkapitány elnöksége alatt egy , a’ kerületi köz
gyűlésből kiküldendő választmány által fog az illető pénz
tárba fizettetni, és bevételei közé följegyeztetni. 352. §. A ’ 
kerületnél két közpénztár van: a’ hadi ’s házi pénztár, 
és ezt két külön pénztárnok kezeli. 353. §. A ’ pénztárak
ba utalványozás nélkül sem bevenni, sem azokból kiadni 
semmit nem lehet. Ezen utalványozás a’ hivatalnokok es 
szolgák fizetéseire általányos; minden egyéb kiadásoknál 
pedig csak különös lehet. 354. §. A’ bevételekre nézve 
a’ rendes közjövedelmek általányosan , az adó pedig az 
egyedi felosztás által különösen utalványoztatik ; minden 
egyéb bevétel is külön határzat által utalványozandó. Fel-  
ügyelés a’ pénztárakra. 355. §. A’ kezelése alatti pénztá
rakért a’ számadó mindenek előtt egész értékével felelős. 
356. §• A’ pénztárakat a’ városokban a’ hadnagy egy^ ta
nácsbeli ’s egy je g y z ő ; a’ kerületben az alkapitany, 
számvevő ’s egy táblabiró vizsgálják, kik , ha a’ pénz
tárak vizsgálására nézve fenálló vagy ezentúl határozan
dó utasítást meg nem tartanák, éŝ  a’ pénztárban olly hi
ány tapasztaltatnék , mellyet a’ számadó fedezni nem ké
pes : felelősek. 357. §• A’ pénztárak vizsgálásárol az il
lető tisztviselők a’ helybeli tanácsnak , az pedig a köz
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gyűlésnek jelentést tenni kötelesek. 357. §. A’ tanács v. 
a > jjgr. közgyűlés a’ pénztári hiányokért akkor felelős: ha 
a’ vizsgálati tudósítás nyomán a’ pénztár biztosítására ne
talán szükséges lépéseket megtenni elmulasztotta; vagy 
a ’ számadó tisztek felmentő leveleinek kiadatása, a’ pénz
tárnokok választása, és általányosan a’ pénztárak kezelteté
se iránt a’ jelen törvényben vagy szabály által megállapí
tott kötelességeit nem teljesítette. 359. §. A’ vizsgáló 
tisztviselők, ha a’ számadót vétkes hanyagságban tapasz
talnák, őtet hivatalától azonnal fe lfüggeszteni; ha pedig 
a ’ pénztárban olly hiányt találnának, mellyet a’ pénztárnok 
azonnal kipótolni nem képes: a’ számadó személyjletartóz- 
tatása mellett javainak zár alá vételét élólegesen megren
delni és számadásait időközben is megvizsgáltatni köte
lesek. Ellenörség. 360. §. A ’ pénztárakat mind a’ váro
sokban , mind a ’ kerületben az al- ’s illetőleg főkapitány 
is megvizsgálhatják, de tudósítást azon pénztárak vizs
gálata iránt,  mellyek nem közvetlen az ö felügyelésök 
alatt állanak, csak azon esetben kötelesek tenn i , ha va- 
lamelly hiányt tapasztalnának. Illy esetben mindazon elő
leges rendelkezést is teljesitni tartoznak , mellyek a'359. 
§-ban a’ pénztárak biztosítására nézve rendeltetnek 361. 
§♦ Egyébiránt a’ pénztárak megvizsgálása milly alakban 
történjék: részletesen a’ szabály határozandja meg. — 
2) A’ számadásokról. 362. §. Minden hivatalnok, ki a’ 
közértéknek valamelly részét kezeli, számadással tartozik.
363. §. A ’ számadásoknak évről évre be kell fejeztetni
364. §• A’ számadások készítésében az előleges költség- 
jegyzék rovatai mind a’ kiadási mind a’ bevételi czimek- 
nél megtartassanak. 365. §. A’ városi számadások a’ vá
rosi törvényszékben vizsgáltatnak meg , és felsőbb vizs
gálat végett a’ kerületnek is bemutatandók. 366. §. A’ 
városi számadásokat elölegesen egy , a ’ tanács által ki
rendelendő választmány nézi á ltal, és az előforduló ne
hézségekről rendes , a’ tanácsnak bemutatandó jegyző
könyvet vezet. 367. §. A ’ tanács a’ számvevő választmány 
észrevételeit a’ számadóval közli, és miután a’ kölcsönös 
szóváltások kimeríttettek: minden irományt itélethozás 
végett a’ városi törvényszéknek mutat be. 368. §. A’ vá
rosi törvényszék által megvizsgált számadások minden 
esetben felsőbb vizsgálat végett a’ kerületnek is bemu
tatandók. 369. §. Mind a’ városok részirő l, mind a’ kerü
leti számadó tisztviselők által bemutatandó számadásokat 
az alkapitány előleges átnézés végett a’ számvevőnek 
adja k i;  ez pedig tudósítást a’számvevőszéknek tesz. 370. 
§. A’ számvevőszék a’ városi számadásokat mint feljebb- 
viteli biró , a’ kerületi tisztviselők számadásait pedig mint 
első vizsgálja meg. 371. §. Három szóváltásnál több,, a’ 
számadó és számvevő között nem engedtetik , marasztaló 
ítéletet a’ számvevőszék csak ezen szóváltások kimerítése 
után hozhat; felmentót azonban akár az egyes tételekre, 
akár az egész számadásra nézve előbb is. 372. §• A’ 
számvevő tartja világosságban a’ számadókat: beadják- é 
rendesen számadásaikat, és azoknak vizsgálata mi karban 
vagyon? 373._§. Befejeztetvén a’ számadások vizsgálata: 
a’ számvevőszék a’ köztisztviselők ellen Ítéletét azonnal 
végre is hajtja , a’ számadást pedig minden — a’ vizs
gálathoz tartozá irományokkal együtt a’ helytartó-tanács
nak küldi fel. 374. §. A’ helytartó-tanács a’ felküldött 
számadást legföljebb egy év alatt részéről is megvizsgál
tatni köteles; ellenkező esetben a’ számadásokból eredő 
fogyatkozásokért néma’ számadó, hamem a’ httanács elnöke 
’s illető tagjai tartoznak kárpótlással. 375,. §. Számadónak 
felmentő levelet a’ httanács belé egyezése nélkül, a' 136. §. 
esetet kivéve adni nein szabad. 376. §. A’ számvevőszék al- 
kapttány elnöklete alatt egy jegyzőből, egy tiszti ügyészből 
és legalább négy kerületi táblabiróból áll. 3) A’ gazdáról, 
377. §. A’ kerület és illetőleg közigazgatás szükségeire 
szolgáló szereket a’ gazda vásárolja be , és apnak gond

viselése alatt is álland minden közhatóság gyakorlására 
kivántató eszköz. 378. §. A’ gazda ügyel föl, hogy 
a’ közjavak jövedelmei a’ közpénztárba rendesen befizet
tessenek. 379.^ §. A’ gazdának kötelessége a’ hatósági 
köz épületek jo karban tartására felügyelni, és ha bármi 
igazitandó volna; úgy szinte a’ közszolgálatra szükséges 
beszerzések iránt jelentést tenni. 380. §. A’ pénztárra 
semmit nem utalványozhat; hanem az utalványozás iránt az 
illető helyre folyamodik. 4) A ’ katonai biztosról, 381. §. 
Egyik ágát a’ közgazdálkodásnak teszi a’ kerületben szál- 
lásozó katonaság elláttatása addig, mig törvény által más 
nem rendeltetik. 382. §. A’ katonaság számára kivántató 
termesztvények is ,  mennyiben természetben szolgáltatnak 
k i,  a’ városokra és egyedekre rovások szerint osztatnak 
f e l , ugyanazon módon mint a’ közadó. 383, §. A’ katona
ság számára szükséges termesztvények kiszolgáltatása 
módját ,f hogy az természetben é vagy vállalkozók által 
készpénzért történjék ? a’ szabály határozandja el. 384. §. 
Úgy szintén az iránt is a’ szabály fog intézkedni: mi 
móddal tartassék a’ katonai biztos ellenőrség alatt, és 
számadásai mi alakban szerkesztessenek. 385. §. Ezen 
számadásokat is azonban a’ számvevő-szék birálandja. 
C) A’ telekbirói hivatal. 386. § A’ hajdú-városokban min
den egyes városnak külön telekkönyve van, és ennek vi
tele az egyik, különösen e’ czélra választandó tanácsbeli 
kötelességei közé tartozik. 387. §. A’ be- ’s kitáblázások 
a’ telekkönyvbe is jegyzendők. 388. § .A ’ telekkönyvnek mi 
alakbani vezetését, mig törvény az iránt különösen ren
delkezni nem fog, a’ szabály határozandja el.D)Árvai dolgok.
389. §• Azon árvákra , kiknek annyi értékök nincs , hogy 
külön kezelést tenne szükségessé: a’ közgyámatya ügyel.
390. § Kezelheti a’ közgyámatya azon alapitványi tőkéket 
is , mellyek a’ város felügyelése alatt á llanak; de soha 
sem közpénztárnok sem pedig gazda nem lehet ugyanazon 
időben. 391. §. Olly árváknak, kiknek annyi értékök van, 
hogy külön kezelést tesz szükségessé , ha végintézeti 
gyámjok nincs: gyámot a’ tanács rendel, 392. §. Mind azon 
gyámokra, kik végintézet által rendelve vannak; mind azokra, 
kiket a’ tanács nevezett, felügy elést a’ tanács gyakorol. 
393. §. Minden gyám, a’ köz gyámatyát is ide értve, szám
adással tartozik. Ezen számadásokat a’ városi törvény
szék mint első biró , a’ kér. árvái szék pedig mint fö- 
lebbviteii biró vizsgálja. Azok megvizsgálásában pedig 
ugyanazon mód tartandó, melly a’ 362—377 §okban a’ tisz
ti számadásokra rendeltetett. Az árvái számadások a’ kér. 
árvaszékre minden esetre felküldendők ; innen fölebbvitel 
a’ kir. ’s hétszemélyes táblára csak birtokon kívül történik. 
394 §.Olly árvákról, kinek semmi éttékök nincs, mig olly kort 
nem értek e l ,  hogy önmaguk kereshessék meg élelmöket: 
a’ tanács gondoskodik ’s fogja kieszközleni: hogy vagy 
a’ közpénztárból segedelmezés mellett, vagy a’ nélkül kö
nyörületes emberek által felfogadtassanak és neveltesse
nek 395- §. Minden halálozás esetében a’ lelkipásztor az 
atyafiaktól és házbeliektól tudomást szerezni tartozik: ha 
árvák maradtak é ? ’s tétetett é már ez iránt a’ városi 
elöljáróságnál jelentés ? a’ tapasztalandók iránt pedig a’ 
hadnagy által a’ tanácsot haladéktalanul tudósitni ’s az ár
vái székneki» jelentést tenni köteles. 396. §• A ’ tanács az 
árvák iránt külön jegyzéket vezette t , mellyben mind ne
veik mind elláttatásuk módja, azaz: ha van é külön gyám
jok , vagy a’ közgyámatya felügyelése, vagy jóakarók 
gondviselése alá adattak felé, legyen jegyezve.397. §. Az 
árvaság m:nden egyes ese te it , a’ netalán fölvett, ’s a’ 
gyámnak is egy példányban kiadandó értéki lelettárral 
együtt a’ tanács haladéktalanul a’ kerületnek jelenti. 398.
§. Évről évre az árvák személyi állapotáról is kell a’ ke
rületnek jelentést tenni, és pedig a’ hadnagy önmaga tu
lajdon tapasztalása által is köteles az árvák ebeli állapo
táról magának időről időre tudomást szerezni. (Vége köv.)
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Mi tt z  ti f i  tt te!
Számosb évvel ezelőtt, midőn hiányaink aggasztó voltát, 

mindenbeni hátramaradásunk rémitö képét, mennyire bír
tam, hű de kíméletlen ecsettel törekedtem festeni — ’s e* 
műtétéire véremhezi tántorithatlan hűség és szilárd akarat 
jogosíta fel, mert nem valék képes megbarátkozni szégyen
teli állásunkkal — akkor nem egy, de számtalan honfi for
dult hidegen tőlem ei, mintha bennem a’ magyarnak gya- 
lázóját, szabad alkotványunk felforgatóját ’s ekkép vérünk 
legnagyobb ellenségét szemlelné. Lefolyt azóta több idő! 
’S habár eleinte sokat tűrtem is, csakhamar annyira meg
áldott a’ sors, mint ritka halandót, mert viszhangra talált 
szavam, ’s felette nagy szám , vérünk lelkesb része osztá 
nézetimet, őszinteségemen kételkedni pedig senki nem mert* 
Haelöszámlálom azon kéjpillanatokat, mellyeket ez időköz
ben élveztem, mikor annyi hű kedélynek szemeiből olvas- 
hatám irántami rokonszenvét, bátran mondhatom: földi 
pályám, akármilly sors érjen is ezentúl, mi személyemet 
ille ti, felette édes vo lt, ’s ezt többé semmi hatalom nem 
rabolhatja tőlem e l ; mert honfiak tisztelő szeretete fűzé 
még éltemben legszebb virágival azon töviskoszorút keresz
tül, melly mulhatlan sebzi annak halántékit, ki az emberi 
csaleszmék hydráival szembeszállva, bármiben tűzi is ki az 
Újjáalakulás zászlóját! Csak hogy nem egy, nálamnál száz
szorta jobb és derekabb ember, nem volt olly szerencsés 
mint én, de minden legkisebb megismerés nélkül sülyedt 
hideg sírjába.

Felette távul vagyok is ennélfogva panaszra fakadni, • 
hiszen váltig kinyertem már béremet csekély szolgálatimért, 
hahogy most egy idő óta megint — mertóni kívánom láztul 
a’ magyart, ’s erre hasonlag véremhezi hűség és szilárd 
akarat jogosít — szinte elfordul tőlem ’s hidegül irántam 
meg a’ nagyobb szám, mintha tudja az ég , milly hűtlen 
lettem vala a’ honhoz, holott soha nem voltam ahhoz hűbb, 
és nem én változtam meg — oh ne higyétek ezt — de vál
toztak mind kül mind belkörülményink, mellyekhez tenni
valóinkat nem szabnunk több mint hiba, valódi bűn volna.

Nem panasz az tehát, mit rebegni kívánok, valóban 
nem; de kérelem, alázatos esdeklés: bár csak ez egyszer 
nyerne még szavam nyájas és engedékeny figyelmet.

Meglehet, éveim sora még hosszú. ’S adná Isten! 
mert igy még sokáig szolgálhatnám a’ hont, és ennek ha 
valaha, mai napokban van szüksége hű szolgálatra ’s minél 
számosb hiv szolgára. Ámde meglehet, vajmi rövidre van
nak szabva már napjaim. És ekkor hadd végezzem be po
litikai pályámat legalább e’ sorokkal, mellyek ha, mielőtt 
késő volna, viszhangra találnak, mulhatlan megteremnek 
némi jó gyümölcsöt; mirül kezeskedni merek.

Már 1792-ben ’s ekkép 52 év előd világos volt, ’s nem 
egy két fő, de az ország rendei előtt, hogy magyar honunk 
szinte minden institutioiban megkívánja a’ Ieghathatósb ja
vítást. Ezt nyíltan tanúsítják az akkori választmányi mun
kák. 52 év forgott azóta le , és olly időszak, melly közt 
több fejlődött k i , mint azelőtt tán egy ezred alatt, ügy  
hogy ha már 1792-ben mutatkozott egy és más javítás 
szüksége, az mai napokban nemcsak sürgetővé, égetővé, 
de egyenesen életbenjáróvá magasult. 92-tül máig, igaz, 
sok történt, de csak relative, ’s ugyanis igen sok , alsó, 
elmecsevészett állapotunkhoz képest, de vajmi kevés, más 
nemzetek óriási progressiójához szabva ; úgy hogy mi ma
gyarok ma nemcsak elsők nem vagyunk semmiben is, ha
nem még középsők sem, de mindenben egyenesen azon 
népek leghátulsó sorában állunk, mellyek a’ civilisáltak 
közt igénylenek foglalni helyt.

Nem lehet czélom ez alkalommal újra és újra előhoz
nom mind azt, mit e’ thema körül már írtam és mondottam. 
Mert a’ ki még most is elhízhatja magát nemzeti nagysá
gunk fölött, ’s beéri annyival, hogy tán a’ bolgár vagy a’ 
bosnyák előtt állunk, azzal nincs dolgom. En e’ sorokat

hazánk azon fiaihoz irányzóm, kiknek vérzik szivük honunk 
hátramaradtán, 's kik ekkép csak úgy gyógyulhatnak lel
kileg fel, ha köz virágzásnak indul a’ hon-

Oh Ti hű kedélyek kik megmenthetitek vérünket, vagy 
ennek legalább becsületét, figyeljetek ennélfogva szavaimra. 
Egyedül Titeket illet e’ szózat.
, Tennivalóink mennyisége aggasztó! Nézzünk körül. 

És mindenütt, bármire forduljon is szemünk, legyen szel
lemi legyen anyagi, azt fogjuk tapasztalni, hogy javítnunk, 
sőt némiekben gyökeresen változtatnunk kell, hahogy hasz
nunkat sőt becsületünket feláldozni, vagy éppen nemzeti 
állásunkat koczkáztatni nem vagyunk elég rövidlátásnak, 
vagy elég gyávák.

Sejti, sőt nyilván érzi is ezt a' lelkesb. ’S ez oka azon 
nyugtalan, azon ingerült állapotnak, melly közt sinylik ha
zánk, mióta csalálmaibul kibontakozva észrevevé a’ jobb 
rész, hogy elvégre valósággal tennünk, és sokat és élet- 
emelőt kell tennünk, ha a’ nemzetek sorábul kiesve, tökéletes 
szegénységbe’s ocsmány függésbe sülyedni nem kívánunk.

Bátran is állíthatni ehhezképest, hogy már 1792 óta, 
de kivált legközelebb időkben, alig van ország, hol annyi 
munka fordittatott volna regeneratioi kérdések kifejtésére, 
mint magyar hazánkban.

Sikere ezen tömérdek, hosszadékos és tikkasztó mun
kának azonban, mellyben jobbaink annyit fáradoztanak, 
eddigelé ha ámítást valósággal, kicsit nagygyal, ’s külszínt 
élettel összezavarni nem akarunk, bizony alig egyéb, mint 
írott malaszt, vagy legfeljebb porban fekvő terv- Azon 
szomorú tanulmánynak újabb bebizonyodása: mennyire es
nek ki népek még a’ lehetőségből is magukat regenerál
hatni, ha minden javításiul borzadva, igen is sokáig élvez
ték a’ nemtevési status quo-nak pangó örömeit, ’s hogy 
ekkép milly felelet terhe éri azokat, kik ellenkezőleg az 
élettel mozdulatlan apathiába törekesznek bilincselni vérü
ket! Ugyanis, engedödzék nemzet csak egy kicsit is lul- 
zólag a’ dolce far niente lélekgyilkoló kéjeibe, mint mi, 
mióta leráztuk a’ török igát: ’s vagy diszfelen enyészik el 
minden küzdés nélkül, vagy ha még felébred, mint hála 
neked Egek Ura, fölébredénk mi, a’ teendők halmaza miatt 
alig tudja, hova kapjon, mit kezdjen előbb, ’s ha buborék 
után kap, vagy homokra épít, küzd ugyan egy darabig, 
de elvégre még is elvész.

Ez utolsó a’ mi esetünk. Is'enért ne szalaszszuk ezt el 
legébrebb figyelmünkből. Sokban és helyreállithailanul ed
digelé ugyan még nem hibáztunk, mert hiszen újabb idők
ben, úgy szólván csak tegnap óta szíjuk alkotványos és nem
zeti reménynyel a‘ levegőt, Js ekkép nem követhettünk jobb, 
jóllehet gyümölcstelenebb logikát, mint minden áronvédni 
a’ most érintett két tényezőt, mellynek csorbádon alapja 
nélkül, bármint mosolyogjon is rá egyébiránt a’ szerpncse, 
csak búsulni tud az igazi magyar- — A' borongás fellegek 
azonban derűre kezdenek oszlani, s jóllehet koránt sincs 
kiképezve még alkotvány vagy nemzetiség, azért mind e -  
gyikért mind másikért nem kell többé, mint csak kevéssel 
ezelőtt, megnemszünöleg rettegnünk, de elvégre hűn őrizve 
azokat kiállhatunk , ’s itt van ideje, hogy ki is álljunk , a’ 
positivitas, a’ cselekvés terére, mikép ezen két palladium, 
mellyet legnagyobb veszélyek közt olly hűn meg (udánk o- 
rizni hosszas századokon keresztül, necsakne hervadozzon 
örökleg, mint mai napig, hanem az élet mezején lehelő 
legszebb kifejlésre virulva, o l l y  magasságra emelje a ma
gyart, miilyenre nemes lelkületénél fogva emelhető , minő 
magasságot e’ korig azonban néha csak édesbús ábrándink- 
ban tudtunk álmodni.

Ámde a’ választás ideje itt vans vagy utóbb is job
badán theoria és álom, vagy gyakorlat és élet; minthogy 
érettünk meg nem fog szakadni a’ világi események fonala, 
vagy éppen a’ csillagzatok járása, ’s így vajmi könnyen 
megeshetnék, hogy elvégre még álmainktul is megúsztatva, 
a’ valóság azon rideg mezejére fognék magunkat kilöketvo 
érezni, mellyen sem alkotvány sem nemzetiségnem virul.
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Forduljunk ehhezképest a’ gyakorlat mezején, mie

lőtt késő volna, az élet felé 's feloldva azon bilincset, melly 
alatt több mint félszázadi verítékünk gyümölcse jobbadán 
csak írott malasztként sovárog, adjuk meg hazánknak azt, 
mi bűvösnek vesszöjeként egészen uj ’s eddig nem ismért ele
venséget ’s egészséget lövellene honunk legtávulabb ereibe, 
azaz : járuljunk, drága földiek, mi nemesek is, egy arány
lag csekély pénzbeli adalékkal hazánk felvirágzásához. Hi
szen ha nem miénk , ugyan kié Magyarország ? ’S ekkép 
ha miénk, ugyan kinek lehet nagyobb érdekében, annak 
gondját viselni, azt leghübb kedélylyel ápolni, annak vi
rágzását minden kitelhető módon előmozdítni? kérdem, mi 
ennél világosb, ’s ki azon vak, azon eszevert, ki ennyi 
igazságot tagadni merhetne? Ne állítsunk fel egyedül elve
ket, 's ne készítsünk egyedül terveket, de azok hathatós 
alkalmazása s ezek életbeléptetésére is vessük meg a1 szük
séges sarkalatot, 's ekkép vigyünk, mennyire tőlünk telik, 
pénzbeli segítséget is aJ haza oltárára; mert hiába, pénz 
nélkül semmire nem megyünk, midőn pénz jól kezelve ’s 
jóra fordítva, okvetlen csudagyümölcsöt fog teremni, melly, 
mert hiszen miénk a’ haza, csak ismét minket fog illetni 
s jutalmazni leginkább.

A’ hely szűk, az idő rövid, sokat ekkép nem mond
hatok. Néhány sorral föszabásokként azonban még is fel 
akarom hozni: ,,jelen országgyüléstül mit várhatunk,“  mert 
hiszen Magyarország sorsa fölött leginkább ott dűl el a’ 
koczka , ’s onnan van jogunk várni legtöbbet-

Nemzetiség dolgában, leélt komor napok sorvasztó 
unalmai után, mellyek közt csak a'hősb lelkületű nem csüg
gedett, uj reggelnek indul elvégre a'm agyar: mert vissza
helyezve a’ természet szent jogaiba, csakhamar még feje
delmével is honi hangján fog értekezni, és ha igaz, hogy 
Regis ad exemplum totus componitur orbis ’s ekkép hazánk 
is, ezentúl csak idő és részünkről hü ápolás kívántatik meg, 
mikép Magyarország elérje azoa egyszínüséget’s egységet, 
mellynek eddigelé mindig híjával lévén, soha nem tudott 
igazi erőre emelkedni. Valódi áldás ehhezképest, ha el
végre ezen üdvös fordulat befejezve lön. És ezt minden e -  
setre haza viszi az országgyűlés, úgy hogy ha nem mivel 
semmi egyebet, máris arany belükkel fog tündökleni az 
1843dés4diki legislatío: mert , .biztosított nemzetiséggel,“ 
ha nem kell ennek védelmére örökké virasztani 's minden 
jobb erőnkkel megnemszünőleg járulni, mindent, a’ leg -  
magasbat is elérheti a’ magyar, nemzetiségünk pedig biz
tosítva, ezentúl szilárd alapokon áll, mert kezeskedik érette 
fejdelmünk, ki egyszersmind a’ közálladalom ura; melly
nek lehető legrendületlenebb létével ehhezképest szorosan 
egybefügg saját létünk, és viszont

Vallás körül hasonlag ha nem is mihdent, legalább 
annyit tán még is csak viszen haza az országgyűlés, hogy 
a’ gyengédebb kedélyeket némileg megnyugtatva, biztosan 
lehessen elibe nézni egy szebb kornak, mikor vallás nem 
fog többé lehetni viszálkodás vagy éppen üldözés tárgya-

A’ három elszakított vármegyének tüsténti visszakap- 
csoltatása is el lön döntve csak kevéssel ezelőtt, úgy hogy 
honunknak e ‘ drága három kincsét is, mint felszámithatlan 
nyereséget, biztosítni tudá nekünk az országgyűlés; miért 
köz hálát is érdemel, meit kiegészíttetése a’ hazának olly 
szempont, mellyet mindenek előtt tekintetbe venni leg
szentebb kötelesség.

A’ városok elr endezése még szó közt van , ámde tán 
az is szerencsésen bevégeztetik. ’S adja Isten! mert ez azon 
kérdés, mellynek czélirányos feloldásához leginkább van 
kötve honunk üdülése-

Hogy a’ kereskedés, büntető rendszer, Pesten építendő 
országház, gazdasági-egyesület ’s a' t- dolga n y er -e . ’s 
mennyire nyer szerencsés befejezést, előre nem látható; 
elég az, hogy ha nem nyer i s , ’s csak a’ három elsőt vi
szi haza az országgyűlés , a’ mint okvetlen haza is viszi, 
mert a' fejedelem lényegileg már megegyezett a’ nemzet
tel, 's tán haza viszi még a’ városok elrendezését: ’s bi
zony mondom ennél különb, dúsabb eredvényü országgyű
lésünk még soha nem volt, ’s elannyira, mikép bátran 
mondhatni: húsz évvel ezelőtt senki köztünk, még a’ leg- 
vérmesb sem mert ennyi sikert, illy rövid idő múlva elő
legezni. 'S ig a z , mert ahhoz szabva, milly borzasztólag

közel áliánk enyészethez, bizony éppen meg nem vetendő, 
de egyenesen olly nyeremények az elősoroltak, miknek 
híját többé vagy éppen nem tűrhetné vérünk, vagy azt min
den esetre felette sinylené.

Méltán örvendhetünk is ehhezképest a’ most érintett 
részint már kivívott, részint még kivívandó eredvényeken. 
Midőn az ország rendei áltálján véve tökéletesen fel vannak 
jogosítva a’ legnyilványosb közhálára, mert többet dolgoz
tak s dolgoznak, mint bármilly legislatío sphaeráiban-

Ámde midőn tétova nélkül elismerem, hogy van okunk 
kéjérzetre, ’s magam is osztozom illyesben őszintén, más 
részrül pedig senki nem tagadja az ország rendéinek tere
bélyes érdemeit kevesebbé mint én, egy úttal azt is vagyok 
bátor erösítni, hogy éppen ezen okszerinti kéjérezhetés, 
mellyet érintek, valamint az országos rendeknek jól meg
érdemlőt méltánylata , állítják nyomorult állapotunkat tel
jes mezitlenségbe, minthogy a’ magyarnak szinte még most 
is mindig csak azon kell örvendenie, ha nem bukik, vala
mint képviselőinek hasonlag szinte még mindig azon kell 
munkálkodnia, hogy ne bukjék, midőn más szerencsésb nem
zetek illy aggasztó életkérdések vitatásitul mentesítve, min
den erejüket közvetlenül vérük kiképzésére ’s előmenetelére 
pontosithatják össze.

’S ugyanis menjünk csak haza az érintett eredvények- 
k el, 's alugyuk ki magunkat, ’s ismét három esztendő 
utáni terminusra lévén relegálva, mikor újra országgyű
lést iartandunk, mi előtt azonban nagyobbszerüt életbe nem 
hozhatunk,’s tegyük aztán ábránd nélkül gyakorlati fonto
lóra, hogy valljon tulajdonkép mit nyertünk’s mivel gaz
dagodtunk: ’s azt leszünk kénytelenek megvallani, hogy 
mind a z , mit nyertünk, csak közvetve fog, ha fog, hozni 
ránk hasznot és áldást, midőn ollyast, mi közvetlen volna 
ránk jótékony, bizony nem hoztunk haza, ’s ekkép megint 
csak reményben ’s a’ kétes jövendőben lelünk sebeinkre 
írt, vagy kedélyinknek vigasztalást, holott nyavalyáink olly 
aggasztók, szükségink olly sürgetők, mikép némieken or
vosiam , némieket életbe léptetni tüstént kellene, úgy hogy 
még csak 24 órai idővesztés is bűn, vagy helyreállithallan 
megrövidítés.

Mert ha mozogni akarsz, kínos verítékkel kiállított ter- 
mesztvényedet vagy árudat külföldre, vagy csak a’ leg
közelebb vásárra szállítandó, ’s bomladozzék csak kicsit 
az idő, ’s már nem teheted, hanem vagy bukói, vagy 
dűlsz, vagy legfeljebb mászol, ’s illy körülmény közt nem 
nagy megnyugtatásul veended, ha aztán pótszerül legered- 
vénydúsabb országgyűlésünk — melly tán valaha volt — 
gyümölcseit rakják elődbe, hogy t. i. még a’ királyi lei
ratok is magyar nyelven lesznek ezentúl szerkesztendök; 
a’ vegyes házasságbul született ivadékok pedig mindig azt 
fogják hinni, miben szüleik megegyeztek, és ezt később 
tán meg nem bánták; vagy hogy az 52 magyar megye há
rommal megszaporodott; vagy végre 100 választott polgár 
helyett 200 főzi ki a’ valót, és a’ városok áltálján véve egy 
voks helyett 16—tál vagy nem tudom hánynyal jelennek 
meg ezentúl az országgyűlésen. Éppen így, nem nagy 
kincsül fogod az éppen most érintett, magukban egyéb
iránt kimondhatlan becsű nyereményeket venni, ha vagy 
magzatodat elégséges, könnyen hozzá férhető ’s gyakor
lati tanoda-intézvények híja miatt parlagi állapotban hagyni 
kényteleníttetel; vagy ha csödperhez közel bármilly fölös
leges értékkel bírnál is, uzsora martalékául válsz, ’s hosszú 
családdal nyomorúságba sülyedsz; vagy ha disponibilis 
töke és törvény által rendezett kézfogás híja miatt szem
lélni vagy kénytelen, milly szégyenteli hátramaradásban 
pang egész táj, mint köszöni éppen ezen oknak viszont 
nem egy vidék, hogy a’ legállhatatosb munka már csírázó 
eredvényét egy nap alatt tönkre teszi a’ zabolátlan víz, ’s 
igy tovább ; úgy hogy ha mindig és mindig egyedül nem
zetiséget, vallást, kiegészítéseket, coordinatiókat ’s effélé
ket pengetünk, miknek azonban, jóllehet elömenetelink 
alapjai, ’s ekkép szent ihletéssel ápolandók, azért nem
zetünkre még is csak közvetve ’s idővel lehet teljes üdvös- 
ségü hatásuk, ’s e ’ mellett nincs kellő figyelmünk a’ je
lenre- a’ mai napra, ’s mind arra, mi úgy szólván bőrünkre 
sőt csontunkra ég, ’s nem teszünk hasonlag kellőt és czél- 
szerüt mind annak életbeléptetésére, mik nélkül olly ag-
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gaszton sínylünk, mint például, közlekedéseket, tanodákat, 
hiteJintézvényeket ’s efféléket, ’s mik nélkül legkisebb joga 
nincs népnek civilisatioi követeléssel kérkedni, de jobb ha 
képét se mutatja sehol i s : akkor, oh akkor sokban — ’s 
Isten oldja fel bűneinket, ha ezt megbocsáthalónak mond
juk — a’ legdicsöbb nemzetiségi ’s alkotványi elvdiadal 
is bizony egyedül közönyös kebelre talál, sőt még émely
gést is okoz, vagy éppen boszontást is gerjeszt; kivált ha 
más. ’s egyébként igénytelen népek ebbeli úgy szólván 
mindennapi szükségekhez gyakorlatilag szabott elsőségei 
ötlenek fel, ’s pedig mert, míg emberek vagyunk, áltálján 
véve még a’ legmagasb, legszellemibb dolognak is csak 
úgy van jó illata, köz kelete ’s tartós divata, ha nincs az 
elizetlenítve mind azon anyagi életjavak, sőt életszüksé- 
gek fejletlensége vagy aljas léte által, mellyekke\, bár 
akarjuk bár ne, megnemszünő érintkezésben vagyunk, ’s 
miknek ehezképest mindinkábbi kifejtésére ellenállhatlan 
sürget gyarló természetünk; úgy hogy bármilly különös
nek látszassák is ezen állítás sok előtt, bizony nem hiszek 
én ott nagy, általjános, magasztos ’s kivált tartós szellemi 
kifejtést lehetőnek, melly a’ nagy közönségnek nedv és 
vérébe menne á t , legyen az aztán bár vallás, nemzetiség, 
alkotvány, bármilly nemű erkölcsi haladás dolgában, ’s 
mellyet nem kell fel-fellobbanó szalmatüzzel vagy fana- 
tismussal összekeverni, hol minden jobb közlekedések ’s 
kiviteli csatornák, könnyű kereset, gyakorlati kiképzésre 
czélzó intézetek ’s effélék híja miatt, olly testhez hasonlít 
a* haza, mint a’ miilyent gutaütés környez, és illyestül 
csak véletlen vagy isteni gondviselés ója meg azt; ’s hol 
ekkép, midőn minden pang, minden dermedez, természet 
szerint alig van egyed, kit felette égetöleg ne sújtana a’ 
legközelebbi életszükségek fejletlen léte , ’s ki ehhezké- 
pest — mert hiszen megnemszünöleg kénytelen küzdeni 
azok némilegi pótlására — magasb és tartósb szellemi fel— 
hevülésre lenne hajlandó vagy csak képes is.

És ezt igen bölcsen átlátták nemcsak mostani vagy 
legközelebbi országos embereink, de még eleink is; mert 
alig vagy tán éppen nem létezik a’ köz socialis viszonyok
nak egy kérdése, melly nemzetiség ’s alkotvány hü vé
delme és ápolása mellett, vagy elkerülte vala figyelmüket, 
vagy egyenesen nem lett volna elmesurlódások tárgya, sőt 
egészen kidolgozva és tervbe foglalva, nem fekünnék tüs- 
tenti életbeléptetésre készen. Hogy sorvasztó kül és bel— 
küzdelmink ’s még sorvasztóbb elalvásunk és elfásulásunk 
következtében elöleges gondot fordítónak létünk és ujjá— 
alkulásunk ezen épen most érintett két fő tényezőire, mely- 
lyek épsége nélkül ránk nézve nincs és nem lehet üdv,az  
csak köz méltánylatot és hálát érdemel, midőn más rész- 
rül nincs jogunk őket vádolni, mintha némi alábbrendelt, 
de azért még is éppen olly sürgető, mert hozzánk közelebb 
fekvő kérdések ápolására nem fordítottak volna elég gondot, 
mert hiszen mint mondám — és ez tény — kidolgozott munka 
és terv halmozva fekszik egymáson, ’s úgy szólván csak 
‘szikrára’ vár, mikép tiistint életbe lépjen, és eddig nem 
ismer elevenséget, egészséget és bájt terjesszen maga kö
rül mind az, vagy aDnak legalább sürgetőbb része , mik 
után most csak sovárgunk, de miket fájdalom, nem bírunk.

És ezen szikra, drága földiek, röviden, kereken, ma
gyarán kimondva , nem egyéb m int,,Pénz! “

Ámde ha ezt ki nem bírta teremteni hazánkra nézve 
országos ember vagy törvényhozás , ugyan ki hibája ez?  
Tán miénk? Miénk, kérdem, mert hiszen noha parányi, 
azért még is tagja vagyok én is a’ magyar törvényho
zásnak? Bizony nem mi hibánk. Mert igen jól tudtuk’s rég
óta tudjuk, hogy pénz nélkül csak úgy vagyunk, mint puskás 
puskapor nélkül, ki, bármilly jó fegyvere legyen is,akármikép 
pezsgjen is mező és erdő vadtul, de azért csak egy ve
rebet sem bir tarisznyába dugni. Midőn azonban ezt tud
tuk, az sem volt előttünk idegen, hogy bizony a’ magyar
nak senki nem ad pénzt, ha nem ad a’ magyar maga 
magának, mert ha saját maga nem gondol magával, sa
ját maga nem ápolja magát, ’s nem eszközli előmenete
lé t, ugyan a’ világ hátán ki mivelje mind ezt érette, ’s 
ki szeresse öt erősebben mint ö maga magát ? igazi időt
lenség; valóságos eszmezavar! Nem nem; rajtunk senki 
nem fog segítni, de nem is segíthet, mint mi magunk.

,,Miért nem tártuk ki tehát ezt egyenesen és régóta?fc 
Ezt lobbanlhatnátok most szemünkre. De ez nem lett vol
na tanácsos; ’s megmondom miért. Egyszerűn csak azon 
okbul , mert a’ nagyobb rész anyatéjjel beszítt elfogult
ságánál fogva, ’s tévuíakra csábító álbarátoknak könnyen 
hiedelmet adván , annyira felriadt volna ellenünk , mint
ha tudja az ég milly rablást követnénk el rajta, hogy bi
zony közelítés helyett alkalmasint hátrább löktük volna 
azon kérdés megérlelési pillanatát, melly kérdés felolda- 
tása nélkül — mint ezt józanul valóban senki nem tagad
hatja — csak ezentúl is úgy fog pangani, rideg elveken 
rágódni ’s álmakkal jól lakni a’ magyar, mint többet ke
vesebbet eddigelé.

’S hogy va ló , mit mondok, miszerint t. i. csak ke
véssel ezelőtt nem valónak a’ honi kedélyek saját legna
gyobb hasznuk elfogadására még egészen érettek , eléggé 
bebizonyul mind azon szomorú események által, mellyek 
az adó kérdése körül napvilágra böszültek. Hány okos 
ember szólott mellette, ’s hány derék ember tette ki ma
gát érette! ’S mivolt eredvényc ? Több helyütt igen mint 
nem: ledorongolás, ’s a’ legjobbak megzsibbasztása.

Nem másutt fekszik tehát a’ hiba, hogy eddigelé a’ 
legmesszebbre látó ’s leghübb honfiak szinte minden fára
dalma ’s legkimeritöbb tervei sem egyebek , mint Írott 
maiasztok ’s porban heverő halmozványok, de még a’ 
nemzetiség és alkotványnak már megalapított elvei sem 
nyerhettek eddigelé még igazi és tágabb alkalmazást; nem 
másutt fekszik mondom mind ennek oka, mint törvény
hozó tömegeink nyers és saját hasznukat fel nem fogó el
fogultságukban, vagy inkább: azon népcsábitók ármány- 
kodásiban — mert a’ magyar közönség minden jóra haj
landó — kik a’ nagy tömegek tudatlanságát ’s könnyen 
felgyulasztható szenvedelmét vagy saját czélaikra ügyesen 
használván, vagy egyszerüleg csak azért, miszerint ma
gyar honunk soha fel ne virágozzék, mindennek útját 
állják ’s mindenre békót és bilincset raknak, mi aljas lé- 
tébül — melly elemük — kiemelhetné a’ magyart.

Már hogy megnemszünöleg ’s örökké fog-e dúlni vé
rünkön ezen ármányfaj, vagy győztes lesz-e elvégre, ’s 
mielőtt késő volna, azon nemesb szellem, melly egy idő 
óta annyira átliatá a’ jelen nemzedék olly nagy részét, 
vagy más szavakkal: ezentúl is csak hervadozni, vagy 
elvégre virágzásnak fog-e indulni Magyarország, az itt a’ 
kérdés, és pedig a’ lehető legkomolyabb , mert egész jö
vendőnkről határoz, ’s mi több, már vajmi hamar hatá
roz, mert mindenünnen ránk ég a’ szükség, ’s minden 
oldalrul fölünkbe bőszül a’ veszély.

Én azt hiszem ’s úgy vagyok lelkesítve, győzni fog 
a’ jobb, a’ nemesb szellem , minthogy leginkább tőlünk 
függ a’ diadal; mert lépjünk csak mindnyájan őszinte 
frigyre, m i, kik előtt legelső szempont a’ haza ’s annak 
virágzása, és mi, kik nem czélban de csak az oda veze
tő utak megválasztásában nem lehetünk egy vélekedésben, 
de némi legfontosbakban már e’ tekintetben is megegyez
tünk ’s kibékültünk, lépjünk csak őszinte frigyre, és lehetet
len, hogy az ész és honi hűség súlya ne csikarja ki, habár ne
hezen, de még i s ,  a’ rövidlátó ó szeműek vagy a’ kaján 
keblű álhonfiak markaibul a’ diadali babért. — Legna
gyobb nehézség ’s egyedüli veszély csak a z , hogy mi
előtt leperegne a’ kellő idő, megértsük egymást. Mert 
egy lélekkel ápolt terv ellenállhatlan erő.
° Mint láttuk, ’s mint látni kénytelen minden, a’ ki 

sült galambra nem vár, hogy most egyedül ,.pénzil azon 
kellék, melly szikraként uj életet ’s eddigelé soha nem 
ismert egészségi elevenséget lövellne mindenbe. Pénzre 
kell tehát tennünk szert, ha ezentúl is pangani s herva
dozni nem, de elvégre virágzásnak indulni akarunk. Pénzt 
azonban senki nem ad nekünk, ha mi magunk nem, ’s 
ekkép az a’ kérdés: mikép gördíthetünk mi magunk elég
séges pénzeröt össze, a’ nélkül hogy magunkat megron- 
tanók , sőt éppen ellenkezőleg biztos és bő gyümölcsöt 
várhatnánk járulékink után.

És e’ tekintetben, esedezem draga verrokomm, fi- 
gyelmezzetek szavaimra elfogultság nélkül, felhívásomnak 
ftt elősorolandó második részében.
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A’ házi adó kérdése elesett. E’ szomorú időtlenség 

arra bírt — ’s ez tán tudva van előttetek, tán nincs, és 
ez okbul adom elő a’ dolgot egy kissé részletesebben — 
hogy a’ Jelenkorban több czikk által ne csak kitárjam 
adó-köriilti nézetimet őszintén, de holdonkénli két garas 
telekdíj fizetését is javasoljam.

Nincs itt arra h ely , hogy mind a zt, mit e’ kérdés 
körül elmondogattam — ’s mi most „többek“ által egy 
elég vastag könyvben összeszedve ki lön nyomatva —  
újra elősoroljam; de erre nincs is szükség, mert kit a’ 
tárgy érdekel, az könnyen átfuthatja a’ Jelenkor ebbeli 
czikkeit, vagy egyenesen a’ most érintett „Adó és két ga
ras“ czimii könyvet veheti kezébe.

Eszmém fő tényezőit azonban még is elé kell itt ad
nom újra legalább fövonásilag; ’s ugyanis, mert némi 
körülményeket mélyebb szemügyre vevén, némi ellenem 
gördített ellenvetéseket méltányolván , némi jó tanácsnak 
pedig hódolván, több módosítást leszek bátor, nem ugyan 
a’ dolog lényegére, de csupán annak könnyebb elvisel- 
hetésére ’s ekkép elfogadhatóbbá tételére nézve, a’ most 
elősorolandó felhívásban hozni javaslatba.

Eredeti eszmém fövonásai ezek :
Fizettessék minden holdtul á l t á l j á n  v é v e  — te

hát jobbtul több, rosszabbtul kevesebb — két garas te
lekdíj évenként 35 egymás után következő esztendőig. 
Gzél és feltételek e’ következendök :

tszer Ne örökre kösse magát le a’ nemzet efféle te
lekdíj -  fizetésre, ’s ekkép azon summa, mellyel hazája 
felemelésére járul, már magában viselje az eltörlesztés — 
amortisatio — elvét-

2szor Az így egybegyülendő summa semmi másra ne 
szolgáljon, mint Magyarország szellemi és anyagi kifejtésére.

3kzor Azon kérdés eldöntését, hogy valljon mi min
denre legyen fordítandó a’ hazai investitionalis kincstár, 
egyedül ’s mindig az egyetemes törvényhozás intézze el 
akár közvetlen maga, akár közvetve megbízottai által- 

4szer Egy országos, Budapesten létező kincstári hi
vatal kezelje az ekkép bejött pénzeket.

5szer A’ pénzek mire lett fordítása minden követke
ző országgyűlésnek terjesztessék elibe.

Az így egybegyülendő évenkénti nemzeti jövedelem 
Fényes szerint 0,239,850 ezüst forintra rúgna.

Én azonban könnyebb számithatás végett 5 000,000ra 
tettem ezen jövedelmet, ’s azt tervezém, hogy venne fel 
ennek fejében az ország száz m illiót, mikép azután ki- 
lenczven milliót kiadva, kamat által 30 év leforgása alatt 
160 millióra emelkednék az országba fektetendő pénz, és 
körül belül éppen ennyi idő alatt le is volna törlesztve 
az egész kölcsön, midőn mind egyeseken mind a’ közön
ségen tetemesen segítve, ’s ekkép példabeszéd szerint 
egy kővel kettőt dobva, ismét adósságnélküli sziizeségé- 
be iktaltatnék vissza a’ teljes virágzásnak indult hon, 
minthogy az öt millióba lenne foglalva a’ törlesztési díj.

Kivetési kulcsul, mintakép a’ somogy-megyeit hoztam 
fel. K ezelési, mireforditási, valamint felelősségi részle
tekbe nem igen bocsátkoztam , egész okoskodásom súlyát 
— mellyel tán bírt — egyenesen azon vezértényezöre pon- 
tositván össze , hogy fizessünk, 's pedig fizessünk egye
dül és kirekesztöleg telekdíjt, minthogy más direct adót 
nem volna tanácsos kivetni, indirect adót pedig vagy nem 
bírna meg a’ hon, vagy abbul egyedül csak cseppeket 
várhatna , mikkel most előleg kár volna bajlódni.

Ebbül áll főszabásilag egész eredeti eszmém- 
Elmesurlódás, helyesb nézet és jó tanács következté

ben módosított, körülményinkhez illőbb, Js ekkép javított 
tervezetem ellenben következő:

Mi a’ summát illeti, nem bánom, ha máskép nem 
két garasrul leszállók egy garasra. ’S így ugyan nem 

2 Va millióra szállítom le azon évenkénti díjt, meílyre ter
vem vezértényezöjét állítom , hanem 3 millióra, minthogy 
Fényes szerint holdonkénti általjános egy garas után 
3,119,925 for. kerekednék ki.

Ezen módositásra— ha csakugyan kell valamit a’ sum
mára nézve módosítni — az bír, hogy pangó, eladósodott 
’s általjános szívreható szegénységünk és kivált pénztelen
ségünknél fosva- némiek"szerint tán sok is volna a’ két

garas. Ezen okoknak — ha kell — engedve, ám kezdjük tehát 
kevesebbel. Ha látjuk hasznát s érezzük gyümölcsöző hatá
sát, mindig kezünkben van, vagy kezükben lesz a’ minket 
túlélőknek, az egy garasos díjt rögtön magasbra emelni*

Már mi az évek számát illeti, mellyeken keresztül 
évenként rendesen volna a’ kiszabott 3 millió fizetendő, * 
’s mellyeket 35 évre tettem, ezeket nem sokkal szállítha
tom lejebb, s e’ tekintetben nem igen tágíthatok. ’S pedig 
igen természetesen, mert ha csak néhány évi fizetésre ha
tározná eJ magát a’ nemzet, ez által tökéletesen elesnék,
’s úgy szólván maga magát tiltaná el a’ lehetőségiül: „ok
kal móddal kölcsönt contrahálni44 ’s ennek következtében 
rögtön nagyobbszerüekbe foghatni, mi eszmémnek ha nem 
is éppen legfőbb — mert hiszen a’ legfőbb: az évenkénti 
rendes fizetés — még is olly tényezője, melly nélkül nem 
lehetne várni annak üdvös hatását, minthogy aggasztó hát- 
ramaradásinkbul, mikor a’ tennivalók egész tengere áll 
előttünk, valóban nem emelkedhetünk ki provinciális fol
tozásokkal, vagy lassú „egymásutániakkal,44 de itt már ideje, 
az egész nemzeti testre nézve tenni összefüggőt, ’s men
nyire csak lehet kimerítőt, mi azonban tetemesb pénzmen
nyiség nélkül éppen olly kévéssé eszközölhető, valamint 
tetemesb pénzmennyiséget megint alig fognánk máskép sze
rezhetni , mint kölcsön által.

Szorosan 35 évhez azonban nem kötöm eszmémet. Le
gyen néhánynyal kevesebb, nehánynyal több, ez nem vál
toztat a’ dolgon, csak ne legyen kevés, mert máskép t ö r 
l e s z t é s  nem létesíthető, mi azonban fő dolog. Mert ha 
már kölcsönt contrahál a’ nemzet— ’s e’ nélkül szaporán 
nagyokat nem mivelhetni — legalább örök adósságba ne 
verje magát, ’s ezt csak úgy kerülheti el, ha a’ kölcsönbe 
szövi a’ törlesztési műtétéit, midőn ez egyedül számosb 
évi rendes fizetés következtében eszközölhető. Én 35 évet 
azért említettem, mert, ha nem csalatkozom, a’ legtöbb 
törlesztési kölcsön, mikor csak bizonyos esztendei járulék 
fizettetik b e , a’ nélkül, hogy a’ töke is visszafizettetnék,
35 évre terjed. 36 év tán még alkalmasb volna , ha t. i. 
ezentúl is csak minden három évben tartatnék országgyű
lés, mert ezen időszak éppen tizenkét országgyűlés lefoly
téval egyenlő. Egyébiránt mint mondám, néhány évvel több 
vagy kevesebb, nem eldöntő szempont, csakhogy túlsá
gos áldozatok nélkül történhessék meg a’ törlesztés, mi
szerint örök vagy zavart okozó adósságokba ne verje magát 
a’ nemzet, és még is rögtön nagyobb erőre tehessen szert-

Gzél és feltételek, miket a’ fentebb előhozott pontban 
lehető legnagyobb általányban érinték, természet szerint 
módositott eszmém szerint is csak ugyanazok: t. i. hogy 
,m a g u n  k é r t  m a g u n k  tegyünk4 és nihil de nobis sine 
nobis; midőn a’ kölcsönt illetőleg azt hiszem nem szük
ség itt hosszasan tárgyalnom, hogy az, mert 3 millió jö
vedelemhez lenne szabva, nem fogna a’ supponált kamati 
láb szerint 100, de csak 60 millió lehetni. Mirül azonban 
még néhány szót lentebb-

A’ kivetést szinte a’ somogyi minta *) szerint kíván
nám eszközöltetni, ’s pedig úgy, hogy a’ megyéket öt 
vagy több osztályba sorozva, tüstént most vetné ki az 
országgyűlés a’ három millióbul egyegy megyére esendő 
pénzsummát; mellyel aztán minden megye megint saját kö
rében hasonlag a’ somogyi mintához képest osztana fel.

Ezen pontnál azonban tetemesen elválik az eredetitől 
módositott eszmém, nme különösen felkérem a’ köz figyel
met , minthogy tervem mostani alakja által úgy hiszem 
tökéletesen meg lesz szüntetve azon sokak által érzett ag
godalom, mintha erőnkön felül ’s ekkép türhetlenül meg 
fognánk mi földbirtokosak a’ telekdíj által lenni terhelve, 
mellyül, mert sok haszontalan tér van Magyarországban 
— és ez volt, miiül sokan olly annyira fáztak — 10, 15 ga
ras, sőt tán még több is vettethetnék egyegy hasznosb holdra.

Eredeti eszmém szerint tervemet egyenesen és egyedül 
Magyarország telkeire, vagy jobban mondva ,terére4 állí
tom , tervembül minden egyéb direct vagy indirect adó
zási rendszert kirekesztvén; midőn azon fizetési tervnek, 
mellyet módosítva most ajánlok, szintén aJ telekdíj fő de
reka, ámde abbul sem egyéb direct sem áltálján véve minden

Lásd ezt az „Adó és Két -Garas“ czimii könyvben.
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indirect adózási forrást ki nem zárok, de alkalmasbjait men
nyire lehet segítségül elfogadom, ’s pedig azon okbul, 
mikép aztán a’ telekdíj súlya, melly a’ két garasrul — ha 
kell — egy garasra leszállítás által már is feliben kön
nyűit , még kényelmesebben legyen elviselendő, ’s ekkép 
ne leljen a’ magyar földbirtokosak bizonyos része — melly 
nemfizetésben találja gyönyörét sőt üdvét — plausibilís ki- 
surranási hátulsó ajtót e ’ csekély teher alul is kibújni, de 
vagy szolgálja mint illik a’ hazát, vagy semmihez járulni 
nem akaró haszontalannak bélyegét viselje az egész haza 
láttára homlokán, szinte mint illik.

Ehhezképest, jóllehet egyenesen a’ vármegyékre volna 
hagyandó, mint én vélem, a’ rájok esett osztalékok kive
tését eszküzlení, azért még is el lehetne országgyülésileg 
határozni azt,  hogy azon maximum, mellynél .sulyosb te
lekdíjjal egyegy hold földet, bármilíy gyümölcsöző lenne 
is az, terhelni nem volna szabad sehol és semmi esetre, 
ne lehessen magasb miut két garas, midőn minden haszon 
nélküli térek, vagy egészen ki lennének hagyandók, vagy 
legföljebb elv-tekinletbül egyedül némi kevéssel terhelendök.

Illy eszközlés által rögtön megszűnnék minden igaz
ságos aggodalom, mert biztosítva lenne a’ leggyümölcsö
zőbb telkek tulajdonosa is, hogy egyegy holdjára két ga
rasnál magasb díjt a’ lehető legsulyosb esetben sem ró
hatnak, midőn tavak, székesek, homok-lapályok, kis becsű 
rengetegek ’s eíféle javak ura inkább elvért rnint valódi 
teherhordás végett esnék az uj rendszer alá. — Ámde ezen 
könnyítés, midőn hiedelmen szerint mindenkit megnyug
tat, ki egyenesen nem akarja magát kivonni minden fize
té s iü l, más részrül nem nehéz észrevenni, nem csekély 
csorbát ütne az évenkénti három millió jövedelmen. E’ 
csorba azonban vajmi könnyen helyre hitethetnék egyéb 
direct és némi indirect adózási rendszerek által, úgyhogy, 
midőn sokkal könnyebben viselhetnék a’ magunkra vett 
uj terhet, alkalmasint mégis kikerekednék az évenkénti 
három millió, melly 60 milliói kölcsönvételnek tényezője, 
melly summával, eszesen és hűn kezelve, bizony ki le
hetne állitní némieket, mik ha nem volnának is éppen vi
lágcsudák, legalább megszerettetnék velünk a’ köz terhek- 
beni részvétet:’s én, mi engem illet, már ezzel is megelég
szem .. mert lásson a' magyar csak egyszer igazi sikert, s 
lássa egy úttal egyszer már azt is át, hogy sikert ’s kivált 
nagyobbszcrü sikert egyedül jól irányzott közerő szülhet, 
’s ne kételkedjünk-, újjáalakulásának diadala bizonyos.

Eredeti eszmémtiil mostani javaslatom tehát a’ mellett, 
hogy - ha már máskép nem lehet— két garasrul egyre 
szállók, még abban is különbözik, mihezképest nem zár ki 
egyéb bárminő direct vagy indirect jövedelmi kutforrást is, 
midőn eredeti eszmém szerint, mint fentebb érintém, egyedül 
telekdíjra kívántam állítani honunk investitionális mütételét.

Már mi a’ kezelési, mire-forditási ’s felelősségi kér
déseket ’s ezek gyakorlati alkalmazását illeti, valamint nem 
bocsátkozhattam eddigelé részletekbe, ’s egyedül a’ hely 
szűke és idő rövidsége miatt, jóllehet vastag könyvre nőtt 
a z , mit már ezen olly annyira fontos tárgy fölött kitálal
tam , úgy annál kevesebbé tárgyalhatom kimerítőleg e’ 
szempontokat most ’s természetesen, mert most még szü- 
kebbre szorult idő és hely. Annyit azonban mondhatok, 
mi a’ k e z e l é s t  és f e l e l ő s s é g e t  illeti, hogy én in
kább visszavonom vagy megsemmisítem telekdíji eszmé
met. hadd eszközölje Magyarország felvirágzását inkább 
a’ vak véletlen és a ’ puszta jó szerencse, mielőtt a’ keze
lésből ki engedném rekesztetni a’ nemzetet, vagy valami 
ámítás és szemfényvesztés féle felelősséggel kihagynám 
magamat elégittetni. Nem nem. Ha már fizetünk, ne ke
zeltessék járulékunk nélkülünk, a’ felelősség súlya pedig 
ne fajuljon formalitási szappanbuborékká. Többnyire: legyen 
eszmém szerint csak egyszer elfogadva ’s megállapítva a’ 
fizetési elv, ’s mi a’ kezelést és felelősséget illeti, ám ren
delkezzék akkor a’ nemzet óvakodva kénye kedve szerint.

,,A’ mireforditás eldöntése országgyülésrül ország
gyűlésre mindig a’ legislatio dolga legyen, úgy hogy min
dig csak az léphessen életbe, mit a’ többség óhajt, mint
hogy elvégre nem provinciális érdekek ápolása ’s egyes 
megyék elöleges kedvezése van és lehet napi renden ezen
tú l de egyedül a’ köz haza egyetemes állása ’s ennek ál- 
•-i-**----t.««»««» «»afcnf fpnrnvfllninkban irányt.^ ___

Ez volt eddiggelé a’ tennivalók körül eszmény és ma 
is az, mert ha a’ többség nem bírja felfogni, de még csak 
azt se , mi honának investitionális kérdését tekintve, leg
közelebb érdekeit illeti, akkor kérdem: ugyan hol rejlik, 
ha egyesek önkényében nem — melly tül mentsen Isten —  
progressionk józan logikája ? Bizony sehol egyebütt, és 
azért nem fogadhatunk el tennivalóink sorozatát illetőleg 
egyeb útmutatót, mint a’ többséget.

Midőn azonban így vagyok meggyőződve, nem átal
lom más részrül tétova nélkül kimondani, kogy a’ több
ség felette sokszor csalatkozik, ’s nem ritkán. kivált fel- 
ingerült állapotban csak akkor veszi észre tévedését, mi
kor már késő- Mihezképest szoros kötelességnek is tar
tom, hogy minden, ki e’ tekintetben csak egy kissé is 
avatottnak hiszi magát, szólaljon fel a’ teendők sora iránt, 
mikép aztán elégséges és minden oldalú elmesurlódás kö
vetkeztében ne igen tétovázzon a’ nemzet a’ lehelő legjó
zanabb logika kiválasztásában, mert hogy ’s kivált eleinte 
egy kissé tétovázni fog, az el nem kerülhető, ’s ekkép 
csak az a’ feladás, hogy minél szaporábban ’s kevésb vesz
teséggel érje el kifejtése ’s előmenetele valódi útját.

Nem fogom ennek következtében elmulasztani én sem, 
mikép mindent e’ tekintetben — tessék az aztán vagy ne 
tessék — annak idejében el ne mondjak, mert mint fen
tebb érintém, nem lehet ezentúl arrul többé szó, hogy egy 
vagy más megyének érdeke által vezéreltetni hagyjuk ma
gunkat, vagy valami kedvencz fallaciának hallgatva hó
doljunk , hanem hogy az egész haza, mint organicus test, 
egyetemben vétessék tekintetbe, és ne édes csalálmak, de 
a’ valónak súlya szolgáljon tennivalóinkban iránytűül.

És ha eddigelé nem bocsátkoztam ezen felette fontos 
kérdés elemezésébe ’s bonczolgatásába, altul csak az tar
tóztatott, miszerint— mint számosb czikkeimben érin
tém — ne adjak alkalmat divergentiákra , mielőtt valami 
bő kutforrás megnyitva nincs; midőn ha ez egyszer tárva 
ál l . könnyű lesz akkor, vagy ha nem is lesz könnyű, el
végre kénytelenek leszünk valamiben megegyezni-

Fővonásiíag addig is azonban, míg egy derék kutfor
rás megnyitása következtében arra kerül a’ sor, egyet és 
mást életbe léptetni, mikor majd kimeritöbb leszek, nem 
vonakodom ezennel őszintén kitárni, hogy,én, ha rajtam 
állana, mit mivelnék azon pénzteheíséggel, mellynek egy- 
begörditése után sovárgok ’s azt ekkép tervezem is.

Legelsőben i s , mielőtt kölcsönvételbe bocsátkoznám, 
mindenek előtt bevárnám: hogy valljon milly nagy sum
mára üt azon jövedelem , melly az uj rendszer következ
tében évenként egybegördülend , minthogy egyedül ezen 
tényezőnek kifejlett ’s ismert sarkalatára állíthatni biztos 
és jutányos kölcsönt. E’ jövedelem magasságát azonban 
csak azon okbul sem lehetne megtudni előre biztossággal 
— ha t i. módosított javaslatom szerint volna az egybe- 
gördülendö — mert nem egyedül telekdíj és egyéb di
rect, de némi indirect kutforrások is használtatnának az 
érintett és sperative három millióra tett évenkénti jövede
lem kiállítására; indirect források bőségérül pedig előre
semmi bizonyost nem tudhatni.

Hazánk ínvestitioját illetőleg elmulasztásink százado
sak. Ennélfogva lehetetlen azokat néhány hónap alatt pót- 
lani. Ehezképest egyedül az lehet a’ feladat: mennyire 
;sak lehetséges, j ó l  és k i me r í t v e ,  helyreállítni a’ hiá
nyokat, habár nem is olly rögtön, mint azt a’ jobb kedely 
óhajtaná. És ha ez igaz, akkor valamint megbocsathatlan 
bűn volna de csak holnapra is halasztani, ha ma lehetne 
elérni, azon elv eldöntését, hogy mi nemesek is járuljunk, 
és pedig pénzbeli segedelemmel is járuljunk honunk jobb 
inves ti ti ojához, úgy viszont éppen nem csekélyebb bún 
volna, a’ kölcsönvételt és a’ végbeviendok kiválasztását 
szerfelett rögtönözni. ’S igen természetesen, mert ha most 
tüstént akarnánk kölcsönt contrahálni, most rögtön, mikor 
— bármit végezzünk is elvileg és törvényileg - még sem 
tudhatjuk előre teljes biztossággal, a’ gyakorlati élet me
zején milly summára fogna rúgni jövedelmünk, ha nem is 
éppen bajjal, de alkalmasint egyedül igen nagy áldozatok
kal lennénk képesek szerezni pénzt; midőn, ha egyszer 
apodiclice tudjuk, milly jövedelemre számíthatunk biztosan, 
önként eloszlik minden nehézség,, ’s okvetlen olcso áron

isMM1



146
akarunk ezeDtul is csak foltokkal segítői honunkon, annak 
itt ott kitünöbb sebeire kenvén irt, de el végre az egyete
mes hazai test egészsége ’s felvirágzása az, mit elérni so -  
rárgunk: akkor szinte nem tehetünk rögtönözve helyest, de a’ 
localis és pártérdekeknek mindenek előtt össze kell olvadniok 
némi közös hazai érdekekbe; mi azonban egyedül kimerítőbb 
’$ ekkép hosszadalmasb súrlódásoknak lehet gyümölcse.

Én tehát, feltéve, ha egyszer törvényileg el volna ha
tározva ’"hazánk invesiitiojához járuló eszmém’’ — ’s bár 
esnénk ezen életkérdésen ha lehetne & pillanatban keresz
tül, mert valóban Magyarország pillanatai nemcsak drágák, 
de lehető regenerálónkat illetőleg tán már kevesek is, oh! 
ne felejtsük ezt— én tehát legelsőben is, mielőtt kölcsön- 
vételi tractatusba bocsátkoznám, mindenek előtt bevárnám, 
mikép és milly summáig gördül be a’ várt jövedelem, mi- 
hezképest aztán, midőn ez egyszer tettleg constatirozva 
lenne, minden idövesztés nélkül egész kifejtésre vigyem esz
mémet, azaz : lehető legnagyobb és legjutányosb kölcsönre 
tegyek szert, minthogy egyedül ezen műtétéi által nyerhet 
adakozásunkba igy lehetne mondani í£e m e l t y ü i  er őt  és 
h a t á s  t”, mellyre köz fejletlenségünk ’s ezzel járó általjános 
gyengeségünknél fogva ollyindispensabilis szükségünk van.

Ezen — ha így akarnók nevezni — ‘‘bevárási” időt 
azonban korántsem hagynám leperegni dologtalan ’s ek
kép hasztalan, sőt éppen ellenkezőleg, éjjel nappal dol
goznám és dolgoztatnék mások által, miszerint lehetőleg 
kimerítve ’s tökéletesen egybefüggő lánczolatban kitűnjék 
mind az, mire szükségünk van, és mi eddigelé inkább csak 
szakadozva ’s egyes panaszok után ismeretes előttünk, sőt 
néha egyenesen ellentétben lévén a’ köz hazai virágzással, 
egyedül bizonyos tájak haszonbélyegét viseli, vagy sok
szor valóban nem mélyebb kulföbül veszi eredetét, mint 
kávéház vagy csapszék politicai köre szokott lenni.

Vegyük a’ dolgot gyakorlatilag. Körülbelül ugyan mi
re fognék fordítni az Isten segítségével egybegyülendö 
ország-investitionalis tökét? Én azt hiszem— legalábbén 
így tenném — mindenek előtt: jobb közlekedésekre, vízsza
bályozásokra, gyakorlati tanodákra, némelly házi adórova- 
íokra, javító-intézetekre, némelly hasznos privát vállalatok 
elősegítésére s tán egy két specialitásra, mint például: bu
dapesti országház-épitésre ’sat. És ez kezdetnek tán elég vol
na. Mi felülmarad — ha marad — tartassék az fen gyümöl
csöző kincstárként: mert valamint egyes gazdánál, úgy nem
zetgazdaságilag sem árt, sőt szükséges a’ tartalék-pénzalap, 
minthogy ‘a’ nem várt eset ’ , melly pénzsegitségetkövetel, 
rendszerint sokkal sűrűbb, mint a’ pénzteremtő véletlen.

Nem lehet czélom ez alkalommal bármilly részletek
be bocsátkoznom, de ha ezt nem is cselekszem, azt hiszem, 
a’ legfelszinesb is állátandja már az eddig mondottakbul 
i s , mikép némi elöleges combinatiok nélkül, de csak a’ 
jobb közlekedések és vízszabályozások tekintetében sem 
fognánk gyökerest mivelhetni, habár számos milliót akar
nánk is egyedül e’ czélokra fordítni.

Honunk most tunya te s t , mellynek csak szabadabb 
mozgás adhat életet és erőt- Egy két útvonal ennélfogva 
habár frisítne is némi vidéket, azért az egész hazai testre 
még is csak olly hatással fogna lenni, mint nyavalygó 
testre nézve, mellynek egész organismusát kellene nevelni, 
sem szokott különös és kivált tartós jótékonysággal lenni 
egyes tagok ápolása.

Valami egybefüggő, valami egész az, minek elérésére 
kell törekednünk, hahogy honbálványzó álmainkat nem 
akarjuk felhőkre állítni.vagy farkaS-függetlenségi renge
tegekbe sülyeszteni , de elvégre szabad polgárokhoz illő 
csinos hazával sovárgunk megajándékozni, ha nem is éppen 
saját magunkkal együtt az élőket, legalább a’ jövő nálunk 
tan szerencsésb kort- ügy hogy ha nem is tehetünk min
dent egyszerre, mi nélkül közvirágzás lehetetlen, vessük 
meg üjgalább valami egybefüggő rendszer sarkalatét.

A’ közlekedéseket tekintve ennélfogva, miszerint nem 
csak egyes tagok. de az egyetemes hazai testnek vér és 
nedvkeringése fejlődjék ki teljes elevenségre’s egészségre 
korántsem elég itt ott nyitni utat, ásni néhány csatornád 
vagy epítni egy két vasutat, mint tán éppen kedvünk 
csoszszan, vagy személyes érdekünk sugalja, vagy a’ 
zsarnok divat követeli; ámde az egész hazát tekintve illik

egybefüggő közlekedési tervet készílni előbb, mintsem 
bármibe is fognánk , ha t. i. áldozatunknak nem egyedül 
vármegyei vagy legfeljebb vidéki, de országos gyümölcsét 
kívánjuk élvezni- ’S e’ fölött miért fizessen például Pest, 
Fehérvár vagy Soprony jobb közlekedésért, mikép a’ fel
föld meg az alföld elaraszsza termékeivel vásárját, hahogy 
a’ felföld meg az alföld nem fizet viszont olly közlekedésért, 
melly Pestnek, Fehérnek és Sopronynak nevelné hasznait, 
’s így tovább. Nem világos-e ez?

Mindent egyszerre ugyan nem kezdhetni, ez igaz. De 
azért még is nagy különbség van aJ közt, valamibe min
den rend nélkül ide oda kapkodva fogn i, vagy egyet s 
mást okszerüleg felállított ’s egyetemes rendszer szerint 
egymás után indítni meg; ’s ugyanis, minthogy első eset
ben teljességgel lehetetlen, mikép a’ legnagyobb áldoza
tok daczára is kifejlődjék valami egybefüggő organicus 
egész, midőn előre kidolgozott logikai rendszer után kisebb 
áldozatokkal is szinte csudákat mivelhetni. És mi az igaz
ságot illeti,’s ennek több vagy kevesebb létével természe
tesen egybefüggő nagyobb vagy kisebb fizetési hajlamot 
— mi főszempont, meílyet nem vehetni elég tekintetbe — 
bizony máskép áll előttem a’ dolog, ha előre tudom: rám 
is kerül a’ haszon sora, habár később is de bizonyosan, 
mint ha attul kell tartanom, vagy ez szinte világos előt
tem , hogy én elvégre is mások hizlalására fogom vinni 
áldozatomat, tán keserű verítékem gyümölcsét, míg saját 
sorsom bizony örök koplalás leend.

Közlekedések dolgában tehát Istenért ne kapkodjunk 
ide oda, ha t. i. nem vármegye vagy egyes táj, de Ma
gyarország virágzása fekszik lelkűnkön, hanem eszközöl
jünk mindenek előtt az egész országra nézve kimerítő 
közlekedési hálózatot; mikép aztán, habár egy város, bi
zonyos megye, valamelly vidék tán később veend is részt 
az elevenebb élet egészségi kéjeiben, azért előbb utóbb de 
elvégre még is minden táj, minden hely, sőt mennyire lehet, 
minden egyed részesüljön a’ hazai jobb egészség áldásiban.

És ha ez közlekedési tekintetben áll, annál talpra eset- 
tebb igazságnak mutatkozik, korlátlan vizeink szabályozá
sát illetőleg; melly ha minden oldalruli megfontolás ’s tö
kéletes összefüggés nélkül vitetik végbe, ’s bizony mondom, 
alkalmasint többet fog egy vidéknek ártani, mint a’ men
nyit használna másiknak, sőt talán még azon tájt is fogja 
sújtani, mellynek kedvéért vitetett véghez, minthogy csak 
egy kissé hoszabb időt tekintve még nagy kérdés a’ me
zei gazdákra nézve, valljon mi sorvaszlóbb b aj: , a’ né
hai nagyobb víz-e, vagy a’ közönséges és kivált alföldön 
olly tikkasztó szárazság“ ; midőn minden esetre alig kö
vethetni el a’ mezei gazdaság körében otrombább bűnt, 
mint vizek — mert néha alkalmallanok — meg nem fon
tolt ’s ekkép hebehurgya leszállítása által ellökni ’s meg- 
semmisitní az irrigatio áldását, mellyel semmi nem ér fel.

Egyebekre, mint gyakorlati tanodákra, javitó-intéze- 
tekre, elősegítendő privát vállalatokra, valamint némi spe
cialitásokra nézve körülbelül szintígy áll a’ dolog. Ügy 
hogy ha nem is épen olly igen szükséges az ezek közti 
szoros egybefüggés , mint közlekedések és vízszabályozá
sok dolgában, azért még sem közönyös, például: azon 
négy vagy öt r e a l - t a n o d á t ,  mellynek tüsténti felál
líttatását javaslanám, hová fognók állitni, de e fontos kér
dést is, a’ köz hazára lévén tekintettel, egyedül kimerítőbb 
’s érettebb combinatio oldhatja fel részrehajlatlanul, vala
mint többet kevesebbet szinte minden egyéb hazai investi- 
tionalis tárgynak mikori ’s mi módoni végbevitelét is.

Attul, hogy efféle elöleges combinatiok ’s fontolgatá
sok megint tudja milly időre fognák visszalökni egynek és 
másnak életbeléptetési pillanatát, ugyan lehet tartani, ezt 
nem tagadom, mert ha van időpazarló sőt időölő nemzet 
a’ világ hátán, az bizony mi vagyunk, és e’ fölött — mi 
szinte igaz — nem is mindig munkálhatunk, mikor erre 
kedvünk volna, és a’ miként munkálni szeretnénk, és ez 
nagy baj; ámde azért még sem kerülhetjük el ezen ve- 
szélyszirteket, de az a’ feladat, azok közt kellő időben sze
rencsésen keresztül vitorláznunk, hahogy vajmi szaporán 
ugyan, de éretlen ’s emésztetlen eszmékkel legott felsülni 
és zátonyra kerülni nem kívánunk, mikép aztán nagy dicső
séggel ottülljük álmadt előmenetelünk nemzeti torz-ünnepét.
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Egyébiránt nem kell erre csak egy kis jóakarattal is, 

sok idő. Úgy hogy ha a’ „hozzájárulási-4 elv megalapí
tása ’s törvénybe iktatása után talán egy sőt két évet íor- 
ditnánk „előkészületekre“, mi alatt tömérdeket végezhetni, 
azért ne féljünk, bizony nem fogna az igazságos biró minket 
—  kik szinte mindenben századokig hasztalanul késtünk — 
ezen hasznos kis késedelemért legkisebbé is kárhoztatni.

Meglehet, sok magyar van. ki éppen olly sebesen sze
retne haladni mint én, hanem hogy egy is legyen, ki erő
sebben vágynék inkább ma mint holnap kibontakozni ösz- 
szemecsevészett aljas létünkbül nemzeti ’s köz alkotványi 
állásra, azt nem hiszem. Ámde éppen azért, mert így 
vagyok lelkesítve, gyűlölöm a’ foltozást, valamint gyűlö
löm a’ tulhajtást is, minthogy folt foltra koldusöltöny, 's 
a’ mi tulhajtatik, okvetlen kidül czél előtt; én pedig, ha 
már kell, inkább saját magam szeretném viselni a’ koldus 
szerepét, hogy sem illyest általjánosan a’ magyar viseljen; 
’s mi a’ czélt illeti, melly után minden jobb magyar so- 
várg , azt nemcsak kitűzve , ’s mint nyargal, repül és 
tantalusi kinok közt erőlködik feléje nem egy magyar, de 
elérve is szeretném látni.

Legyen mindenkinek a’ hon felvirágzásáhozi járulása 
’s bizonyos summának évenkénti fizetése egy kissé hosz- 
szabb időre elvileg és törvényileg eldöntve: és a’ bizo
nyos siker végett esedezem, ne hajtsuk túl a’ többit, azaz, 
ne szeleskedjük, ne otrombázzuk el tehetségünket úgy, 
mint szokta fecsérleni vagyonát éretlen ész és híg velő, 
kivált melly valami véletlen által márul holnapra neve- 
zetesb értéknek lön ura.

Módosított ’s most ajánlott tervem szerint, ha az el- 
fogadtatik, ’s kivált ha annak kifejtésére elegendő idő is 
engedtetik, ’s a’ jó szerencse is szolgál kissé, körülbelül 
60 millióra, ’s ennek kamatját vevén számba, még sok
kal magasbra rúghatna azon pénztehetség, mellyrül nem
zetélethez aranyozva igen rövid idő leforgása alatt rendel
kezhetnénk. Roppant erő, eddigi nyomoruságinkhoz szab
va, ’s eszesen és hűn kezelve olly emeltyű, mellyel okvet
len uj életnek indulna a’ magyar, mert megkedvelvén honát 
sikeresen szolgálni, csakhamar olly helyzetre emelné ma
gát, miszerint minden nagyobb megerőltetés nélkül, ha erre 
kedve volna, később még nagyobb áldozatokkal is járul
hatna anyafölde ápolására. — Fogadtassák jelszóul azon
ban a’ „hamar-' a’ „sebes" a’ ,,csak rajta“ el, ’s bizony 
mondom, olly piczi lesz az egésznek eredvénye, ’s olly 
bizonyosan nemzeti csődper a’ vége, hogy „önbizodalmun- 
kat hosszú időre vagy örökre elvesztvén, tán legjobb leend 
minden kerülgetés ’s további önámigalás helyett a" kecseg
tető „leszünk" függczímerrel felhagynunk, ’s helyette ö -  
szintén megváltanunk, hogy ,,voltunk“ vagy legfeljebb 
hogy ,,,nyomorultak vagyunk“

Én tehát, ha rajtam állana tenni mit kívánok, vagy 
legalább tanácsot mernék adni , bizonyosan azt fognám 
tenni vagy tanácsiam, hogy éppen olly sebességgel vigyük 
a’ haza inveslitiojáhozi járulás elvét keresztül, a’ mint 
aztán óvakodva ’s lehető legkörülnézőbb vigyázattal bán
junk egybegördülendő tehetségünkkel. ’S pedig, mert el
végre „tennünk“ kell, hahogy előbb utóbb, de hamarább 
mint gondolnók, bukni nem akarunk, midőn más részrül 
bizonyos sikert kell akarnunk — mi csak óvatosságnak 
lehet eredvénye — ha megint az elcsüggedéssel okvetlen 
járó pusztulás veszélyeibe nem kívánunk siilyedni.

Ezek után legyen azonban szabad felhívásom e’ kö
vetkező 3-ik szakaszában közelebbrül kitárnom, hogy tu
lajdonkép miért hittem szükségesnek e’ sorokat, rend
kívüli figyelmetetekbe ajánlani, tisztelt Hazafiak-

Jelen országgyűlés , mint közönségesen tudva van, 
választmányt nevezett, melly már kevés nap múlva meg- 
kezdendi működését ’s mellynek tisztül az tűzetett ki: hogy 
a’ hazának mind szellemi mind anyagi kifejlődésére szük
séges költségek mi utón és mi kutforrásokbul lehető leg
könnyebb beszerzése, úgy szinte igazságos felosztása ’s 
le^czélszerübb kezelése iránt, mind közjogi mind közgaz
dasági tekintetben olly végbül adjon még ez országgyűlés 
elíbe minélelöbb véleményt, hogy a’ köz szükség jelenleg 
mi módoni födöztetésének ’s jövőben mi módon lehető leg-

czélszerübb födöztethetésének tárgya teljes és tökéletes 
világosságba helyeztetve leendvén, a’ nemzet áldozatra hajló 
készségének központosulhatására annál biztosabb irány 
tűzethessék ki ’s e’ részben a szerint tétethessék törvény 
által rendelkezés, a’ mint az ország köz java, ’s a’ haza pol
gári ^s anyagi jóllétének jövendője leginkább megkívánják.

Már milly különös benyomást tön, ’s milly szétágzó 
sőt egészen ellentételes véleményre adott alkalmat soknál 
e kiküldetés, az valóban igen feltűnő, ámde rövid érin
tése tán nem egészen közönyös. ’S ugyanis, egyik fölötte 
restelte, másik ellenben fölötte örvendett rajta, és mi leg— 
különösb: éppen azon egy oknál fogva, mihezképest az 
egyiknek azért tetszett v issza , mert a’ közös adó elvét 
gondolá általa veszélyeztetve, midőn a’ másiknak viszont 
éppen azért tetszett annyira, mivel ennek minden időkre 
való megbuktatását várja tőle- Sok tovább azt hitte, semmi 
czélirányosbat nem lehetett volna kigondolni, mint az érin
tett választmány kiküldetését, mikép most, miután a’ házi 
adó ügye többséget nem fogna nyerhetni, még is történ
jék addig is, míg ez kivíva lesz, a’ hon felvirágzása végett 
valami, mikor nem egy megint, tudja az ég, milly irigy com- 
binatiot látott az egészben, csakhogy az általam közelebb
rül felhozott telekdíji eszme meg legyen törve, ’s így tovább.

Én nem tartozom azokhoz, kik mindent az ártatlan
ság színében latnak, és sehol nem tudnak észrevenni ár
mányt, malitiát, vagy legalább Mephistonak körmeit. Sokon 
estem éltemben keresztül. Sokban egészen kiábrándultam. 
És mondhatom, ha nem akarom is tagadni, hogy vannak 
egyedek, kik magasan lebegnek mások fölött, azért ne
kem e’ földön még is bizony csak emberekkel, ’s rend
szerint igen gyarló emberekkel volt dolgom, midőn sok
nál , a’ mint én bírtam vese -  mélyeibe hatni, csak erő 
hiányzott, mikép az összekeverő ’s a’ legszebbet is meg
rontani vágyónak szerepét következetességgel keresztül ne 
vigye mindenben. Felette távul vagyok ennélfogva azt állítni 
akarni, mintha azon megelégedés, melly a’ most szóban levő 
választmányi kiküldetés miatt többekben támadt, igen nagy 
részben nem vette volna eredetét vajmi tisztátlan kútfőből.

Hogy azonban ezen választmányi kiküldetés ’s mi 
módoni kiküldetés alatt más rejlett volna, mint legforróbb 
’s legőszintébb vágy, egy vagy más módon de valamikép 
azon pénzbeli kutforrásokat is megnyitni, vagy azok meg
nyitásához legalább közelítni, mellyek nélkül valódi egész
ségre soha nem emelkedhetik honunk, azt soha velem nem 
hitetheti el senki; mert ha efféle undorodást okozó gyalá
zat-fekély lappangna vérünkben, most midőn annyi hükedély 
tán éltével is volna jobb létünket megvásárlani kész: akkor 
valóban minden jobb magyarnak keserűn kellene megsirat
ni azon órát, mellyben őt a’ boszús egek haragja egy rothadó 
nemzet tagjául a’ semmiségbül kiemelni kegyetlenkedék.

És ez lehetetlen, én legalább mig lehelek hinni nem 
fogom; mert megtörhetlenül él bennem azon szent hit, hogy 

„Még jöni kel l . még jöni fog 
Egy jobb kor ’stb."

Én tehát ismételve mondom, a’ legtisztább hazafiság 
emanatiojának tartom, a’ most már rövid idő alatt egy- 
begyülendö választmány kineveztetését, valamint kineve
zési módját is ; midőn más részrül tökélefesen meg vagyok 
individuális felfogásom szerint győződve, hogy, minden kö
rülményt kellő fontolóra ’s áltálján mindent mindenben veve, 
lehetetlen volt általjános pangásunkat tekintve, a’ kérdés
ben levő ügy kifejtése ’s életbeléptetése végett valami czel- 
irányosbat tenni, mint országos választmány kiküldetését.

Ámde,  mert így vagyok meggyőződve, ’s e’ fölött 
rendületlenül bízom a’ már megalakult országos választ
mány tisztelt tagjaiban , hogy ők minden személyes es 
mellék-tekintet nélkül, hűn és kellő óvatossággal fognak el
járni tisztükben, azért még is mély gond epeszti keblemet.

Legyen ehezképest szabad , aggodalmam okát lepleg 
nélkül kitárnom. Én nem kérek, nem követelek mast, mint 
rokonhangulatu figyelmet, midőn más részrül igen tavul 
va*vok az itt többszer felhozott tisztelt országos választ
mánynak, mellynek én is csekély tagja vagyok, bármiben
is p r a e ju d ic á ln i akarni. fT1-c

A’ tennivalók tömege az országgyűlésén roppant. IJ es, 
választmány, elöleges tanácskozás megnemszuno lanczotat-
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ban váltják fel egymást, ügy hogy alig van vege egynek, 
már kezdődik más, ’s aggodalmas részvéttel kisen a muu- 
kálőkat a’ jobb kedély, hogy valljon miként foghatnak 
csak a’ már megkezdettekből is sikeresen kibontakozni. 
Most mind ezek hegyibe kevés nap alatt még ezen most 
érintett választmány is megkezdi működéseit, ’s pedig olly 
tárgyban, mellynél kényesb, életbevágóbb, több oldalú és 
terebélyesb tán alig volt valaha , legalább magyarországi 
választmány gondjára bízva. Az országgyűlés ellenben már 
hosszasra terjed, ’s ki tudja, tán csakhamar, ’s előbb mint 
gondolnók, ránk virad azon nap, mikor még kettöztetett 
munka is csak bajjal fogja végbevihetni, mi olly sokáig 
vala fáradalminak tárgya.

Ugyan nincs-e aggodalomra ehezképest ok, hogy ezen 
olly igen érdekes tárgyra nézve tán el fog illanni fölöttünk 
az alkotási pillanat? Mellynél kitudhatja, a’ kétesjövendöben 
vár-e ránk kedvezőbb ? — Én valóban teli vagyok gonddal.

A’ választmány bizonyosan nem fog felszinest vagy 
félszeget az ország elibe terjeszteni akarni. ’S ha így, ak
kor a' rábízott tárgynak sok- oldaluságánál fogva alig le
szen képes, kivált miután szinte minden tagja váltig el 
van foglalva, sőt megterhelve más munkával i s , rövid idő 
alatt kellőleg eljárni tisztében; és ekkor, ha beáll az or
szággyűlés vége, egyedül feliben, vagy mi valóbbszinű, 
éppen el nem fog végeztetni az, mi nélkül, bármikép eről
ködnénk is egyébként, semmi nagyobbszerü ’s köz hazánk 
javát valósággal előmozdító, életbe nem léphet.

Azonban, ha az országgyűlés hosszabbra terjedne is 
mint gondolnók, ’s megfeszített munka következtében kellő 
időben is ki tudna állítni kimerítőt a5 választmány, ugyan 
ki kezeskedik arrul, hogy az, mit javaslani fog, kivált az 
egybegördülendő pénzek mire fordíttatását, ’s tán egyebe
ket is tekintve, többséget nyerend a’ megyéknél? ’S ha 
nem nyer, akkor kérdem : fog-e maradni idő , ismét és 
ismét a’ megyékhez járulni ? — Bajosan, mert elvégre 
ezen országgyűlés végének is be kell következni.

Tegyük fel ehezképest bár a’ legkedvezőbb esetet, ’s 
még sem fogunk a’ dolog sikere végett nyugodtak lehetni, 
hahogy — ’s természet szerint e’ körül forog a’ kérdés — 
nem akarunk örökleg foltot foltra rakni, ’s tengéssel nem 
érjük b e , de elvégre nemzethez illő élet ‘s egészség után 
vágyunk sietni.

E’ bajon ennélfogva, miután a’ dolgok halmaza miatt 
már már kiesünk erő- ‘s időbül, segílni kell, ha segítni 
lehet. És én azt mondom*, lehet!

Mi, vagy legalább én, azon felette fontos tárgy fö
lött, melly most kérdés alatt van , ’s mellyet én élet és 
enyészet közti koczkának tartok, semmikép nem akarom a’ 
szembekötősdit játszani, ’s bárkit is valamibe úgy szólván 
,,belé ostobázni“. —  Látnunk kell, ’s azért lássunk mind
nyájan ! ítéljen a’ nemzet maga saját sorsa fölött. Valljon 
tud-e ’s akar-e élni, vagy sem.

Azon , habár csekély ’s minden nagyobb eredvény 
nélküli, de hű és őszinte szolgálatnál fogva, mellyel gzá- 
mosb év óta vagyok hazánkhoz kötve, felszólítni vagyok 
mind ezek után bátor, valamint honunk tisztelt megyeit ’s 
törvényhatóságit, úgy minden egyest i s : segítsék a’ kér
désben levő választmány működéseit e lé ; ne várják be 
dologtalan azon időt, míg az referálni fog, de jöjjenek 
annak addig is. míg munkál, hazafiui lelkesedéssel elibe, mi
kép az aztán minden tapogatódzás és habzás nélkül kibírja 
ismerni honunk egyetemes szükségeit 's kivánatit, minthogy 
nem arrul van többé szó, hogy egynek legyen másiknak ne, 
egy táj kapjon fel másik ne, hanem hogy mennyire emberi
leg lehet, előbb utóbb de bizonyosan mindenkire háruljon 
köz áldozatunk áldása, ’s elvégre közös virágzásnak indul
jon, eddigelé annyi külön érdekek által szétbonczolt hazánk.

Nemzeteknek úgy vannak bizonyos pillanatai mint 
egyedcknek, melly pillanatokat ha haszon nélkül engedik 
leperegni, ’s azok kedvezéseit meg nem ragadják, magok 
lökik magoktul el ’s rendszerint örökre, a’ jobb szerencse 
és szebb élet kínálkozó malasztait, Js előmenet és vi
rágzás helyett, apály által sodortatva, egész létük többé 
nem egyéb, mint sinylö tengés és szomorú hervadás.

Oh ne hagyjuk ennélfogva, drága honfiak, elsurranni a’ 
mai időt? de hajoljuk szent hazafiságunk varázsa általa’

szerencsét hozzánk ! hadd mosolvgjon elvégre ránk sze
rencsétlen magyarokra is, kiknek eddigele, ŝ alkalmasint 
egyedül megnemszünö irigy versenygésink és egymás el
leni agyarkodásink miatt, örökké hátat fordított.

Hazai hűség az, mire szükségünk van. Ámde ezzel, 
ha nemcsak ajkainkon peng de valósággal lelkűnkben is 
él , ne kételkedjünk, mindent el fogunk érn i, mivel vé
rünknek, az emberiségnek és saját magunknak tartozunk.

Ezek után hadd soroljak befejezésül — és bocsánat — 
ha tán ismételve i s , de azért mennyire csak lehet rövi
den, néhány általjános megjegyzést még elő, mikép aztán 
egyes tisztelt megyék és törvényhatóságok, valamint új
ságírók ’s más érdemes publicisták, nézetimet helyeselve 
vagy javítva vagy czáfolva, idövesztés nélkül részint uta
sításba adhassák, részint javaslatba hozhassák mind azt, 
mi nézetükhöz képest tekintetet ’s elsőségét érdemel, mint
hogy egyedül így leszen — legalább mint én gondolom — 
a’ többszer felhozott nagyméltóságu Országos Választmány 
képes, kellő időben ollyas valamit kiállifni, mi a’ többség 
sympathiája által elősegítve, akadály és idökoczkáztatás 
nélkül életbe fogna léphetni.

Mindenek előtt szükséges némi kitételeket határozot
tabban definiálni.

Nem régiben körül belül e ’ szavakkal végzé be hoz
zám irányzott mondását bizonyos valaki: Házi adó minden 
kitelhető módon, Telekdíj ellenben semmikép. Mibül azt 
következtetem, hogy valamint ő , úgy alkalmasint mások 
sincsenek eszmém körül tisztában; ’s hogy e’ szerint nem 
lesz fölösleges e’ tekintetben némi felvilágosítást adnom.

Házi adó és Telekdíj legtávulabbrul sincsenek anti- 
thesisben. ’S ugyanis, a’ házi adó eszméje alatt, mint az 
közönségesen acceptálva lön , és a’ mi körül annyi agi
táltatok, csak az volt, hogy mi kiváltságosak átveszszük 
bizonyos részéi azon adónak, mellyet megyei szükséginkre 
nézve most egyedül a’ jobbágyság fizet, midőn Telekdíj 
nem egyéb, mint bizonyos kulcsa a’ kivetésnek, úgy hogy 
a’ házi adónak elfogadtatása éppen nem rekeszti ki a' te- 
lekdíjt, sőt ha az elsőt elfogadjuk, tán ez utolsó fogott 
volna szolgálni kivetési kulcsul.

Az tehát, mit én az elesett háziadó helyibe állítni kíván
tam — értsük elvégre már egymást — éppen nem telekdíj, 
de egy köz hazai investitionalis kincstár, úgy hogy ha valaki 
minden áron ki akarja vinni a’ házi adót, mire adjon Isten 
szerencsét és erőt, ’s eszmesurlódásra oda vetett czikkeim 
velejét kivonni bírja, nem azt kell a’ házi adónak átellenében 
felkiáltania, míkép neki T e l e k  dí j  nem kell, hanem hogy 
neki nem kell köz hazai investitionalis kincstár.

A’ dolog, velejére nézve így áll És azért a’ kérdés 
e’ pillanatban csak az: valljon mi józanabb, miildomosbs 
újra megkísértenünk a’ házi adó kérdését, vagy egy kö
zös hazai investitionalis kincstár megalakítására nézve 
gerjesztenünk hajlamot és szereznünk többséget-

Már e’ tekintetben, ha szabad választásunk volna is, 
még kétséges, valljon nem lenne-e jobb a’ felállított kettő 
helyett, valami harmadikat a’ kettöbül combinálni, mint
hogy részrehajlatlan felfogás szerint felette fontos okok 
vínak mind egyik mind másik mellett. Miután azonban 
nem igen választhatunk, mert ay házi adó dolga nem ta
lált közönséges viszhangra, bizonyos investitionalis kincs
tár alakítása ellenben soknak látszik tetszeni, tennünk pe
dig elvégre kell már valamit Isten irgalmáért: én , mi 
személyemet ille ti, tanácsosbnak tartom , ez úttal a’ házi 
adó életbeléptetési eszméjével felhagyván, minden kitel
hető tehetségünket derék hazai jnvestitionalis kincstár a- 
lakitására pontositnunk egybe. Én tehát e’ vezér-szempont 
szerint teendem bevégzö néhány megjegyzésimet.

Mi a’ kutforrásokat ille ti, ám használtassák a’ föld- 
bér vagy telekdíj mellett okkal móddal minden egyéb is, 
mi a’ szegényebb sorsúra nem hatna fájdalmasan. Igen 
szívesen ráállok. És e’ tekintetben halljuk a’ véleménye
ket. Mert több szem többet lá t , ’s habár cseppekkel nem 
is igen fogjuk virágzásra emelhetni parlag sőt hervadozó 
hazánkat, azért ne kevélykedjünk azon netaláni cseppek 
ellen , mellyek a’ telekdíj csermelyét nevelhetnék.

Kéjálmaimban, mellyek közt nem e g y s z e r  élveztem 
vérünk jövendő felemelkedésének sejtelmét, óriási talajú
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pyramis képében tűnt az előttem mindenkoron f e l , úgy 
hogy ha illy alakot fogna nyerni honi épitvényünk — így 
érzettem — ezredek viharai sem leendőének képesek azt 
csak megrendítni i s , mikor illy tág talaj nélkül, termé
szetesen, mint mindent, mi keskeny alapon áll, úgy nem
zeti és alkotványos létünket i s , ki fogná döntni sarkai- 
bul a’ puszta véletlen.

E’ nézetet a’ jelen esetre alkalmazva én tehát azt 
kívánnám , hogy a’ kérdésben levő köz hazai investitio- 
nalis kincstár-felállításhoz e’ hazában mindenki, a’ leg— 
tehetösbtül a’ legalacsonyabbikig, különbség nélkül járul
jon; különbség nélkül mondom , de aránylag, úgy hogy 
kiváltságos és kiváltságtalan is vegyen benne részt, ám
de a' kiváltságtalan csak ú gy , ha részint élénkebb moz
galom következtében legalább is gyarapodik annyira, ré
szint némi terhei könnyítése által legalább is megszaba
dul olly mértékben válla, mikép teljes igazsággal részt 
lehessen általa vetetni ezen uj teherben.

Némellyek ezen elv alkalmazását lehetetlennek mond
ják , midőn mások azt hiszik; éppen nem nehéz kidolgoz
ni olly kivetési kulcsot, mellyhez képest tökéletes sőt még 
felütő compensatioval is vehessen részt ez uj teherben a’ 
kiváltságtalan; én szövevényinéi fogva felette súlyosnak 
tartom ugyan, de korántsem kivihetlennek. ’S azért — oh 
íigyelmezzetek szavaimra szereti hazámfiai — kisértsük 
meg! Hadd fogjunk, ha lehet, legalább addig is , míg 
jobb belátásra világosit minket vérünk nemtöje, e’ kér
désben mindnyájan kezet. Hiszen csata koczkái közt sem 
latoljuk: ki mílly lépcsőn született, de egy soron áll lelkes
sel lelkes ; ám legyen szintúgy, mikor anyaföldünk előme
netelérül van s z ó , annyi elválasztó fal közt legalább egy 
pont, mellyben minden magyarországi lakos egyesül.

Mi magyarok nem vagyunk kincstárosok v. pénzügyészek 
(financier) de áltálján véve még csak jó gazdák sem. Es mi 
legkülönösb: még is? a’ helyett hogy okulnánk , görcsösen 
ragaszkodunk régi methodusainkhoz, holott látjuk, mások
hoz képest milly kétséges vagy legfeljebb milly nyomorék 
eredvényeket tudunk, legnagyobb fáradalmink daczára 
magunknak biztosítni. így például, míg mások, kivált an
golok , áltálján vevén kezeikben tartják vállalataikat, ’s 
azoknak úgy szólván parancsolnak', addig mi magyarok 
felette kevés kivétellel, vállalatinkat kezeinkből szalaszt- 
ván, legott azok súlya által elnyomatunk. ’S pedig egyedül 
azon okbul, mert míg a’ jó gazda cassát tart kezeiben, vagy 
legalább magának előleges hitelt szerez, ’s ez vagy amaz 
nélkül inkább semmihez nem kezd, addig mi magyarok ki
tűzünk vagy inkább kiszemelünk egy egy bizonyos tárgyat, 
melly azután rendszerint körmünkre ég, mert valami non 
putaram miatt csak félig vagy éppen nem tudjuk bevégezni 
azt, vagy az világlikki, hogy éppen nem gyümölcsöz, ka va
lami egybefüggővei nem pótoljuk vagy legalább elég kész 
pénzzel forgásban nem tarthatjuk, mire azonban nem ma
rad tehetségünk, minthogy, mint mondám, mi nem szoktunk 
vállalatink felibe állani, hanem azok fekszenek rajtunk.

,,Jaj azon gazdának , kinek ügye (Geschäft) erösb mint 
ö , midőn ha az erösb, akkor sikere ceteris paribus bizo
nyos". így szól nemcsak a’ mezei gazdaságnak és vállalati 
philosophiának, de még a’ status-oeconomia lelkének tana is.

Tettem e’ felelte fontos kérdés körül, igen tisztelt ha
zafiak , már több helyütt em lítést: legközelebbrül „az Adó 
és két Garas“ könyvben. Egészen felvilágosítni eszmémet 
azonban nem voltam képes, mert ezer elöilélelinknél fogva, 
illyes csak rendszeres 's ekkép hosszadalmasb elemezés ál
tal történhetnék. Hadd hozzak ennélfogva — mert hiszen 
hosszasb okoskodásokba ez alkalommal még kevesebbé bo
csátkozhatom , rectificált nézet nélkül pedig semmire sem 
megyünk — legalább némi föeszméket elé.

Subsidium nyomorult foltozás, mellyel soha nem vit
tünk végbe ,kielégítőt4. Ennek tehát örök viaticumot adjunk; 
ámde alkossunk e’ helyeit mindenek előtt inkább ,cassát. 
Mert e’ nélkül soha nem leszünk vállalatink urai, midőn kész 
cassával elvégre valami egybefüggő organicus egészet vi
hetünk végbe, vagy illyesnek legalább talaját vethetjük meg.

Ha én ma veszek kezeimbe valami nagyobb, mondjuk 
60 ezer holdnyi uradalmat Magyarország sivatagosb tá
jékán h o l, mint előre tudhatom, még minden a’ teendő,

bizony nem fogok én azzal egy cseppet is bajlódni, hogy 
azzal valamit patrio more, mielőtt 60, 80, 100 ezer forintra 
rugó hitelem nincs , itt kezdjek ott kezdjek, ezt próbáljam 
azt próbáljam, ’s elvégre pénzemet, ’s mi több: időmet hasz
talanul fecsérelvén, magamat sok dicső példa után tönkre 
tegyem. Nem nem. De e’ helyett, h a 1 eh e t, előleg bő hitelt 
szerzek magamnak, mikép mindig legyen cassám, ha kell, ’s 
ezzel négyszeresen is felül álljak az okkal móddal teendő 
javításokon; ha pedig n em  l e h e t  nyitnom hitelt, akkor 
semmi nagyobbszerübe nem kezdvén, megmaradok inkább 
nad és zsombek közt nyugtán, nehogy elvégre még ebbül 
is kifüstöljön keresztyén zsidó vagy zsidós keresztyén.

Ez esetben a’ dolog a’ körül forog: kapok-e hitelt 
vagy sem. Ha kapok, gazdag lehetek, ha nem kapok, 
bizony szegény maradok. ’S ekkép az első eset kedvező 
midőn a’ másik nem az, honnét természetesen ki illy eset
ben hitelt kaphat, "s illyest magának nem szerez— mert 
a’ kedvezőbbnek hátat fordít — ha egyébiránt igen becsü
letes ember volna is, semmi esetre nem jó gazda, "s annál 
kevesbbé jó financier.

Én illy esetben acceptálnám a’ hitelt, azzal természe
tesen igen óvakodva bánván, nehogy fejem vagy inkább 
,cassám* fölé nőjenek ügyeim, de bő hitellel mindig én 
álljak ezek fölött. Más azonban tán nem fogna illyest tenni, 
mert hiszen sok e’ földön a’ cynicus, socialism, ábránd
hős ’sat. Már kinek van igaza köztünk? Én azt hiszem, 
nekem De nem akarom vitatni, mert egyes személyeket 
tekintve nagyon közönyös, valljon ki ügyekszik józanabb 
ezé! felé, az-e, ki gazdagodni óhajt ’s e’ szerint e’ tekin
tetben is a’ progressio zászlója után indul, vagy az-e, ki 
nád és zsombék közti status quo-val beéri s e’ tekintet
ben legalább pangás hőse* •

Midőn ezt azonban nem vitatom, ’s illy nagy véle- 
ményi engedélyre vagyok egyes személyeket illetőleg kész, 
más részrül nem átallom azt ezennel mint sarkigazságot 
kitárni, hogy nemzetnek nem gazdagodni, ha illyes tőle 
függ, nem kevésb mint mennybe kiáltó bűn; mert sze
génység előbb utóbb de elvégre bizonyosan függésbe so
dor, önbüuei által függésbe sülyedt népre nézve pedig 
nem mosolyg a’ magát emberi elfogultság által soha meg- 
vesztegettetni nem engedő nagy természet.

És most kérdem: hatalmában van-e a’ magyar nem
zetnek, szerezni magának hitelt, ’s ennek következtében 
ha kell, mindig bő és kész cassaratenni szert? Ha nincs, 
akkor víjunk érte éjjel nappal, mert e’ körül forog lé
tünk, vagy nem létünk. 'S ha nem sikerül exculpálva va
gyunk ’s nem mi hibánk, ha vérünk élete lepereg. De hát ha 
még is hatalmában volna a’ magyarnak, hitellel ’s mindig 
kész cassával segítni m8gán ’s köz virágzásra emelni a’ 
hazát, és ezt nem tenné, ugyan mikép tudnék például én, 
ki előtt tisztán áll,  hogy ezt teheti, egykori birám előtt 
földi pályámrul, hol, annyi kedvezés’ közt születtem, szá
mot adni, ha nem követek mindent el, mi emberiül telik, 
mihezképest ezt a’ nemzet is átlássa. ’8 kérdem, milly 
felelet terhe fogna feküdni azokon, kik gögtül eltelve — 
mert hosszú titulusok van, nekem pedig nincs, vagy irántam! 
antipathiabul, mert szegény fejem már annyi kártokozott a’ 
hazának — csak hallani sem akarnának szavaimra?

Többnyire forduljon akármikép, én legalább elmon
dom; ha nincs haszna, nem hibám.

Igen a’ magyar szerezhet magának tetemes hitelt, rs 
ezzel egybefüggő bő és mindig kész cassát.

Subsidium utján azonban illyest nem érhet el. Mert 
bármilly tetemes legyen is ez, folt marad azért örökleg, 
és nem egyéb

Hitelszerzésre elberülhetlenül szükséges, számosb éven 
keresztül— mint fentebb érintém — például 35 évig, bi
zonyos summát, ö t, négy, vagy legalább három milliót 
rendesen bizonyos helyen lefizetni; a’ többi önként j ő ; 
maga magáiul fejük.

A’ tetemesb summa magában tehát nem elég, ha az 
számosb évig rendesennem fizettetik, mert egyedül szá
mosb éven rendesen fizetendő járulék szolgálhat kölcsön
nek alapjául, mellyet én korántsem kívánok, hogy a’ nem
zet úgy szólván conditio sine qua non- ként t e g y e n ;  
ámde óhajtóm, hogy illyest, ha bizonyos esetekben úgy
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szólván axiómaként mutatkozik ennek haszna, t e h e s s e n .  
Hiszen valamint privát ember is szerencsésb , ha k ö l 
c s ö n t  kaphat, mint ha semmi esetre illyest nem kap
hatna , szintúgy áll ez nemzeteknél, minthogy ,.szabad 
cselekvési körüket neveli.“

Sokan azt mondják: könnyebben viselné a’ nemzet 
diaetárul diaetára a1 subsidiumot, mintsem hogy számosb 
évig rendesen fizessen bizonyos járulékot, mikor aztán 
mindig hatalmában le s z , újra kiállni a’ gátra.

És ez igaz. Ámde játékban veszteni 1,000 forintot, 
ez is könnyebb, mint 10,000-et verni tökére. Nemde úgy? 
Hanem azért — jóllehet ez is igaz — még sem fogja senki 
mondani, hogy az 1000 forintos kiadás noha könnyebb, 
eszes, a’ 10,000 forintos kiadás viszont habár sulyosb, 
otromba tény lett vala. — A’ subsidiumot minden eltorzitás 
nélkül egyenesen játékban elvesztett pénzhez hasonlíthatni, 
minthogy azon kis ingerültségen kivül, mellyel befizetése 
jár, 's melly csikland sokak szerint a’ játéknak is legna
gyobb kéje, bizony legkisebbé sem hat. de nem is hathat 
— mert nem egyéb elkülönözött foltozásnál — az egész 
nemzeti testnek egybefüggő felelevenítésére-

Nekünk pedig erre van szükségünk, kérek figyelmet, 
minthogy ha igazán nemzet ’s virágzó nemzet akarunk 
len n i, 's önbálványzó illusiokba el nem olvadoz felfogá
sunk , valljuk m eg, mi bizony éppen nem azon ponton 
állunk még , miszerint nekünk a’ józan logikai procedu
ra bitorlása nélkül, egyes superaedificatumok felállítása 
vagy elősegítése által lehetne segíteni bajainkon. Valóban 
nem; mert illyes eszközlések, valamint azon sóvárgások, 
egyes drágaságokkal nevelni a’ hon csinját, egyedül olly 
nemzetekhez illenek, kik már átestek az átalakulás küz- 
delmin, midőn mi magyarok olly helyzetben vagyunk, 
mint gazda , ki a’ nyers természet és bitang gazdaság 
nyomoruságibul kibontakozni, ?s egy virágzó gazdaság 
aerájának alapját megvetni törekszik, ’s kinek eltkép ti
los ide oda kapkodni, vagy egyes czifraságra fecsérleni 
tehetségét, de szoros kötelessége — ha maga magával el
lentétbe jöni nem akar — minden forintját elölegesen az 
uj gazdasági rendszer egybefüggő átalakulására fordítni. 
Ne szalasszuk el ezt szemünkből !

Mi pedig azon hatalmat illeti, mellyel a’ nemzet min
dig felruházva leszen: dietárul diaetára ismét mozgásbn 
tenni segédkezét, e’ hatalmat sem akarom kétségbevon
n i, feltéve, ha — mi egyébiránt éppen nem áll az axió
mák során — ha mondom, nem lehelé ki a’ nemzet addig 
is végleheletét. De tegyük fel,  nem; ’s kérdem, mit fog 
érni ezen hatalom, ha nem támogatja azt köz hajlam?

Hajlam az tehát, mit nevelnünk kell. Ámde mi neve
li ezt? okos emberek előtt mi n ev  e 1 h e t i ezt? Bizony 
nem egyéb, mint siker.

Siker, bizonyos siker ennélfogva a’ fő kellék.
’S most legyünk őszinték : ugyan van-e valami tágas 

hazánk (erén , mi subsidionalis járulékink után született, és 
mi a’ szegényebb asztalára néha egy Ízletes tál ételt ra
kott volna, vagy csak ollyas is ,  mire a’ tehetősb, ki a’ 
mindennapi szükségek békóitul nincs az alacsony földre 
lelánczolva, valódi büszke érzéssel, vagy legalább egykori 
virágzásunk kéjsejtelmével tekinthetne, vagy ollyas, minek 
szemlélésére tenger unalmink közt csak egy pillanatig is 
nemzeti örömtül dagadozhatna keblünk ? Sehol! Minden
ünnen csak rom, vagy legfeljebb hajótörésközti gályárul 
hallatni szokott segédeimért esdeklő rimánykodás, mikép 
a’ megkezdett ne induljon ismét bukásnak tüstént. Szé
g y e lljü k  meg magunkat, hogy elég kevélyek vagyunk 
ugyan, magunkat tudja az ég milly különös lelkületű és 
generosus nemzetnek tartani, de viszont nem létezik ben
nünk elég férfiúi büszkeség, telik mibe telik nagyokká is lenni.

Telik mibe telik“ mondom, ’s keserű mosolyra vonul 
ajkam; mert ha egyedül illy árért lehetne sikert kivívni, 
de kérdem kivel ? a’ régi előítéletek hőseivel, meg a’ mai 
nemzedék annyiaival, kik csak használni szeretik a’ hont 
de azt szolgálni nem , vagy kik Gallophobiában sínylőd
vén 'S mindent túlhajtván , a’ legérettebb kérdésekre is 
a’ reactio fagyvizél öntögetik; vagy tán az angolt maj
moló sereggel, melly e’ nagy nemzet árnyékoldalait ugyan 
mesterileg tudja nedvébe sz ín i, de mint undok szarka,

melly csak ocsmányt üz, nem bírja irigyleni fényét, ’s 
annál kevesebbé vágyik utána? akkor, ha ez igy volna, 
hat. i. „telik mibe telik44 benne azon egyedüli jelszó, melly 
diadalhoz vezet, oh akkor valóban minden reményem 
megtörnék, mert fájdalom, habár naprul napra szaporo
dik is hű ’s egyszersmind felvilágosodott hazánkfiainak 
száma, azért az eddigelé még is bizony olly felette gyér, 
mikép egyedül magára hagyva — ’s erre vigyázzunk — 
alig fogna mind természetes elleninken mind természet
elleni honosinkon egyszerre győzhetni.

Szerencsénkre azonban — mert hiszen nem viradt a’ 
köz hazai hűségnek és általjánosb felvilágulásnak hajna
la még egészen ránk — de legtávulabbrul sincs itt bár- 
milly nemű , ,telik mibe telik“-rül sz ó , hanem egyedül 
egy kis méltánylat és egy kis számítási tehetség kivátíta— 
tik meg — ’s ám találjuk ezt magunkban fel — mikép 
érezzük , átlássuk ’s e’ szerint cselekedjünk is, hogy sub
sidionalis erölködésink bizony nem vezetnek semmire, 
’s hogy ekkép, mennyire csak lehet, egyesült erővel, na
gyobb summákkal 's hosszabb időkkel szükség hazánk fel
virágzásához járulnunk, ha siker után sovárgunk ; mert 
máskép bizony csak ollyast fogunk aratni mint eddigelé, 
’s illyes igen megbocsáthatólag nemcsak hajlamot nem 
szülhet, de okvetlen még vissza is ijeszt.

Alkottassék, mennyire erőnk birja , egy derék nem
zeti investitionalis kincsalap, melly nagyban éppen olly 
következményt fog szülni, mint kicsinyben valódi áldást 
hozott hazánk némi helyeire azon néhány tartalék-pénz
tár, melly újabb időkben honfiak buzgalma által lön felállít
va, mert valamint ezek nevelik gyiimölcsözöleg a' nagy kö
zönségnek iparral egybefüggő takarékosságát, szintúgy esz
közöl illyest, csakhogy nagyobb mértékben ‘s nagyobb 
általjánosságban, egy közös nemzeti tartalékpénztár is

A’ teendők so ra , bármilly hosszúra terjedne is az 
egyébiránt, mint én fogom fel, előre ki volna, mennyire 
csak lehet, jelelendő, és csak ezen műtétéi után kellene 
az ,egymásután4 logikáját — minthogy mindent egyszerre 
nem kezdhetni — fontolóra venni és elhatározni. Ezt pe
dig azért hiszem szükségesnek, mert máskép — "s ne csal
juk magunkat — városoklul, vármegyéktől, tájaktul tán 
nem fognók kellőleg láthatni az egyetemes magyar hont, 
mi legfőbb, ’s ekkép nemzetünknek azon egybefüggő or- 
ganicus és teljes kifejtése, mellynek eszközlése elvégre 
tán már napi renden volna, igen könnyen eshetnék pro
vinciális érdeknek, párthajlamnak, kedvencz-ideának, di
vatnak és efféle veszedelmes csábszernek áldozatul, melly 
csábszer , legyünk őszinték, többet kevesebbet a’ legbe- 
csületesb ember vérében is lappang, ki csak kissé mele
gebb kedélylyel öntözgeti növényit. Már mik a’ teendők 
's ezek közt elsőséget érdemlők, az csak úgy világulhat töké
letesen ki, ha minden táj, minden megye, minden hely rendre 
elősorolja, hogy mi az, mi miatt leginkább sínylik és mi leg
többnek fáj, mert egyedül illy öszvegbül készíthetni egybe- 
függőt, és szemelhetni ki talpra esett logikai egymásutánt-

Minél több helyrül ’s több oldalrul jő ehhezképest 
őszinte és kimerítő adat, annál jobb ; mert ha valahová, 
csakugyan ide illik ezen monda: ,kiki legjobban tudja, hol 
nyomja őt a’ csizma.4

Szóljatok, írjatok ennélfogva, drága hazafiak, hadd 
olvadjanak elvégre személyes és helyhez kötött kisded ér
dekeink, mennyire csak lehet, egy nemzeti és magyar- 
országi nagy érdekben össze. A’ köz hazai test egészsége — 
oh ne kételkedjetek — előbb utóbb de elvégre bizonyosan 
kilövellj elevenítő melegét honunk leglávulabbi ereibe.

Csak Istenért ne tűzzetek valami „conditio sine qua 
non44- t , valami „kikerülhetlen feltételt4' elhatározott ki- 
vánságitokhoz. Mert ha teszi egy, teszi másik i s ; ’s ha 
teszi ez, miért ne tenné harmadik, ’s így tovább; mi mi
att aztán legjobb akarattal, legnagyobb buzgósággal sem 
eszközöltethetik egyesülés, e’ nélkül pedig nincs siker. 
Furfangármány sokszor kever legahitatosb képpel, hogy 
alig lehetne észrevenni, illy kis conditiokat tárgyalásinkba, 
■’s a3 nélkül, miszerint tán századik tudná „miért és 
hogyan44, csak egyszerre megakadunk, ’s elcsüggedve leg
szebb reményinkbül is kijátszatunk- Legyünk e’ tekintet
ben tehát ébrek és óvatosak.
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Sokan mondják: „tönkre tesz minket az általam ter

vezett sú ly ! ’s nem egy család indulánd pusztulásnak! “
—  En nem félek ettük ’s e’ tekiutetben egészen nyugodt 
vagyok; mert hiszen a" szegényebb csak néhány garast 
fizetne egy egész éven át, melly mennyiséget egy hosszú 
esztendő leforgása alatt bizony szinte koldus is ki tudna 
állítni, csak egy vagy két pohár pálinka -  nélkülözéssel 
is ;  midőn a’ tehetősb, mert tehelösb többet győzhet, és 
ha szokatlan vállain eleinte tán egy kissé nehezen viselné 
is az uj terhet, csakhamar szintúgy tapasztalná áldozatának, 
vagy inkább előlegezésének hasznát, mint az okos gazdára 
is okvet’en háramlik czélszerü befektetésének, ha ez egy 
kis megerőltetéssel járt volna is, jótékony következése.0

Egyébiránt ha visszaemlékezünk e’ század első évti
zedeire, mikor aggasztólag összebonyolult pénzszövevé- 
nyink egy hatalmas vágással hozattak rendbe, ’s e’ mű
tétéi által százezerek egyetemes vagyona 100-rul 8-ra szállt
— százrul nyolczra! — ’s azért él magyar rs áll Buda 
még is, ha mondom ezt emlékezetünkbe hozzuk : akkor va
lóban igen nevetséges, sőt kétes színben mutatkozik azok 
aggodalma, kik tönkrejutásunk és számos család elpusz
tulásának okvetlen bekövetkezését prophetisálják, ha ál
tálján véve holdonként két vagy csak egy garast fognánk, 
honunk felvirágzása végett, egy nagy nemzeti takarék- 
pénztárba összehordani; holott régi tapasztalás szerint a’ 
legnagyobb summák sem rontának meg soha senkit is, 
mellyek czélszerüen nagyobb gyümölcsöztelésre forditta- 
tának, midőn esztelenül elfecsérlett garasok is, igaz, el
végre a’ legdúsabbat is tőnkre tevék.

Akarjunk csak ’s diadalmaskodjunk elvégre anyatéjjel 
beszítt semmihez se járulási előitéletinken, és állítsuk azon 
fukarság helyibe, millyel áltálján véve honunkhoz viselte
tünk, ama bőkezűséget, mellyhez képest saját személyes 
szükkörü szenvedelmink kielégítésére rendszerint annyi 
pénzt dobunk ki ablakon, sőt taposunk egyenesen sárba, 
lépjünk csak ki ezen nyomorult sybarita körbül, lelkesb 
emherhez vajmi jobban illő sphaerákba, hol egyetemes 
hazánk virágzását élveznők, és okvetlen ki fogjuk tönkre
tételünk nélkül állíthatni azon garast vagy garasokat, mely- 
lyekért nem saját hasznom — mert hiszen magamnak is 
sokat kellene fizetni — de honunk haszna végett esedezem.

Eleinte, mint minden szokatlan, a’ mint már megjegy- 
zém , tán kissé nehezen fog esn i, ezt megengedem. Ta
pasztaljuk csak azonban egy kis pénzzel potencirozolt kéz
fogásunk hasznát egyszer; és ezt mulhatlanul fogjuk ta
pasztalni, ha bár eszünk félig elhagy is, mert több kincs 
lappang honunkban, mint tán ezer közt is hinné egy: és 
olly könnyen sőt olly örömmel fogjuk viselni a’ szabad 
emberileg önként ránk vett kis súlyt — emlékezzetek meg 
szavaimra drága földiek — a’ minthogy az is folyton és 
örömestebb viszi takarékpénztárba, veri tökére, vagy fekteti 
jószágba megtakarított pénzét, ki valami szerencsésb pilla
natban egyszer neki iramlotte’ pályának, ’s azon megizlelé 
a’ felkincseit ’s czélszerüen forgatott tehetség gyümölcsét.

„Rend, értelmes munka, ?s egy kis nélkülözés.“ lm 
e’ három kellék a z , mellynél nem kell több! ügy hogy 
ha felleljük azokat magunkban ; esküszöm , szaporábban 
ki fog legsulyosb nyavalyádul bontakozni vérünk, mint 
magunk is gondolnék- — Azt mondják ugyan sokan: a’ 
nélkülözés theoriája nem egyéb, mint szép szó, ’s ideje 
régóta lepergett már- ’S ez meglehet. Ámde akkor, ha ez 
valósággal igy áll ,  és a’ „romlásnak indult hajdan erős 
magyar“ nem képes többé még csak azon piperés álfényt 
i s ,  mellyel egy idő óta a’ zsarnok divattul korbácsolva, 
hiú kapkodásiban felruházta magát, a’ hazának áldozatul 
hozni, vagy jobban mondva: azzal saját magát megaján
dékozni; íia mondom de csak erre sincs elég lelke ’s elég 
esze többé már: oh akkor mondjunk minden nemzet-átala
kulási reményről inkább rögtön le , és a’ helyett , hogy 
ezentúl még tovább is rászednők minmagunkat és kivált 
másokat, valljuk meg inkább őszintén, hogy mind azon 
szép beszéd, magasztos irka és fényes demonstratio, 
mellyel újabb időkben hazai hűségünk, hírszomjunk, ne
mes lelkületűnk, ’s efféle drága kincseink tuláradozó voltát 
olly hangosan ki trombitáltuk és olly lángoló színekben ki 
tudtuk festeni, bizony nem volt egyéb, valamint azon rá-

fogás sem , mintha csak a’ kormány állaná minden előme
netelünk útját, mint szemtelen szódagály, émelygést okozó 
szemfényveztés, ’s gyalázatinkat fedező palást. Mert ha 
azt gondoljuk, hogy úgy ingyen, sült galambként,’s min
den eddig történt emberi események ellenére, úgy szólván 
kivaltságilag ki fogunk gázolni aggasztó és valóban sem 
hasznunkra sem becsületünkre nem váló bonyodalmink- 
bul, s majd valami ,,belénk szeretett”, vagy tán jobban 
mondva:  ̂„minket megcsudált” láthatatlan genius fogja 
eszközleni érettünk mind ezt, ’s majd az fog tán minket 
bevezetni az Ígéret földére, míg mi dologtalan "s áldozat- 
lan csak egy kis pénzbeli járulékkal sem akarnánk mind 
azon teherben részt venni, mellyet szinte vérünk, csak
hogy nem kiváltságos, néha olly nehezen hord, ’s mí  ̂mi 
úgy szólván csak azon feleslegest sem birnók saját főbb 
hasznunk ’s nemesb örömünk végett hazánk virágzására 
áldozni, melly felesleg, még nagy kérdés, valljon nem 
több gond és unalomnak forrása-e, mintsem volna férfiú
hoz illő igazi gyönyörnek kútfeje!

Nem, drága földiek, úgy ingyen, minden munka, köz 
takarékosság, és a’ honi lakosoknak áldozó s becsületes 
kézfogása nélkül még soha nem emelkedett nép olly egész
ségteli virágzásra, mint a’ miilyen az igazi hazafinak keble 
szomját csak legtávulabbrul is enyhitni tudná, és a’ milly 
virágzás, midőn annyi fáradhatlan hű kedélynek valóban jól 
megérdemlett bére volna, elvégre olly jól is esnék eddigelé 
a’ viszontagságok egy tengerével küzdött vérünknek.

Mit követelek, aránylag igen csekély; mit érette ígérni 
merek, felette nagy. És ha hogy magas Albion tövében 
egy erkölcsileg küzdő népnek legalsóbb fokon álló milliói 
képesek hosszú évek türelmei közt, a’ Iegégelőbb szokás 
daczára, még a’ mindennapi levegővel használt szeszes 
italoktul is eltiltani magukat, csakhogy ne üssenek hó
nuk ügyén csorbát, én nélkülözés theoriáját, kivált 
miután inkább csak fölöslegesrül mint valami nélkülöz- 
hetlenrül van szó, a’ magyar nemzet virágáttekintve,még 
nem hiszem lepergettnek-

,.Alkottassák nemzeti bank, legyenek előbb elrendel
ve a’ várni viszonyok, jöjjön előlegesen a’ kereskedés 
ügye tisztába , szüritelíessék meg az aviticitas súlya, ál
líttassák köz hitel Jsat “ így ’s illy formákban szólnak sokan. 
És igaz és felette helyes, mivel mind ez és még számtalan 
más legnagyobb figyelemre méltó, mire a’ hon képviselő 
testületé bizonyosan venni is fogja; mert nem tagadhatni, 
egy és más is kimondhatlanul fogna könnyitni rajtunk.

Ha azonban valaki azt mondja hogy ezek ’s ezek
hez hasonlók , vagy éppen valami ,ingyent javasló pro- 
jectumok’ , experimentumok és panaceák által meg fog
nánk tökéletesen mentetni minden legkisebb incommoditás- 
tul, ’s úgy szólván minden zsebbenyulás és véritéklül, 
az vagy szántszándékos „hátulsó-kapus“ vagy ábrándos; 
midőn az, ki járulásunkat honunk felvirágzásához azon 
időre tanácsolja halaszlandónak, mikor majd egyszer már 
jól felpénzeltük magunkat’s jól meggazdagodtunk, az vagy 
felette közel rokona azon igen okos embernek, vagy tán 
ö maga az, ki majd csak akkor mengyen vízbe, de ad
dig szárazon marad , míg jól megtanul úszni.

Ne titkoljuk ehhezképest a’ feltűnendő nehézségeket 
előttünk el. Szembekötősdi játék se saját magunkra se 
másokra nézve nem illik hozzánk- De midőn így cselek
szünk , azért ne rettenjünk vissza azon akadályoktól, 
mellyekkel megvínunk kell, hiszen nemcsak nem gyözhelle- 
nek azok, de csak annyiban súlyosak, a’ mennyiben újak 
és szokatlanok előttünk; mert érezzük és lássuk csak 
egyszer egyesített tehetségünk sikerét, ’s rögtöu eltünend 
előlünk minden nehézség és akadály.

Élleneink azt hiszik: saját erőnkkel soha nem fo
gunk semmire menni, ’s hogy kivált a’ gyakorlati élet 
ténymezején“, hol beszéddel és phrasisokkal nem lehet

ne érni czélt, fogna kitünedezni tökéletes elégtelensé
g ü n k . — „ Mi t  g o n d o l  az  ur — csak kevéssel ez

előtt irányozta hozzám bizonyos nagy tekintély e’ szava
kat — t á n  a z t  h i s z i ,  h o g y  é p p e n  a’ m a g y a r  
f o g n á  a z t  m a g a  j ó s z á n t á b u l  ’s ö n e r e j é 
v e l  k i v i n n i ,  mi  e d d i g e l é  a’ v i l á g  l é g b ő l -  
c s e b b  n e m z e t e i n e k  s e m  s i k e r ü l t ,  s m i t
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c s a k  e r ő s z a k  v i t t  ki  a’ j ö v ő  n e m z e d é k e k  
j a v á r a ?  É p p e n  b i z o n y  m a j d  ő l e s z e n  p é l -  
d a m i n t  a, é s  a’ m a g y a r  k i v á l t s á g o s  l e s z  l e g 
e l s ő ,  k i  ö n k é n t  j á r u l a n d  h o n a  j o b b  l é t é h e z .  
P u s z t a  t h e o r i a ,  g y e r m e k e s  á b r á n d ! “

Oh be szerettem volna lábairul leverni! De ha ezt 
tehetem i s , ugyan mit használt volna ? Hát ha igazat 
mondott, és mi szerencsétlen magyarok, kik előtt annyi 
a’ példa, és m i, kik olly bő mértékben ’s oily jutányos 
áron okulhatnánk régibb nemzetek tévedésin, ha való
ban mi is kénytelenek volnánk átingadozni vagy éppen 
átvonaglani mind azon mozgalmakon, mellyeken más né
pek estek át ? Természetes volna, de még is megbocsát- 
hatlan. Mert ha a’ medve ezredek után is csak úgy ren
dezi barlangját ’s úgy nyalja talpát m a, mint mikor e’ 
föld lakosává lön — és ez a’ természet törvénye — azért 
ember, nemzet, melly így pang ’s illy kévéssé okul, 
mélyen bűnhődik , mert progressiv ’s ekkép sokkal ma
gast» hivatásának nem felel meg.

Szégyenitsük meg elleninket- Ez volna a z , mit szív- 
véremért megvásárlani volnék kész. ’S higyétek el tisz
telt vérrokonim , minden hihetőség mellettünk szól, hogy 
ez — ha akarjuk — csak tőlünk függ.

Soha nem volt né p , melly olly halálos mély álom
ba merült volna, a’ nélkül h»gy örökre el is szenderül, 
mint vérünk. Már alig pislogott benne élet. ’S im a’ ko
porsónak hátat fordítva, naprul napra erősödik és gyó
gyul. Illy nemben nagyobb csudát hiába kerestek az em
beri fejlemények évrajziban. — Az , ha más nemzeteken 
okulva, saját hasznunkat átlátva, egy egy garaskával já
rulnánk honunk felvirágzásához nemeslelküleg és bölcs- 
számításilag, most midőn már nem alszunk többé, ez va
lóban amannál nemcsak sokkal kisebb csuda volna , de 
tulajdonkép illyesnek sem lehetne nevezni azt, mert hiszen 
nem volna egyéb, mint az emberi progressionak, mellynek 
elolthatlan szikrája lakik lelkűnkben, egy újabb diadala.

És ha e’ diadalt a’ magyar vívná k i, Js ö rakná le 
a’ minden ingadozás nélküli átalakulás diadalának sark
kövét: oh akkor — kéjöröm — bármi történnék is ve
lem , áldanám földi sorsomat, mert büszke lehetnék ma
gyar nevemre , minthogy én is tagja volnék az ,ok né
pének'. Ez pedig, mint mondám, csak tőlünk függ drá
ga hazafiak; mert ha ki bírtunk bontakozni még a’ ha
lál karjaibul i s , nekem senki ne mondja, hogy honi hű
ség , szilárd akarat, ’s férfiúi állhatatosság nem volna 
képes kivívni e’ sokkal könnyebb diadalt is.

Hiszen nem kérek kincseket, vért, vagy éppen cur- 
tiusi tetteket. Távul ettül; hanem— szinte szégyenlem —  
mint koldus egyedül garasokért, ’s ha még ez is sok 
volna, krajczárokért esedezem. Pártoljátok tehát tisztelt 
hazafiak a’ telekdíjt! Kevesebbet, mint tervezek, alig te
hetünk. Mert valamint semmibül semmi nem lesz , úgy a’ 
felette piczibül sem lehet nagy. A’ szegényre alig háram- 
lanék több, mint egy pár órának munkabére, midőn a’ 
tehetős bő gyümölcscsel takarilná azt kincstárába, mit 
előlegezett. Ha azonban még is sokalnátok, vagy tervem 
nem tetszenék, ám legyen; tegyünk még kevesebbet ’s 
mást, biz én nem bánom, de tegyünk elvégre csak va
lamit, mit ha elmulasztunk, keserűn bánnám

A’ házi adót ne erőltessétek. Állítsunk e’ helyett in
kább egy derék, ’s ha lehet közös haza - virágoztatási 
kincstárt; subsidiumokkal ’s efféle ide oda 's mindenfelé 
menő fizetésekkel pedig hagyjunk fel, minthogy kétszere
sen boszantók , mert legelsőben is megnemszünö ’s tűr
hetetlen szunyog-zengés és darázsdongás zaklatással jár
nak , ’s aztán még sincs hasznuk.— Vigyük ehhezképest 
garasainkat rendesen inkább egy köz kincstárba, ’s ebbül 
p olthassanak minden terheink íg y , midőn előre tudhat
juk, hogy úgy véletlen, és a’ nélkül hogy tán jóformán 
csak észre is vennök, semmi uj terhet nem rónak nya
kunkba, látszata is lenne adakozásinknak, ’s minden e -  
setre tisztán és egyszerűen állnának előttünk a’ számok; 
mi kimondhatlan nyereség.

Szóljatok, írjatok, adjatok irányt ’s utasítást ennél
fogva mentülelöbb, mikép minden elkülönzött érdeket 
egy közös nagy érdekbe egybeolvasztva, kellő időben ál
líthasson ki a’ megbízott országos választmány ollyast, 
mi ha nem is mindnyájának— mi lehetetlen— legalább 
a’ nagy többségnek nyerje meg jóváhagyó pártolását.

Emelkedjünk tisztelt földiek a’ mindennapiság ’s ön
zés szűk köreibül elvégre a hazafiság terére, ’s mutassuk 
meg a’ nagy világnak, hogy pártérdeket küíönszinüséget 
’s ellenszenvet háttérbe szorítva, egyesült magyar nemzet 
is tudunk lenni, valamint veszély óráiban, úgy honunk 
íelvirágzási mütételében is.

Tegyünk e’ szerint mindnyájan, mit tehetünk, min
denki maga körében, csakhogy, mert győznünk kell, senki 
köztünk ne használjon más fegyvert, mint okot és türel
met ; mert hiszen más fegyverrel lehet ugyan „kénysze- 
ritni,“ de „győzni“ reméllem legalább a’ magyaron soha. 
És e’ szerint szégyen azok fejére, 's ám jegyezzük őket 
az engesztelhetetlen jövő kor boszujára fel, kik csak bor
ral , pénzzel, erőszakkal, ’s efféle durva csábszerekkel 
tudnak okoskodni.

’S most bocsánat, valamint személyem felhozásával 
kezdém meg e’ sorokat, úgy szinte annak említésével va
gyok azokat berekeszteni bátor.

Egy gazdag, magas lépcsőn álló ur, miután nem ép
pen aJ legszemérmesb kívánattal sziveskedék rólam meg
emlékezni, csak kevéssel ezelőtt azt állitá rólam — s 
tudja az ég mikép esik, de nekem mindent megsúgnak —  
hogy én csak azért fáradok annyit ’s azért óhajtanám 
megfizettetni a’ magyar nemességet, mikép magamnak me
ritumokat szerezzek.

És ez való, éppen nem tagadom; csakhogy azon me
ritum bére, melly után én esengek, ’s igaz nem keveset, 
’s homlokomnak néha bizony elég kínos verítékével fára
dok, személyemre nézve — sejtem minden csepp véremben 
— alig lesz valaha is több, mint töviskoszorú; mi azon
ban nem tántorit, mert ha van Isten, kit őszinte hazafiui 
kedély eDgesztel, ’s ha ez Isten a’ magyart el nem hagyja, 
bizony mondom lesz azért munkámnak egykor még isva -  
lamellyes bére: a’ magyar vérnek t- i. ha több nem, leg
alább egy kissé nemzetiesb képe- Midőn ha a’ felhozott 
censor :meritum-‘szerzés alatt tán azon tekervényes lép
csőket akarná értetni, mellyeken itt is tágítván ott is tá
gítván egy kicsit, tán ő jutott mások hegyibe: akkor 
gyáva fejére minden tartalék nélkül visszalököm ezen aljas 
imputatiot; mert ha Fejedelmem tántorilhatlan hívének 
vallom is magamat, ’s főhivatalnokai iránt is illő tiszte
lettel vagyok, azért mégis büszke öntudattal mondom : egy 
mennyország sem lenne elég s könnyebb volna személyemet 
körülbelüPugy egy fej hosszával megrövidílni, hogy sem 
én bármilly csábnak vagy enhiuságomnak martalékul 
esv e , csorbát bírnék ütni vérem üdvén, vagy illyes tét 
végbevítelét erőm szakadta előtt tűrném.

Tépjék hírnevemet a’ mint tetszik, öntsenek le bár 
moslékkal, tűrni fogom; de Istenemre esküszöm, hű lel— 
kületem ’s hazafiságom szeplőtlenségét e’ hazában, feje
delemtől lefelé az utolsó ügycfogyottig, kétségbe hozni 
senkinek nincs joga.

És e’ nyilatkozattal, bármilly sértő fenhangunak ta
láltassák is az, tartozom magamnak: mert ha egész léte
lem a’ hazáé is, azért becsületem, míg lehellek, sajátom.

Felfogásom tán nem tiszta, az meglehet. De igazsá
gos biró előtt szemközt velem errül is csak az ítélhet, ki 
a’ gyakorlati élet mezején már aratott sikert. ’S ám állja
nak azok elő!

Ti pedig tisztelt hazafiak, kik élni fostok, mikor en 
már nem leszek többé, ’s kiket soha tévutakra nem ve
zettem , sőt elég lelkülettel bírtam néha még utatokba is 
állani, fogadjátok e’ sorokat rokon kebellel ’s hajoljatok 
tanácsomra; ha pedig n e m, emlékezzetek meg legalább 
őszinte szavaimra, — adja Isten, hogy ne legyen késő!

írtam Czenken April 13-kán 1844.
G, Széchenyi István*

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trat tn  er -Károlyi  uri-utcza 453.



I z e n e t e  » ’ m é l t .  f ő R R n e k  a ’ s z a b .  U i r .  
T a r o s o k  e l r e n d e z é s e  t á r g y á b a n .  Midőn ő cs. kir. 
föhgsege es a m. foRR. a ’ szab. kir. városok elrendezé
sét tárgyazo törvényjavaslatra tett észrevételeiket •/. alatt 
közölnék , egyszersmind a’ t. KK. és RRnek üzenetök- 
ben foglalt nyilatkozatára kijelentik, hogy az országgyű
lési szavazatkérdést a’ kir. városok belszerkezetének el
rendezésével ők is szoros kapcsolatban látják, és noha 
a ’ kir. városoknak országgyűlési szavazatát az elrendezés
től föltételezni nem lehet, abban azonban, hogy a’ kir. 
városoknak a’ közlött törvényjavaslat szerint aránylag a -  
dandó országgyűlési szavazat megállapítása a’ belszerke- 
zet iránti megegyesüléstől el ne választassék — megegyez
nek. Egyébiránt — Miután a’ városok elrendezését illető 
munkálatban a’ sz. kir. bányavárosoknak azon különös vi
szonyairól, mellyek a’ keblökben gyakorlott bányaműve
lésből erednek, rendelkezés nem foglaltatnék; nehogy az 
eddigi törvényeknél és törvényes szokásnál fenálló, és a’ 
bányaművelés sikeres folytatására tovább is fentartandó 
kiváltságos jogok érintetlen hagyásából bizonytalanság és 
zavar következzék: ő cs. k. fóhgsége és a’ mélt. főRR. 
szükségesnek látják a’szab. kir. városokrul szóló munká
latban egy olly rendelet megállapittatását, raelly által a’ 
bányászjog sértetlen megtartása addig is, mig egy uj bá
nyatörvénykönyv életbe lépend, biztosittassék; mire nézve 
a ’ t. KK. és RRket egész bizodalommal felszólítják.

T f t r v é n y e z t k k e l y  a* H a j d ú k e r ü l e t ]  b e l s z e r k e -  
z e t é r ő l  é s  o r s z . g y ű l é s i  s z a v a z a t  j o g á r  ó l .

(Vége.)

399. §. A’ számvevő világosságban tartandja: ha a’ 
számadások és szükséges tudósítások rendesen beadattak 
é  ? és a’ kerületnek a’ részletes tudósításokból tapasztalt 
szükséges intézkedések iránt javaslatot t e s z ; ezen tudó
sítások mellékletei is elólegesen az árvái szék által vizs
gáltatnak meg. 400. §  Az árvái székhez lehet minden 
egyes esetekben is folyamodni valamelly árva állapotában 
a ’ tanács által tett intézkedés ellen ; folyamodhatik pedig 
akárki, kinek az árváról ’s annak körülményeiről tudomása 
vagyon. 401. §. Az árvái szék az alkapitár.y elnöklete a- 
latt áll : a’ kerületi táblabirákból, egy jegyzóbül ; határ- 
zathozatalra az elnökkel együtt hét tag szükséges. Az árvái 
szék felügyel az alapítványokra is, és az alapítványi szám
adásokat is vizsgálja. 402. §. Az árvák pénzéből kölcsön 
adni a’ tanács engedelme nélkül nem lehet. A’ kölcsönö- 
zéseknél a’ tanács végzése mint bizonyító oklevél a’ szám
adáshoz csatolandó. 403. §. Az árvák ingatlan értékét a’ 
gyámok , ha csak végintézetnél fogva felhatalmazva nin
csenek, közvetlen nem kezelhetik, hanem közárveres ut
ján haszonbérbe adni kötelesek. 404. §. Az árvák fekvő 
javait elidegeníteni rendszerint csak akkor lehet: ha az ár
vákra maradt adósságok máskép le nem tisztázhatok , es 
akkor is csak a’ közgyűlés megegyezésével: rendkívüli 
esetekben, úgymint, ha valamelly fekvő vagyont az árvá
nak nyilványos kára nélkül megtartani nem lehe t; ez el
adás akkor is megtörténhetik ugyan, ha az árvára maradt 
adósságok letisztázása az eladást szüksegeskepen meg 
kívánja , de csak helytartótanács helybenhagyásával. 405. 
Az árvák értékének bármi részét nyerészkedő uj vállala
tokba ruházni semmi esetben sem szabad; az árva szülei
ről maradt rendes kereskedési telep működéseinek foly
tatása vagy megszüntetése felett azonban a’ közgyűlés ha
tároz. 406. §• Az árvák ezüst és drágasági ingóságaikat

is csak a’ közgyűlés megegyezésével lehet elidegeníteni. 
407. §. Ha az árva kölcsönre kiadott pénze veszélyezve 
vagyon: mindenek előtt a’ gyámatya, ennek értéke pedig 
eleg nem leven, a’ gyamatyára a’ viszkereset fenhagyása 
mellett, egyik a’ másikért a’ tanács azon tagjai felelnek, 
kik a’ szükséges felvigyázást elmulasztották. 408. §. Ve
szélyeztetve lenni pedig a’ kölcsön adott tőke a’ 410. §. e -  
setén kívül akkor tartatik: ha a’ kamat rendesen nem fi
zettetett. 409 §. Az árvái számadásokra tett észrevéte
lek a’ szükséges felügyelés gyakorolhatása végett min
denkor a’ helybeli tanács utján adatnak ki a’ számadónak. 
410. §. Kölcsön az árvák pénzét betáblázás nélkül és olly 
értékre mellynek két harmad-rész becsét az árva pénzé
ből fölveendő teherrel együtt a’ rajta fekvő betáblázott 
terhek meghaladják, adni semmi esetben neui szabad. F )  
Az örseregről. 411. § .A z  őrseregben a’ hajdúkerület vá
lasztó lakosa 40 éves koráig rendes szolgálatot tesz. 412. 
§. Az órseregre van bízva a’ közcsend fentartása és ha 
rendkívüli módon felzavartatott : helyreállítása is. 413.§. 
Az orsereg tisztjeit maga választja. 414. § A ’ haza vé
delmének szüksége kívánván, az órsereg, törvény által fel
hivatva, a’ haza határain belől is tartozik szolgálatot tenni. 
A’ szolgálatot személyesen teszik, és csak a’ker. közgy. által 
mentethetnekfel;illy esetben mindazonáltal helyettestállitani 
kötelesek és helyettes csak állandó lakos lehet. 416. §. A ’ 
közcsend rendkívüli felzavarása esetében az órsereget 
szolgálatra a’ városi hadnagy szólítja fel, és azonnal ta
nácsülést hirdetvén, ez folytonosan mind addig tart, mig 
a’ csend helyre nem állíttatott. A’ tanács egyszersmind fel 
van hatalmazva, hogy azon esetben, ha a’ csendet az ór
sereg segítségével sem lehetne helyre állítani: katonai 
karhatalmat kérjen.417. §. Egyébiránt a’ városok belrend- 
órségi ügyeit, egészségi, köztisztasági és minden egyéb 
tekintetben , különösen kisebb csendzavarások eseteiben 
’s a’ hadnagy felügyelése alatt a’ városi szolgák segítsé
gével a’ csendbiztos kezeli. Rendőrségi dolgokban határ- 
zatokat a’ helybeli körülményekhez képest a’ tanács is 
hozhat; de ezek sem a’ kér. szabályokkal nem ellenkez
hetnek, sem büntetést nem szabhatnak. 418. §. Az órse
reg mikinti alakítását és minden e’ részben szükséges 
intézkedést a’ kér. szabály határozandja meg. G) Közok
tatási dolgok. 419. §. A’ köziskolákra, de egyéb helybeli 
magány nevelő intézetre is az 1790: 26. törvény 5d. 
gának épségben tartása mellett (t) törvény értelemben hely
hatóságilag a’ városok tanácsa felvigyáz. Törvényhatósá- 
gilag a’ kerület is felügyel és tisztviselői által a’ ne
velő-intézetek állapotja iránt magának tudomást szerezvén 
a’ szükséges lépéseket előadandó alkalommal megteszi. H) 
A’ tárgyjegyzékről és a’ dolgok kezeltetési külső alakjá
ról. 420. §. A’ kerület és egyes városok közigazgatási 
tárgyairól tárgyjegyzék vitetik a’ jegyzői hivatal á lta l; 
a’ városokban ezt tenni a’ rendes jegyzőnek, a’ kerület
nél pedig egy külön tisztviselőnek, ki főjegyzői ranggal 
bir, _  leend kötelessége. — A’ tárgyjegyzék vitelével meg
bízott egyed a’ kiadások (expeditiok) felett is felvigyáz 
és a’ kiadási könyvek ’s a’ tárgyjegyzék segítségével a’ 
scontrot elkészíteni ő tartozik. 421* §. Minden iromány 
vagy hivatalos levél,  melly a’ kerülethez irányozva van, 
a’tárgyjegyzék- vezetőnél adatik be ’s miután általa a’ tárgy- 
jegyzékbe vezettetett, az alkapitánynak nyujtatik, és az al- 
kapitány minden előkészületi lépést, úgymint vizsgá
latot vagy az illetőkkel leendő elöleges közlést megtétet
het , de eldöntő határzatot nem hozhat. 422- §. Mind a’ 
városok, mind az alkapitány rendes jegyzőkönyveket ve

I
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zetnek és a jegyzőkönyvek keltének a’ tárgyjegyzékbe 
történt ’bevitelleli, ismét a ’ kiadások keltének a’ tudósítá
sok beadatása napjávali öszszebasonlitása teszi azon el-  
Jenörséget, melly a’ dolog rendes és szakadatlan folyta
tása felett gyakoroltatik. 423. §. A’ tárgyjegyzőkönyvek 
mi alakban vezetését a’ szabály batározandja meg. XI. 
rész. A’ Hajdúkerületben fizetendő dijakról. Polgári el
járásnál* 1) Lemásolásért az iv minden lapjától , melly 
legalább 28 rendesen Írott sort foglaljon magában , fize
tendő az eljáró egyednek 4 kr. 2) Másolati hitelesítésért 
és egyéb hitelesítésekért e. e. 10 kr. 3) Ha a’ másolat 
több ívből á llana, a’ fölebbi díjon felül minden hite
lesítendő Ívtől e. e. 3 kr. 4) Végrendelet-készítésnél a’ 
kiküldött tanácsnok napi dija 2 fr. 5) Végrendelet-felnyi
tásáért és kihirdetéséért közpénztárba 1 ft. 6 )  Bizonyság- 
levél hiteles pecsét alatti kiadatásáért a’ kerületnél köz
pénztárba 2 fi- A’ városoknál k. p. 1 ft. 7) Mindennemű 
láttamozásért (vidimatio) ha hatósági tag által tétetik e.e. 
1 0  kr. 8 )  Anyakönyvi kivonatnak , jegyző vagy táblabiró 
általi hitelesítéséért e. e. 30 kr. Betáblázásért a’ fenálló 
1840: 21. t.ezikk szerinti dijak fizetendők. 9) Betáblázási 
könyv kivonata e. e. 24 kr. 10) Pénzbeli letétel éktől az ösz- 
szeg századrésze , vagy is lOOtól 1 forint lesz a’ leté
telt őrző tisztviselőnek ’s illetőleg közpénztárnak fizeten
dő. Polgári törvénykezés esetében a’ városi törvényszé
keknél. 11) Szóbeli és sommás eljárásnál a’ panaszlott- 
tak biró elébe idéztetéseért minden személy a’íörvényszol- 
g a számára 3 kr. A ’ kerületi törvényszéknél. 12) A ’ ke
resetlevél benyújtásakor k.p. 10 kr. Törvénybe idéztetés- 
ért minden bepanaszlott személy után e. e. 30 kr. Pörin- 
ditás (levata), kikiáltás és perőrzés fejében k. p. 2  ft. Tör
vénykezési dij határzott öszszeget magában nem foglaló 
keresettől k.p. 10 ft. Váló pertől k. p. 12 ft. Határzott 
öszszegeknél 200tól lOOOig k. p. 5 ft. Határzott öszsze- 
geknél 1000— 10,000 k.p. 10. ft. Határzott öszszegeknél
10,000 meghaladó keresettől k.p, 20 ft. Ez utóbbi dijak
nak fele a’ per-inditásnál mindenkor előre, másik felepe
dig a’ per végződésével, azonban mielőtt a’ végső ítélet 
kihirdetetnék, k é s z  p é n z z e l  l e s z  f i z e t e n d ő . —
13) Pör-letétel és ügyészi viszszahivásra nézve a’ fen
álló törvények rendelete tovább is fenmarad. 14) A’vég- 
rehajtás körül teljesitendőkért a’ végrehajtó napi dija 2  ft. 
A ’ mellérendelt segéd napi dija 1 fr. 15) Végrehajtás be
jelentéséért minden elmarasztalt fél után e. e. 30 kr. 16) 
Bírói megintés, letiltás, óvás törvényes meg- és kiadatása
e. e. 2 ft. 17) Tiszti nyomozás feletti bizonyságlevél e. 
e.  1 ft. Minden tanú kihallgatásáért különösen e. e. 10 k.
18) Felhatalmazás és ügyész-vallásbeli hiteles kiadások 
dija k. p. 2 ft. 19) A’ bíróság által egész testületben vég- 
heviendö szemle dija k. p. 10 ft. 20) Utilevél kiadásáért 
melly Magyarországban belül szolgál k. p. 10 kr. Ollyan- 
é r t , melly az országon kívül is szolgál k. p- 20 kr. 21) 
Tanuk napi dija elindulásuktól fogva haza érkezésökig a’ 
fuvarbéren kívül 30 kr. 22) Becsüsök dija, ha mesterem
berek. 30 kr. Ha diplomaticusok vagy művészek 1 ft. 23) 
Árverés kihirdetésekor dobosnak 6  kr. Örökös eladás be- 
iratásaért k. p. 2  ft. Annak hiteles pecsét alatti kiadásáért
k. p. 1 ft. 30 kr. 524. §. Minden egyéb itt meg nem em
lített dij fizetése megszüntetik.— A’ városok illetőleg ke
rület pénztárába fizetendő dij beszedetésére szükséges be
szedőhivatal alakítása a’ szabályra bizatik. 425. g.Ollyaktól, 
kik szegénységüket hiteles bizonyitványnyal igazolják,sem
mi dijat venni nem szabad. 426. §. Világosan megjegyezte
tik az is: hogy mesterlegények vándorkönyveinek láttamo- 
zásaért dijt venni szinte nem szabad. XII. rész. A’ Haj
dúkerület rendezése tárgyában országos választmány kül
detik ki. A’ Hajdúkerület belrendezésének életbe lépteté
se felett ugyanazon orsz. választmány őrködik, melly a’ 
szabad királyi városok belrendezése tárgyában a’ ( t)  tör- 
vényczikkely által kiküldetett. 1. §. Ezen választmány a’

jelen törvény k i e g é s z í t é s é r e  szükséges szabályok 
alkotása tárgyában ugyanazon hatósággal bir: mint melly 
reá a’ szabad királyi városok hasonló szabályainak alkotá
sa felett ruháztatott, és a’ kerület is magát az ott meg
rendelt eljáráshoz alkalmazni köteles. 2. §. Azon kívül a* 
választmány, miután a’ szabályok meg lesznek alkotva, egy 
tagját fogja küldeni, melly a’ hely színén megvizsgáland- 
ja  . teljesítve vannak e mindazok, mik e’ jelen törvény
ben általányosan , különösen pedig a’ IX. részben ren
deltetnek ?

M orloaaualt v á la s z u l .

Elég alkalmam volt látni ’s tapasztalni ez életben 
ezer meg ezer nemeit az elferdítéseknek. Számtalanszor 
valók tanúja, mint igyekszik a’ találékony ármány milliom- 
retű alvilági cseleivel behálózni a ’ legtisztább jellemeket; 
de olly eset, mellyben valaki nagy közönség előtt, mel- 
lyet honunk miveltebb osztálya képez , olly példátlan el-  
bizottsággal merészlett volna ugyancsak kézzel fogható 
elcsavarásokkal ’« ráfogásokkal föllépni, mint Morion, 
megkell vallanom, soha szemem elibe nem akadt, lla  az 
ismert adóügy olly iszonyúan komoly nem volna, tán nem 
tehetne az ember jobbat, mint Morion fonákságait öszsze- 
állitva, kitűzni azokat a’ nevetség pelengérére. De miután 
a’ dolog nemcsak nem nevetség, sőt tőle függ mindenünk, 
tőle, mi csak becses lehet a’ honát bálványzó kebelnek, 
bizony nincs akkor idő nevetésre. Midőn kezembe került 
az idei 4ik. 5ik ’s 6 ik számú Társalkodó, ’s Morion tarka
ságait olvasám, önkénytelenül görcsös mosoly vonult el 
arczomon ’s Iegelsőbb is azon gondolat szökött agyamba: 
hisz ezen egész zagyvalékon annyira érezhető a’ rabu- 
lismus bűze, hogy attól minden, csak valamennyire com- 
binálni tudó embernek undorral kell elfodulni, ’s igynem 
gondolnám , hogy valaki akadna, ki feleletre méltatná.— 
Miután azonban jóval később, egy társaságban fülem hal
lattára mondá egy valaki ,,Ugyancsak megfelelt ám Morion 
Széchenyinek“ ’s ezen nyilatkozatot semmi ellen észrevé
tel nem követte; borzadás futá végig minden tagomat. 
Vágyaim, reményim sötétülőnek; keblemre iszonyú súly 
nehezült. Hitem, számos év óta egyre szilárdult hitem sér
tetett meg legérzékenyebbül. Boldog isten ! sohajtám, hát 
lehet halandó, ki Széchenyi Istv. grófi ul fölteheti,hogy azért 
akarja leginkább megadóztatni az országot, mikép nagy 
uraink adósságaiktól menekülhessenek, ’s ez volna főczél- 
ja ;  honunk felvirulása pedig csak alá rendelt dolog tö
rekvéseiben; és hogy a’ földbirtokosokon kívül minden osz
tályt ki akar rekeszteni mindenből. Ugyan az ég szerel
méért! hol van azon férfiú minden munkáiban csak egy 
sorocska, mellyből ezeket kibetűzni, hol tettei közül csak 
egy vonás , mellyből illy orsz. csalásra ezélzást követ
keztethetni? Hitem 1) hogy az indítványozott telekdiji ter
vezetnek csak egyetlen egy czélja van ’s ez: drága honunk 
felvirágzása.Minden, mi ezenkívül az egész tervben ezzel 
érintkezésbe jő , nem egyéb , mint leebb vagy fölebb álló 
fok azon lépcsőzetben, mellyen ama magas czélhoz ju t
hatunk. Hitem az 2) hogy a’ nemes gróf az adózásnak 
sem terheiből, sem fannak kiáradandó hasznaiból, sem köz
vetve sem közvetlen , senkit e’ széles honban kirekesz- 
teni nem akar. Félrelökve minden alacsony hizelgési r á -  
fogást, nyilván ki merem mondani, hogy ámbár hitemnek 
most vallott ágazatai által magamat boldogítva é rzem , 
ezennel felhívok mindenkit, közte Moriont i s , rendítse 
meg hitemet ha tudja. Hja földi! az üres declamatiok nem 
érnek semmit; czáfolj okokkal! tudom igy kiált fel indula
tosan Morion. Biz uram Önnek közönség elébe zúdított 
zagyvaléké, mint hiszem, nem czáfolatravaló. Mert ha önt 
a’ nemes gróf felelete meg nem győzte , hasztalan merit- 
tetnék három arasznyira is fülein feüll az okok tengeré
be , kifogná ön nyújtani kacsóját ’s azzal mérgesen kije
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lenteni az ismeretes rege szerinti „ n y í r t  é k “  jelét. Ne 
is képzelje annál fogva, hogy megjegyzésimmel ’s itt ott 
felhordandó okaimmal önre kivánják hatni, hanem szándé
kom a z ,  hogy némellyek szemeit felnyissam azok kö
zül , kik ön feletét felületesen átfutván, az abban csalé- 
konyan öszszeszerkesztett szóvirágok és üres phrasisok 
által elragadtatva, azt első tekintetre deréknek gondolák. 
Hadd lássák a’ tarka köntösben czifrán fölpiperézett far
kas agyarait. Nézzük hát mikép bánt Morion, az „egy 
szerű“ az igénytelen“ a’ „szerény“ a’ „kíméletes“ az 
„egyenes“ Morion a’ nemes gróf tervével. Először is mind
já r t  ráfogja, mikép annak két czélja van, egyik hogy nagy 
uraink adósságaiktól meneküljenek, másik az ország inves- 
titiója. Sót hogy annál aljasb legyen az eljárás , később 
egyet még esavarit is rajta ’s azt mondja: miként „ha a’ 
g ró f  terve sikerülne ’s a’ két tárgy coramassalva kezel
tetnék , az investitiokra szánt pénzek csupán mint quan- 
tiías ignota lenne , vagyis inkább csupán ollyan, melly at
tól függene, mennyit fog behozni valamelly mellékes bank- 
operatio ; más részről ellenben a’ nagy birtokosok fölse- 
gélésére szükséges öszszegnek nagyságához képest té
tetnék az országos kölcsön, és csupán az innen bejövő 
kamatból eszközöltetnék , m i n t e g y  a l á r e n d e l t  d o 
l o g  az ország invesíitiója.“ (Társaik. 22ik lap. 2ik ha
sáb )  Uram ! még egyszer kérdem: hol van ez inegirva ? 
Igazolja magát minden kitérés nélkül, különben kimon- 
dandja ön felett illetétekes czimét a’ közvélemény. Másod
szor ráfogja a’ nemes g ró f ra , miként az „minden más 
felekezetet ki akar rekeszteni az adózási dicsőségből“  ’s 
egy  csillag jegy alatt kimondja, hogy „ez által csak ma
ga  osztályának igyekszik előmozditni javát.“  ’8 ezen rut 
ráfogás tán nem szánszándékos ? Tán akaratlanul mázolá 
a ’ nagyszerű tervre e’ fekete pecsétet? mert hiszen a’ 
„szerény“  az „igénytelen“ Morion azt valójában igy ér
tette, és senki nem világosító fel e’ fonák felfogását? Nem 
uraim, mert a’ Társaik. 18ik lapján a’ 2ik hasábon e’ szavak 
állanak: „már pedig a’ többi osztály magát csakugyan nem 
akarja kivonni, ’s ha akarná is, arra elegendő ereje nincs.“ 
Ugyanazon hasáb végén pedig megvallja, miként Kossuth 
neki megmondó , hogy „ha a’ Telekdijt ki lehet vinni , 
abból végtére is mindenkire kiterjedő adó fog lenni, azért 
hát soha sem akadjunk fel rajta.“  Na már ha Kossuth is 
megmondta, ön is meg van győződve arról, hogy a’ többi 
osztály nem képes magát kihúzni az adó alól, annak pe
dig soha nyomába nem jöhet ön , hogy a’ ns gróf az al
sóbb osztályokat, bármi kigondolható oknál fogva, vala
melly orsz. beneliciumból ki akarná rekeszteni, ugyan vallja 
m eg : mi vezérelhette önt illy vakmerő ráfogásra? O de 
miért kérdem én azt ? hisz ön maga vallomást tesz a ’ 
Társ. 19ik lap. lső hasábján; melly e’ szavakon : „ha
sonló nyíltsággal“ kezdődik. Kitárja itt ön szépen keble 
nemes érzeményit. — Miként „nem helyesli sőt roszalja 
minden kivétel nélkül az egész nemességet, azaz annak 
szerfölötti kiváltságait. ’8 csupán azon föltét alatt tudna 
a ’ nemesség iránt elnéző lenni, ha valaha valakinek sike
rülne önt arról meggyőzni, hogy a’ magyar nemzet főn- 
létét vagy virágzását a’ nemesség, az az egy osztály 
szerfölötti kiváltságainak további eleibe maradasa föl teté
z i“ ugyan úgy e’ ?! Hát csak rajta, szórjuk el magunk
tól rögtön minden kiváltságainkat. Vájjon, bátor vagyok 
kérdezni: vannak é önnek nemesi kiváltságai?^ ha vannak 
lökje el önmagától’s ne bitorolja azokat meggyőződése el-  
nére. Ha nincsenek, hisz akkor nyugodt lehet ön, mit 
sandal irigy szemmel felebarátjára? ’S miért eróködik 
olly szerfölött a’ kiváltságosokat gyűlöletes színbe állit- 
ni elő ? Vagy tán ártalmára vannak mások kiváltságai ? 
Nem hinném, mert azt megint tapasztalásból már jól tud
ju k ,  hogy a’ honoratiorok osztályából (ó de károsoknak 
e ’ tisztes nevezet) száz közül kilenczven kilenc** és négy 
fertály szívesen búvik a’ nemesi kiváltságok mögé, ha egy

kicsinkét megszorítják. De hagyjuk ezt. Nem látja é ön , 
mennyire törekszik a’ nemesség egy felől kiváltságainak 
káros kinövéseit tisztogatni, darabos oldalait simára kö- 
szörülgetni; másfelől pedig alkotványos, vagyis, mi egyre 
megy 5 kiváltságos sánczaiba magához szedegetni a’ kí
vül állókat. H ja , meglehet , önnek e’ működés lassú ’s 
tán  ̂ szívesebben látná , ha a’ békés meggyőződés ösvé
nyén járó előhalad ást vér- ’s lámpakarók működése váltná 
fel ? Elhiszem azt. Csak akkor fordulna ám még dicső vi
lág az életre való szemes legényekre.Egyébiránt mi azon 
kérdést illeti: vájjon szükségesek é a’ nemesi kiváltságok 
a’ magyarnemzet további életben maradására, vagy sem? 
magam személyében azt felelem: ámbár kész vagyok kivált
ságaimat minden érdemes egyeddel megosztani ’s azok idő 
szelleméhez képesti módosításába egyezni, sőt erre parányi 
erőm szerint munkálni is; de azokat erővel elvenni ’s ma
gamat belőlük végkép kifosztatni,míg fölemelt fővel járni 
’s józan elmével gondolkodni képes leszek, soha nem en
gedem. ’8  hogy e’ kérdés iránt miként érez más, elhatá
rozni nem akarom; bizom azonban nemes társaim nagyobb 
részében , miként ha megkérdezhetnék e’ tárgyban; fele
lete nem sokban különböznék enyimtől. Mert annyi minden 
esetre bizonyosnak látszik előttem , hogy mind azon ki
váltság , mellyeket kiki emberi méltósága fentartásához 
szükségeseknek hisz , annyira öszsze vannak forrva a’ 
velők megáldottakkal, miszerint azoknak személytőli elvá
lasztása életvesztés nélkül lehetlen No már ha ez igy áll, 
képzeljünk egy borzasztó katasztrophát, mellyen átestek 
Hunnia lakosi. Tegyük fel egy pillanatra, hogy a’ nemesi 
kiváltságok el vannak törülve ’s velők együtt az egész 
nemesség. Kérdem a’ „kíméletes“  Moriont : honnan szer
keszt ismét öszsze alkotványos magyar nemzetet ? Vessen 
csak egy tekintetet maga körül. Szláv, orosz, oláh, gö
rög , rácz , német , zsidó. — ’S ezek hányád része tud 
maga eszével gondolkodni? — De hagyj án ; tegyük fel 
azt i s ,  hogy volnának elemek: de ki azon halandó, ki 
képes lenne rögtön állitni öszsze alkotványos nemzetet, 
mielőtt annak szétszórt maradványai a’minden oldalról tá
tongó külürvények torkaiba sodortatva elenyésznének az 
örök semmiségbe? Vagy tán azt hiszi ön rokon keblüjivel 
együtt, hogy nyugodtan fognak elbámészkodni a’ külerők 
hoszu évek során , mig magát e g y a l i g  s z ü l e t e t t  
’s é p e n  a z é r t  e r ő t l e n s é g e k k e l  ’s tehetetlen 
állapottal elárasztott alkotványos m a g y a r  n e m z e t i  
kisded alakítja ? Szegény Morion, önt valóban sajnálhat
ni , mert az irigység és gyűlölet emésztik önt. Legyen 
ön könyörületes maga iránt ’s hagyja el azon hont, hol 
számára , felfogása szerin t, jobb életre remény nem su
gárz ik .— El el , túl az oczeanon, a’ szabadság honába; 
magas lelkesedésteli kebellel, az egalité ’s liberté eszméji 
által elragadtatva induljon mihamarabb. Ha netán költsége 
szükecskén volna; nyitunk aláírási ivet a’ segedelemre ’s 
hiszem, csakhamar födezve leendnek úti szükségei, épen 
az olly igen roszalt magyar nemesség által. Azonban azt 
tartom, nem kell épen nagy jós tehetség előre sejteni, 
miszerint ábrándjai kigőzölögvén, nem sokára ismét sze
rencsénk leend önt köztünk szemlélni a’ magyar földön.

Később beleköt a’ „kíméletes“ Morion a’ ns grófba, 
megáért ezen elnevezésért: „Telekdij“ állitván : miként 
épen ez elnevezés következtében minden más osztályt a’ 
földhirtokosokon kívül nem lehetett a’ tervből ki nem hagyni. 
Úgy van uram Morion. Töredelmes vallomást tehetek ön
nek arról, merészlem pedig ezt tenni a’ ns gróf nevében, 
a’ nélkül , hogy erre megbízásom volna, mikcp a’ dolog 
valóban úgy v a n : miszerint semmiféle teremtés nem flze- 
tend a’ nemes gróf terve szerint telekdijt, csak egyedül 
azok , szörnyű csak ki is mondani, kik telket bírnak. — 
Azonban, miután azt tudjuk , hogy az adóügy egyenesen 
csak azoktól függ ,  kik telket bírnak, azok pedig kik az
zal nem bírnak, egyedül csak szenvedöleg állnak, misze



156

rint azt is csak a’ vak nem látja , vagy a z , ki csordul
tig van malitiával, hogy abban a’ pillanatban , mellyben a’ 
telekadó megszületik , magával hozza világra a’ minden 
teremtésre kiterjedő a d ó t , valóban bámulhatni azon te
mérdek handabandazást, vagyis vagdalkozást a’ semmibe 
’s rabulismust, mellyek e’ tárgyban Morion feleletén el-  
ömlenek. Egyébiránt, hogy a’ nemes gróf az adónak csu
pán egy nemét fogta fel, igen helyesnek tartom; mert hisz 
minek is zavarna öszszevisza mindent, mikor ez ’s e -  
gyedül csak ez feltétezi az egész adóügyet. Ezek szerint 
semmi helye annak, hogy ezen elnevezésben „Telekdij“  
belé lehessen kötni, mert véleményem szerint a ’ ns gróf 
az adónak épen azon nemét szándékolta tárgyalni, melly 
a ’ telektől fog fizettetni, és mint illyent alkalmasban talán 
lehetetlen is lett volna elnevezni.

Beleköt azután a’ „kíméletes“ Morion a’ ns grófba , 
hogy a’ telekdiji terv lényegében palliativ; mert az indít
ványozott summával mindent csakugyan nem lehet végbe 
vinni, és, mert csak 35 évre, nem pedig örök időkre van 
kiterjesztve. No ez már gyönyörű kis eszme , 170 millió 
investiált tőkét, annak roppant müveit ’s azon töke köz
vetve előidézett, előre ki sem számítható országos hasz
nait palliativnak nevezni. —- Az évek számára nézve 
pedig megjegyzem: hogy ha nemzetem 35 évig adózott, 
’s 170 milliót a ’ honba investiált, roppant változásokon 
ment keresztül; ez kétséget nem szenved. Ha sorsa jobb
ra fordul, mit szentül hiszek, könnyű lesz újra intézked
ni; ha pedig, mitől az ég ójon , netán tulságra nevekedö 
ereje által elragadtatva irányát tévesztné , vagy épen, 
előre nem látható körülmények miatt mélység felé ro
hanna : kell, hogy legyen egy bizonyos állapodási pon t , 
h o l , mint a’ mély völgy felé futó, lélekzetét megújíthas
sa , múltjaira, mint hátrahagyott útjára , viszszatekint- 
h essen , ’s megújítandó irányára nézve mágát tájékozhas
sa. De különben is édes Morion, midőn egy felől azt az 
egyszer ’s mindenkorra, vagy is örökre kiterjedő határ- 
zatot már magában chimaeranak tartom; másfelől pedig is
mérve , az emberi természetet, melly örökre magát le 
kötni mindég idegenebb , mint bármelly határzott hoszu 
időre : nyilván következtethetem, miszerint a’ telekdiji 
indítvány elfogadását, a’ meghatárzott 35 é v , kimond
hatatlan könnyitendi. Hisz uram, ha egyszer megizleljük 
a’ jóllétet ne féljünk, hogy majd viszszasovárogjunk e -  
löbbi fanyalgásinkra.

Ezek volnának tehát azok , miket a’ nagy közönség 
előtt föelvekül kitűzött fonákságokrul elmondani szüksé
gesnek tartottam. Melly alkalommal , noha a’ ns gróffal 
soha egy szót is váltani, vagy egy betű kézírását látni 
még ez ideig szerencsés nem leheték , hiszem : saját ér
zését fejezém ki , legalább a’ főbb vonásokban. Ha azon
ban akaratom ellen valamiben kontárkodtam, bocsásson 
meg a’ nemes gróf. De tudva a z t , miként nem az ó ál
lásához illő illy kavarék-tömeggel vesződni, vagy ha 
mindjárt ezt tenni nem restelné i s ,  ideje sokkal drágább, 
mintsem abból vesztegetni valója maradna ; másfelől pe
dig azt látva, hogy az idő csak halad ’s még sem mu
tatja magát senki, ki Morion „egyenességét“  „kiméletes- 
ségét“ „igénytelenségét“ stb. egy kissé kétségbe vonná: 
kötelességemnek érzettem e’ szokatlan térre kilépni, ne
hogy az elszórt dudvamagok tenyészve erőre kapván, ké
sőbb nagyobb kárt okozzanak. (Vége köv.)

67,

1 érez  a.

N y i l a t k o z a t .  Miután Loysch Imre urnák, a’ „T ár
salkodó“ 34 számában ,,A’ színészet-igazgatásról általá
ban ’s kölönösen a’ magyar nemzetiről“  irtt czikkében az 
is mondatik : „ Részemről nem helyeselhetem tehát az igaz

gatóság ellen « ’ Világban Többen czim alatt megjelent- 
gáncsoskodást, annál keveslbé,  mivel, ha igaz, tzek leg
alább egy részién színházi tagok állal tétettek hogy 
magunktól minden keletkezhető gyanút eltávolitsunk ’s ne
hogy a’ t.cz. közönség felőlünk olly balhiedelemre vezet
tessék , nyilvánítjuk : hogy mi az érdeklett Szózatot ma
gunkéinak lenni el nem ismerjük , ’s minthogy azokkal 
egyértelemben soha és sehol sem nyilatkoztunk, azoknak 
létrehozásában , sem közvetve , sem közvetlenül, semmi
képen részt nem vettünk ’s azokat tőlünk származottaknak 
lenni tagadjuk,’s irójokkal semmi néven nevezendő egyet
értésben nem voltunk és nem vagyunk; ennélfogva felszó
lítunk mindenkit, ki e’ tekintetben ellenünk bármit be- 
bizonyitni képes , hogy abbeli bizonyságtételével föllépni 
épen ne tartózkodjék. Kelt Pesten május Íjén, 1844. Alá
írva betűrenddel és sa já tkezüleg: Babitzky Karolina, 
Balogh, Balogh Pepi, Bartha, Bartók és n e je , Braun E r 
zsébet, Czakó, De Cau Mari, Décsei Verőn, Egressy B. 
Egressy G. Erkel F e ren cz , Ferentzi, Fillipovits, Fügedi 
Kát., Fülöpné, Gabrieli Borbála. Gobiné, Gillyén, Glötzer, 
Gönczy, Gózon és neje, Hubenay Ferencz és neje, H u- 
benay János és neje, Konti, Kovács Mária, Kószeghi, La
borfalvi Róza, László, Lendvay, Lendvayné, Lehovics Fáni, 
Magyar Luiza, Miskolczy Julia, Molnár, Molnár Leopol
dina, Morvay,Nagyné, Novák György, Novák Teréz, Pecz, 
Petrik, Réty, Szabó Krisztina, Sopronyi, Szenderiné, Szent- 
pétery és neje, Szigethy, Szigligeti, Szilágyi, Telepy, Tö
rök, Udvarhellyi Sándor, Vandracsek, Vass, Vida, Zólomy 
által, tehát valamennyi színházi tag által, kivéve Fáncsyt 
és Vadászt, kik betegek ; és TJdvurhellyi Miklóst és Joob 
Zsigmondot, kik alá nem írták.

N e m z e t i  s z í n h á z .  Kölcsey Ferencz koszorús 
költőnk „H y m n u s“ ára , ének és zenekarrat éve , a ’ 
a’ legjobb népmelodiáért kitett 20 arany pályadíjra, a’ ki
tűzött határnapig , következő jeligés pályaművek érkez
tek az igazgatósághoz: 1) Itt az Írás forgassátok Érett 
észsze l ,  józanon. K ö l c s e y .  2) 0  boldog nép! az ég  
takargat téged, A’ csendes békesség lakik hazádban, ör
vendetes hang zengedez hegyedben. 3) Isten áld meg a’ 
magyart! Jó kedvvel, bőséggel. K ö l c s e y .  4 )  Szomorú 
a ’ magyar nóta. 5) Mindegy az áldozat , legyen nagy 
vagy kicsiny, ha mindene az áldozónak. K i s f a l u d y .  
6)  Szánd meg isten a’ magyart. 7) Szenteld ó magyar 
hazádnak kebled szent érzelmeit. 8) Bár babérral nem il
lettek, csak a’ gúnytól kíméljetek. Egy régi iró. 9) Ön
érzet, te vagy a’ diadalmas bére, nem a’ dij. K ö l c s e y .  
10)  Ha próba nem használ ártani nem fog. 11) A’ ki a’ 
széppel köti öszsze a’ jót, az bölcs az igaz poéta. Ez di
cső érdem ’s ez az égi bélyeg A’ remek elmén. B e r 
z s e n y i .  12) Önérzés, te vagy a’ diadalmas bére, nem 
a’ dij. K ö l c s e y .  13) Minden pálya dicsjő, ha belőle ha
zádra derűi fény. K ö l c s e y .  Az eredvényról annak ide
jében értesittetni fog a’ t. ez. közönség. Pesten május 5d. 
1844. Szigligeti titoknok.

(Három millió emberélet egy szakáiért.) Midőn Vlld. 
Lajos franczia király gyóntatóatya tanácsára haját^meg- 
ny ira tá’s szakálátlevágatá, nője Eleonora királyné előtt ez, 
akkori időben szokatlan viselete által olly nevetségessé vált, 
hogy lehetlenségnek tartotta vele tovább élni.Ugyanazért 
elvált ’s később az anjoui grófhoz ment, ki aztán Ild. 
Henrik név alatt Anglia királya lön. Gazdag hozományát 
Poitou ’s Guienne szép tartományok tevék, ’s ezek miatti 
viszálkodás idézte elő azon véres háborúkat, mik három 
századon keresztül pusztiták Francziaországot ’s három 
millió emberéletben kerültek, ’s mik hihetőleg nem támad
tak volna, ha Vlld. Lajos szakálát meghagyá vala.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja Tr a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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Még egyszer a telekdljról.

Küzdeni szép olly férfival, ki által győzetni is több di
csőség mint győzni gyáván. Tisztelettel tehát , de örö
mest lépek védelmül a’ küzdhelyre, mellyen a’ P.H. szer
kesztője előbbi értekezésem egyik részét kiragadván, esz
mezavarral vádolt. — Egy vágy él ú g y  h i s z e m  mind 
kettőnk keblében, mint Róma nagysága Brutus és Caesar 
álmain, csak eszközeink különbözők; én nyugton mondom 
el ,,et tu mi Brute! csak Brutus győzzön.“ — Mit tesz 
a’ kormányi jótállás? mond a’ Pesti Hírlap, vagy semmit 
vagy h a z á n k  t ö r v é n y e s  állománya eszmehatárán kí
vül eső fogalmat/ Ezt tartom én is; ’s okoskodásom esz
mezavar nélkül igen egyszerű: hivénk sokan, hogy a’ 
külföld nem hitelezend hazánknak, mert szegény nép va
gyunk; (lehet hogy igen); erre, voltak tözsérek, kik job
ban ismerve a’ devalvatio ’s lengyelbank történetét mint a’ 
magyar köztörvényt, válaszolák: álljon jót kormánytok, 
hogy ha országtokbul egészen kiszivárogna a’ pénz, köl
csöntőkét ki fogja fizetni, ’s mi kölcsönzünk. Ezek a’ kor
mány ’s nemzetet egyesekkint tekinték, mellyek közül 
gazdag az első ’s koldus a’ másik; ’s mellyekről ennél
fogva, mint nem politikusok, egyszerű észszel föl nem te
hették, hogy egy erszényök van ’s egymásért jótállaniok 
nem szabad. Ez  eszme viszhangra kezdett találni magya
roknál is , kik a’ P. II. azon okoskodását: hogy a’ kor
mány által fölveendő kölcsönt külföldön épen a 'nemzet ga-  
rantirozza, megfordítván igy okoskodtak : ott minden jö 
vedelem a’nemzeté, ez jelel ki kormánya részére szükségei 
födözésére költséget, ez ad annak számot;’s igy természe
tes, hogy a’ nemzet áll jót. Nálunk a’ kormány felelet ter
he nélkül szedi jövedelmeinket , nekünk csak legsürge
tőbb szükséginket födözi, ’s igy ha van ezeket haladó ’s 
biztosítékot adható pénz , azért csak a’ kormány állhat 
jót. Ezek, igaz, feledék, hogy kormányunk más tartomá
nyok kormánya is. ’s hogy e’ theoria hazánkat Ausztria 
többi álladalmival nivellirozná; de elég, hogy e’ vélemény 
ellen szólanom kell ’s szólanom kellett annál inkább, mert 
két erős ok küzdött oldalán : hanyagság és számolás. Az 
első szívesen áldoz alkotványos jogot anyagi jóllétért, a’ 
második czélját eléggé elárulá az ausztriai statusadós
ság egy részének átvállalását mint föltételt emlegetve.IIogy 
szóltam is a’ ,,lenne ki becsületünket beváltaná =&) cs úgy 
tovább“ eléggé tanúsítja ; — szárazröviden igaz, de ép olly 
értelemben, mint Kossuth lángoló ékesszólásával,melly min
dent gyóz’s mit meg nem hajt letör. Mi hát a’ különbség köz- 
tünk?Akarom é én az illynemű jótállást? Nem. 0  sem. De 
Kossuth azt állítja : hogy illy jótállás nélkül is kapunk 
pénzt, én az ellenkezőt; ez magányvélemény; neki te
hát azon okokat kellett volna czáfolnia, mellyeket a’ más
módon fölveendő kölcsön ellen hozék fe l , ’s ez okok te
szik egész értekezésem többi r é sz é t ; ezekhez tartoznak 
példáim is, mellyekről, úgy hiszem, senki sem tagadandja, 
hogy mennyiben nem függenek közvetlen kormanyi befo
lyástól , sanctionált törvények jótékonyságát sinylik tengő 
pénzkezelésükben. Mondatott : miért szóltam előbbi érte
kezésemben a’ telekdijnak csupán nemesi birtok általi vi- 
seltetése ellen i s ,  midőn az tervben sincs ?-— Okom ez: 
ha a’ telekdij csak subsidiumalakban fogadtatik el, akker a’ 
nemesi birtokon kívül másra kiterjeszteni nem szabad, 
mert ez önkénytes ajánlatot föltétez;’s hol ott az önkény- 
tesség , hol az úgy is túlterhelt birtokrul egy harmadik 
rendelkezik ? Mondatott tovább : hogy vonhaték ki czik-

kémből, mellyben csupán a’ kölcsön kártékonyságát muto
gatom, a" közteherviselést pártolva, illy következést: „házi 
adó minden áron, telekdij sehogy4*? 1) Megkell jegyeznem : 
hogy a’ telekdij alatt midig a’kölcsönt is értem mint kiegészí
tő részt.2) Nem érthetek alatta mást, már csak a’benne rejlő 
amortisatio végett is, subsidiumnál; melly politikai miatyán- 
komban a’ s z a b a d í t s  m e g  a’ g o n o s z t ó l  helyét 
foglalja el. Vagy föltegyem é a’ haza jobb korányának 
atyjairól, hogy a’ házi adó mohácsi ütközete után újra 
feltűnvén a’ közteherviselés reménye, nem felkarolt gyer
meküket élesztették volna elébb föl újra ? mellyben egész
séges egybeolvadásban meg volt az is ,  mi a’ telekdíj
ban jó ;  mert az egyenlőség baráti épen olly kévéssé lát
ták a’ háziadéban csupán megyei belszükségeik közös vi
selését . a’ közös hon szükségei kizárásával , mint a’ te- 
lekdijban elveik legszentebbikének testesültét. I g e n , ez 
p a l l i a t i v  szer, m e l l y r e  a n n á l  k e v e s b b é  alkal
mazható Széchenyi egyik mondata: hogy mindig a’ máso
dik lépésnél kell kezdenünk mikép az elsőt kénytelenek 
legyünk tenni, mivel ez nemcsak főlépésnek nem bimbó
ja, de emésztő féreg-ülte korcs, mellyel alkudni nem sza
bad nemzet jövője felett, hol legfölebb három rövid év 
méhében győzelem rejlik. — Mit a’ pórság uj terhelte- 
tése mellett a’ P. H. felhozott: rósz eszközöket szentesitó 
elv. A’ hypoth. bank létrehozásából venni szokott okokra 
a’ már közlötteken kívül kell még tennem néhány észrevé
telt: az igy alakult bank csak egy időre leven biztosítva, en
nek letelte után ott lennénk, hol most; legfölebb néhány név 
maradna fen, melly különben leszá ll , de maradna lent is, 
melly különben fenragyog; nemzetre nézve nem nyere
ség. A’ kérdésben levő bank nem gyakorolhatná jótékony 
hatását egész 35 év alatt is , mert már ezen idő eltelte 
elótt az egész pénzöszszeg beruháztatván , a’ hypothe- 
kalis kölcsönök pedig csak hoszszabb idő alatt hozhatván 
nyereséget, az utolsó öszszeg beruházása előtt jóval meg
szűnnék productiv hatása. Az egyszerre bejövendő nagy 
pénzmennyiség kártékony hatásának meggátlására java- 
soltaiik, hogy az csak részenkint hozassák be; azonban e’ 
javaslat ismét a’ bankot csökkenti meg tetemesen , mert 
vagy csak az egyszerre bejött mennyiséghez leend szabva a> 
forgásba hozandó papírok száma is, ’s igy tetemesen ki
sebb mint különben; vagy az egész de még csak ideális 
pénzöszszeghez ’s igy értéke veszélyeztetik. Ezen ok 
szokott a’ más tervü bankok ellen is felhozatni; én azt 
hiszem erre is alkalmazható , mert a’ fölebb mondotton 
kívül ha eszünkbe jő, hogy e’ banknak alapja más bankénál 
nagyobb részben ideális, mert csak olly pénz, mellyel, egy 
fillérig viszsza kell fizetni ’s igy hitelének egyedüli biz
tosítéka az adósaitól nyerendő kamat; úgy hiszszük, az 
igy alapított bankból sem háramlandik ránk azon roppant 
haszon, minőről álmodni szeretünk. Vannak példák, hogy 
nagy férfiak, hoszszu fáradalmak eredvényeit, mellyek által 
osztályrészétől megfoszták a’ halált, egy perez alatt a> 
semmiség örvényébe akarták sújtani. Nekünk vigyázni kell, 
hogy ezt ne tehessék, ők alkottak, mi megtartjuk terem
tésüket. Illy férfiaktól bírunk más terveket is hypotheka- 
lis bankra.

Említi czikkemet bizonyos politikai forma lap is. melly 
korszerűden ,korkérdéseiről1 ismeretes ; hálával tartozom 
neki, hogy azt a’ közvéleményben gancsa által emelte.Em- 
litett lap légi kiváltsága már: m e g  nem  c z á f o l t a t n i ;  
nem, mert igen sokat, de, mert semmit sem mond ; külön
ben nem tartanám méltatlannak vele síkra szállni , hisz 
mindketten közlegények vagyunk a’ politikában.

M a d á c h  lm r e .
*) Társalkodó 31. sz.
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Mtorlonnalt válaszai.
(T ége .)

Húzzuk ki most már világosságra néhány jellem
ző mondatait Morionnak „Charlatanerianak44 nyilványitja 
azt,  ha valaki vallomást tesz arról: miként tisztel vala
kit ’s hogy szándoka neki sem rósz s t b — Hisz igy Mo
rion maga kitűnő helyet foglal ezen tulajdonnal megál
dottak közt. Mert csakugyan vallomást tesz, miként „an
nak tökéletes igaza van, ki azt monda felőle, hogy ő a’ 
grófot különösen tiszteli“  hogy „Morion szándoka nem 
rósz.“ Én az illyen embert nem tartom charlatannak; ha
nem tartom szorosabb értelemben az ollyant, ki több szel
lemi tehetséget, több értelmi súlyt árulgat a’ világ szín
padán , mint mivel bir. Szélesb értelemben pedig minden 
szemtelen ámitót ’s világosaiét igy szoktak nevezgetni. 
Tanácsot ad a’ ns grófnak, hogy „annak higyen legke- 
vesbet, ki legtöbbet hordja száján a’ hízelgéseket“  Úgy é, 
tán inkább kellene annak hinni, ki szándékát szép udva
riasan elcsavargatja, azt idegen eszmezavarokkal végig 
zúdítja , tervét elferdíti ’s gyűlöletes színben állítja elő. 
Nemde kedves Morion? „El nem engedi Morion a’ ns gr. 
által ellene elkövetett méltánytalan sértést, hanem meg
várja , hogy azt a’ g róf nyíltan viszszavonja.“  Szegény 
ábrándozó! A’ „szerep-fölcserélésról“ olly nagy pathosz- 
szal elibünk talált mondatban bátor vagyok egy jókora 
eszmezavart megjegyezni. Itt öszszekeveri Morion a’ sze
repelés kis részletét magával a ’ ,szereppel/ Gróf Széche
nyi Istvánnak nem szerepe az élet színpadán a z ,  hogy 
valakinek személyét, szellemileg értve, inegránczigálja, 
hanem ha csakugyan bár bele akarjuk azon mondatba huzni 
a ’ ,szerep4 s z ó t , inkább igy tehetnék : hogy néhánykor 
majd kikerülhetlen jelenet, az afféle megránczigálás a’ 
ns gróf szerepében, Nem kétkedik kimondani Morion, hogy 
„az igen bölcs gróf ur ez úttal érdemetlenre ruházta párt
fogását“ ’s ő e’tekintetből azon szerény (? !) jóslatotmeri 
mondani, hogy „a ’ telekdijból soha sem lesz valami.“  — 
Ezeket azért hozám fel, hogy kifessék , milly különösen 
tiszteli Morion a' ns grófot, és ő milly szerény.

„Engedje meg a’ gróf ur, igy szól továbbá, a’ ri
deg Morionnak, ki már kinyilatkoztatta, hogy nem enthu- 
siasta, ugyanazon ószintességgel hozzátehetni: mikép a’ 
politikai elvek körében, következőleg az adó ügyében, a -  
lapul nem enthusiasmust, hanem statustudományi okokat 
kell választani.“ ’S ön a’ ns grófnak mondja ezt, ki a’ 
politikai enthusiasmus ellen 2 3 '/a ívnyi könyvet i r t?  Bi
zony nem hiszem , hogy nem gunyul ölté ön magára a’ 
„kiméletesség“ köntösét. Megengedem azonban, hogy ön 
a’ múlt évi 77ik számú Társaik, előadott észrevételeit il
letőleg ruházá magára azon epithetont. 0  ! már igy ugyan
csak helyén áll, mert hiszen ott csupán egy szándékú ter
vet torzított el ’s azt gyűlölettel mázolá be — „kímélete
sen.44 Nevezetesen milly Hiedelemmel elmondá ott ön , 
hogy a’ nemes gróf terve csupán az aristokratia javát 
czélozza , „mivel a’ száz millió kölcsön is legnagyobb 
részben azért vétetnék fö l , hogy az eladósodott nagy 
birtokosak menekülhessenek az uzsorától44 ’s utánaveti 
igen szerényen : „pedig kérdés, ha vájjon nem haszno
sabb volna é , ha kissé raegfonyadnának arístokrataink“ 
stb. Mondja továbbá Morion : „Es mindenek fölött nem 
nullificalna é ezen neme az adónak a’ hazában minden 
elemet a’ földbirtokosok osztályán kívül ? ’S nem ültetne 
é ezeknek helyére , a’ hazának pedig nyakára , egy fe- 
l e t t é b b  d ö l y f ö s  hatalmas és nagy befolyású olygar- 
chiát ? ’s nem bonyolitná é ezen olygarchia az országot 
egy uj nemébe a’ hűbéri rendszernek.44 Állítsuk most ösz- 
sze ezt a’ következendókkel : mindenek fölött pedig nem 
vádoltathatom arról’, hogy „ e l v a k i t t a t t a m  m a g n á s -  
g y ü l ö l e t  á l t a l 44 ismét: „igenis l e g y e n  s e g í t v e

a’ n a g y b i r t o k o s a k o n  i s 44 stb. „Ha Széchenyi Istv. 
gróf mint statusférd ezen ajánlatot elfogadná, azt neki 
Morion legalább , roppant hibául fogná beszámítani: Is
mét: „és én fogok örvendeni legjobban, mert akkor egy 
elméletben hibátlan tervet fogna hazám legkiválóbb pra- 
cticus emberének kezében látni.44 ’S ön ó „igénytelen44 
Morion akarja magát hazánk legkiválóbb practicus embe
rének felébe emelni. Kérem önt: vigyázzon , hogy amaz 
isméretes békakint meg ne pukkadjon.

Következik egy szép jelenet Morion szerepéből. Eb
ben saját végnélküli fontosságának eszméje által elragad
tatva képzeli , hogy véle Széchenyi István gróf „ a l k u 
s z i k . 44 De Morion sokkal több elhatárzottsággal lépett 
elő, hogy sem vele csak amúgy könnyeden egy pár szó
val lehetne végezni, ’s azonnal alkura is állana. — Mi
dőn a’ ns gróf Kossuthot felhivá adóterve pártolására, hi
tem szerint legnagyobb áldozatok egyekét vivé a’ haza 
oltárára; gyakorlá az erények legnagyobbikát: az ön
megtagadást. De ha minden „nyeglével44 alkudozni volna 
hajlandó: ó akkor— De ne tovább egy lépést sem. Illy 
raéltóságáróli megfeledkezés legkisebb gondolat-felvilla
nása is kimondhatatlanul sért. Hú, mintha látnám, mint 
„tóiul arczába minden vére Morionnak ’s mint kényte
len futni minden tükröt pirulása nagyságában44 azonban 
még is engedelmet ké rek , mert aligha nem csalatkozom , 
mivel ama kárhozat regiojiból származott sajátságok: irigy
ség és gyűlölet, tudjuk miként fonyasztják az arezokat, 
fölemésztik a’ piros vért. — Vértolulás pedig vér nél
kül , vagy legalább kevés vérrel nem ig e n , arezpirulás 
fonyadt ábrázaton sehogy sem mehet végbe ’s igy mel
lesleg legyen érintve: hiszem azt ,  hogy ha Morion bár
mennyire felmagasztaltatnék is, sok fonyadásra már nem 
lenne szüksége. Azt is mondja Morion a’ többi között: 
„hogy vádolhatott engem a’ gróf ur következetlenségről, 
ki maga legjobban tudja, hogy tervének v a l ó b a n  k é t  
c z é l j a  v a n ;  az országot investiálni’s egyszersmind a’ 
nagy birtokosakon segitni.“  íme itt ismét egy durva vö
rös, nem fonál, hanem kötél a’ végre, hogy a’ telekdiji 
terv gyűlöletessé tétessék, mellyhez hasonlók kisebb na
gyobb vastagságban az egész értekezésen végig vannak 
szőve.

Végezetre Morion, hogy felelete annál tarkább legyen, 
a’következő confessioval (szerinte’s szerintem is charlatane- 
riávaljáll elő,,Ha azonban mind a’mellettis netán másratolási 
hajlamot voltam volna szerencsétlen fölébreszteni némelly 
kiváltságosokban, úgy nem késem ezennel kimondani, hogy 
illy gonosz szándék tőlem idegen lévén, ha azt csakugyan 
eszközlöttem volna minden esetre hibáztam. Hibáztam u -  
gyan akaratlanul és véletlen. De jaj azon embernek , ki 
ellen már a’ véletlen is talpra áll. És ha valósággal el- 
követém a z t , a k k o r s o k a t ,  t á n  a’ g r ó f u r  ellenem 
i n t é z e t t  k i f a k a d á s a i t  is megérderalettem.“ —Kö
szönjük szépen e’ vallomást. De hát kérem ö n t , ha tán 
még nem tudta volna, hogy a’ telekdiji tervben a’ nagy bir
tokosak fölsegélése nem czél, és hogy a’ ns grófnak nem 
szándéka más felekezetet kirekeszeteni az adózásból: ki 
állott ellen önnek, hogy ezeknek tisztességes és illedel
mes utón végére járhasson ? — Hisz ha ön a’ ns g ró
fot ezek iránt illendően és nem clcsavarásokkal , jó aka
rattal ’s nem gyülölségébresztéssel, akár magány utón 
akár hírlapokban megtudakozza: bármit teszek rá , meg
kapja ö n , de más akárki is a’ felvilágosító feleletet. De 
ön e’ helyett ollyan munkát bocsátott közre, mellynek ha 
valóban az volna alapja, mit a’ közönséggel elhitetni e -  
rőködik, és a’ melly ha nem hemzsegne annyi kézzel fog- 
hatólag egymás ellen felfegyverzett nyilatkozatokkal , ’s 
egy kissé ügyesbben is volna szerkesztve : képes lenne az 
egész nagyszerű adóügyet nehány évtizedre hátra lök
ni, ha ugyan a’ m agyart , más körülmények addig tana-
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kodni ’s egymással versenygeni hagynák. Most isten ve
lünk kedves Morion a’ viszonlátásig, azaz mig ismét ked
ve csoszszanna előbbihez hasonló értekezést tálalni a’kö- 
zönség elibe. Martzius 2. 1844.

A’ fekete h5lgy<
(Német beszély.)

Berlinben e g y  viharos télestén a’ testőr ezredből há
rom tiszt nevetve , d ohányozva , dicsekedve ’s bor- és  
ifjúi kedvtől félittassan ült együtt .  Ok szép csinos ifjak 
valának, minóketaz ezred , melly a’ nem esség  virágából ál
lott , az ország  legdűsabb ’s legnem esb családaiból ak
koron nagy  számban felmutathatott. Aranytól cs illogó e -  
gyenruháik fel valának gombolva, pallosaik a’ szoba egy ik  
szög éb en  fekvőnek, fü rte ik ’s hajcsapjaik (Z o p f)  fölhevült 
arczaik körül repkedének, sarkantyus lábaik asztalon, pa-  
laczkok ’s poharak mellett táboroznának; ig y  ü zék  cs in ya i-  
kat késő éjig .  —  Ha alattok elhaladva e ’ szilaj zajt hallá 
a’ békés polgár , bizonyosan fejét rázá ’s álkot mormoga 
magában, aztán p ed ig  m eggyorsitá  lépteit ’s félénken te -  
kinte maga körül, mert nem épen legjobb dolga volt, ha 
azon testőrurak m egcsípve ót, szokásuk szerint röviden bán
tak v e l e . —  ,Teringette  !* kiálta a’ három közül a’ l e g i f -  
jabbik, ,mihez fogjunk még?* Innom már nem tetszik, re 
gé itek  untatnak; miért vagyunk lyányok , kalandok, tréfa 
nélkül? m ég csak íiczkónk sincs, kit m eg  kellene korbá
csolnunk ’s ki ahoz savanyú képet mutatna.* —  „ V a ld e -  
már, künn pogány az idő“  szólt  szomszéda. , ,A ’ polgár  
gazn ép  fészkeibe butt.“  ,, ,Ki fogjuk hajtani a’ lomha sem
mirekellőket*’* kiálta a’ harmadik. Quitzow ? n yergeltess .  
E g y p á r  utczán fe l -  ’s alálovagolunk és  bezúzzuk ablakai
kat.“ * — ,,’S holnap pénzünkkel, mint minap, fizetjük m eg “  
viszonzá  a’ házi gazda, ki a’ legjózanabb ’s legértelmesb  
volt .“  D e  várjatok , valami jő e szem b e ,  tartsunk vadá
sza to t!“ —  ,H o l?  miként?* kiáltott a’ másik k e t tő .— „Itt 
mindjárt“ kiálta a’ fiatal tiszt.  „ H e j !  Antal! A ntal!“ —  
E g y  szo lg a  siete  elő. —  „Menj le ’s nézd m eg  , l ig e t 
kertünkben nincs é fogva valami vad.— N yest,  hölgyme
nyét, czoboly , róka, medve, mindegy, hozd f e l !“  —  A ’ 
sz o lg a  els iete  ’s néhány perez  múlva nagy  patkányládát 
h o z o t t , mellynek leeresztett  csappantyúi foglyot se j te té -  
nek benne. M eglátván a’ ládát fiatalaink féktelen kaczajra 
fakadának. —  .P atkányvadászat! patkányvadászat !* ,Hur
rah ! F e l  a* kutyákkal , ra jta , ra jta ! —  „A ntal hozd el 
a’ czimborákat“  kiáltn Quitzow ur mosolygva,

A ’ szo lg a  néhány perez  múlva n ég y  kutyával tért 
v isz sza .  E g y  borzeb, e g y  agár, e g y  fog lyászeb  ’s e g y  
bozontos farkasfogár sorban állának elő. Az ifjú urak az 
asztalokat a’ palaczkokkal és a’ székeket félre tolák. Hely,  
mennyit csak lehete , adaték, a’ gyertyák különböző pon
tokon magasra tétetének f ö l , a’ kutyák a’ ládához v e z e t -  
tetének , kandiságuk fölingerelteték és  ugatva ’s resz 
ketve várván a’ megtámadást, a’ csappantyúk felvonatának 
’s a’ vadászat e lkezdeték, kísértetve vad zajától a’ vadászok
nak, kik lábaikkal tombolának ’s kezeiket csattogtaták. —  
Azonban e g y  helyett három patkány, három n agy undok te -  
remtvény, ugrók ki. A z  ebek asztalok és  székek közt, zugok  
és  szögekbe  röpültek a’ hajtott vad után. —  A ’ bútorok 
ingadozának ’s hullának, az asztal palaczkok ’s poharak
kal a’ gy ilkosok- ’s meggyilkoltakra fe lb oru lt; szek ré
nyekről a’ gyertyák lees tek  ; a’ vivők jogai ’s ujjongása  
a’ vadászok vad kaczája ’s tetszésrikoltásába vegyült . A ’ 
kutyák eg y sz e r r e  székek közé jutának, mellyekról a’va- 
dászok , nézték a’ csatatért. Dühökben öszszemarakodá-  
nak. A ’ farkasfogár megcsípte az agarat, ez  a ’ foglyászt,  
az állványok öszszetörtek, egy ik  a’ másikra esett ’s l e g 
közelebb perezben urak , kutyák , patkányok és  szo lgák  
töredék k ö z t ’s borpatakokban szitkozódva, ordítva és s e 

gítséget kiáltozva nagy rakáson keresztül kasul hem- 
zsegének.

A’ bősz zenebona legfőbb fokakor felnyílván az ajtó, 
egy negyedik tiszt lépett be; karján fátyolos hölgyet ve- 
zete, azt kisse^ izmosán tartva. A’ nő sötét köpenybe volt 
burkolva ; fejere mélyen húzott fekete sipka, álarcz és 
sűrű fekete fátyol fődé arczát. — ,Mi ez? mi ördögöt csi
náltok ?* kiáltott a’ tiszt, aztán pedig a’ félig nyílt aj
tón kirikolta : ,Hordja el ön m agát , bonfordi, ha fejét 
sz e re t i , takarodjék , a’ honnan jó ; ezen szép álarezos 
n á l u n k  m a r a d ,  — de  h o l n a p  ö n é  lehet örök— 

E perezben az alarczos fájdalom ’s iszony miatt 
hangosan felkiált». Kínaiban egyike a’ félholt patkányok
nak felkuszott a’ hölgy ruháin , fatyolába bonyolódott ’s 
nyakán megharapta ót. Az ajtón ugyanakkor tarka domi
nóban férfi rohant be , ki az undok állatot gyorsan meg
fogva földhöz sujtá, a’ tisztet olly erősen hátraléké, hogy 
szinte társaihoz esek ’s a’ félig elájult hölgyet védő 
karjaiba zárá. — Mindez kevés raásodpercz alatt történt. 
Éhez egyetlenegy gyertya világita; az elhullottak öszsze- 
szedközének, a’ szolgák elvivék a’ kutyákat, a’ fiatal tiszt 
pedig , ki a’ hölgyet hozta, kardot rántva kiálta: ,’S te 
mersz piszkos kezeddel hozzám nyúlni, ezért meglakolsz, 
gazfi!* — „Megállj ! megállj!“ kiálta Quitzow ur ’s kar
ját feltartóztatá, „pórvér ne undolkitsa e’ kardot.** — 
„ ,Hozzátok el a’ korbácsokat,*** kiálta az ifjú Valdemár, 
„,megnáspályuk.*“ — „Mindkettőt öszszeköíjük“ kiálta a’ 
második. — E ’ zajgás közben oily nyugottan , mint ha 
nem is őt illetné, maradt az idegen. 0  védenczével fog-  
lalkodék , vérét, melly fejér vállain aláfolyt, ellálitá , kis 
kendővel bekötő ’s az aggódva hallgatót halkan nyugtat
gató. Csak midőn készületeket tőnek a’ dölyfös urak föl— 
tétök végrehajtásához , fordula feléjük. Közép , karcsú ’s 
gyöngéd termetű lévén, kicsiny ’s erőtlennek látszék el
lenei óriástesféhez képest. Arcza halvány vala, sötét haja 
szalag és hajpor nélkül mélyen esék oldalaira , büszke , 
tüzes szeme szépség ’s méltóságot ada vonásainak. ,Mit 
akarnak önök, szólt, erőszakot erőszakra halmozni? Lo- 
vagiasan, nemesül van ez ? íg y  tisztelik önök a’ rangot, 
mellyhez tartoznak, a ’családokat, mellyekhez számitkoznak?* 
E ’ ficzkó úgy tartom, a ’fekete barmokhoz tartozik.O papjelőlt 
’s nekünk prédikálni akar** kiáltott egyik az urak közül.— 
„ ,Asztalra kell felállnia !** kiálta a’ legifjabbik.— „,,Ugy 
vélem, szavait megkíméli, megjegyzé Quitzow ur. A’ 
hölgyet, kit Herfurí gróf számunkra meghódított, megnéz
zük; ha szép, csodálandjuk ’s engedelmet kerendünk tő
le , ellenkező esetben legott elmehet.*** — A ’ gróf egy 
lépést tón e lő re ’s fölemelvén a’ hölgy fátyolát k iá lta : ,  Jól 

.van legyen úgy. Félre az éjjel ’s derítse fel ön kecsei 
napját, szépek legszebbike.* — Az idegen elebe állt. 
„ Az ,  mig én élek, nem fog megtörténni** szóla. — ,Bo
lond! kiáltott a’ fiatal tiszt, olly féltékeny vagy? En azt 
gondolom , hogy hálásnak kellene lenned , miszerint tő
lünk olly könnyen szabadulsz ,* — „Bolond vagy te ma
gad ! viszonzá az idegen ’s keze vasnyomással fogá meg a’ 
gr. kezét ’s merően tekinte r á : vagy inkább tán korhely, 
mind bolond , inkább vakmerő kéjencz, mint korhely. Te 
banditaként megtámadád a’ békés embereket, e’ hölgyet 
bünoduba erőszakosan hurczolád ’s engem meltatlankodás- 
sal fenyegetői. Ki vagy te , hogy azt tenni mered? Ha 
illy bűnösök ellen nincs törvény, úgy maga az ember 
kénytelen őket megfenyi teni ’s azt másoknak intésül tenni 
akarom is , bátor nem kellene annyira lealacsonyulnom.** 

Az idegen bátor szavai perczig olly nagy bámulatot 
okoztak , hogy mindnyájan hallgatának ; de elvegezven 
azokat , csattogó kaczaj támadt — ,E ’ ficzko becsüle
temre mondom! isteni, kiálta Valdemár, egyetlen a’ maga 
nemében. Mindjárt mondám, azonnal láttam ra j ta ,  hogy 
meg kell korbácsoltatnia, korbácsoltatnia ! korbácsoltatnia!*
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8 e’ szavakkal ó és a’ másik két ur azon súlyos vadász- 
korbácsokhoz nyúltak, mellyek az asztalon fekvének. — 
Az idegen egészen nyugotían álla, de minden idege lát
hatólag megdagada, ajkait könnyű reszketés mozgatá ’s 
kezei öszszeszoritkozának. ,Tanácslom önöknek, fenyege
t ő i g  szó la , hozzám ne nyúljanak, mert itt harcz forog 
fen élet ’s halálra. ’S holnap mit mondandna a’ világ, a’ 
város, a’ nemesség, az udvar? Önök vakmerősége nem 
fogna büntelenül, gyalázatuk pedig titokban maradni, sót 
legelőbbkeló barátaik sem védhetnék önöket! Azonban e’ 
nyugottan kimondott okok, mellyekben sokkal több igaz 
rejlék , semmint egészen figyelmetlenül maradjanak, va
lószínűleg keveset használandának, ha az ifjú gróf tár
sainak ,megálljatok‘-a t  nem kiált vala. O szép ifjú volt, 
lovagias termettel ’s általában nemes vonásoku arczczal, 
melly most harag ’s boszuvágytól lángola, egyszersmind 
azonban b i z o n y o s  fokát az e l s z é g y e n ü l é s n e k ,  
m e l l y e t  e l r e j t e n i  t ö r e k v é k ,  m u t a t á .  — 
,Kicsoda ön ?* kérdé az idegentől. — „Az elhallgatom“ 
viszonzá imez. — ,Mi pedig csak neve ’s rangja mértéke 
szerint bánandunk önnel másképen, kiálta a’ gróf. Ha ön 
egyszerű ember, ha semmi, ha nyomoru , ki engem olly 
vakmerőén megsérteni merész volt, esküszöm az égre ! 
hogy a’ korbácsot, mig csak karomat mozgathatom, hasz- 
nálandom ; ha ön nemes, számolásunkat, mint illik, itt 
mindjárt haladék nélkül kiegyenlitendjük. Ki tehát az igaz
sággal , kiálta ’s lábával toppanta , magát dühig fölinge-* 
relni törekedve , ki vele !* — „Ha igy van , szólt az ide
gen, jól van hát, én nemes vagyok.“ — ,Neve?* — „E gyet 
a ’ legjobbak közül mondhatnék önnek, büszkén válaszolt 
a’ fiatal férfi , ’s önnek azt el kellene hinnie.De nevemet 
meg nem mondom. Okaim vannak rá“ ezután a’ hölgyhöz 
hajlék, ki heves kérő mozdulatot tón , miután folytatá: 
„Utóbb megkapja ön a’ szükséges bizonyítványt, külön
ben fenyegetésitól nem rettegek. Megtámadtatván tudan- 
dom védeni magamat. Akkor mindenkinek legyen gondja 
önmagára.“ — ,Quitzow , add ide a’ kardokat* szólt a’ gr. 
szünet múlva, melly alatt ellenét élesen vizsgálá.E’ sza
vak felzúdulást okoztak. A’ gr. barátai nem akarák tűrni 
szándékát, Quitzovv ur kiegyenlíteni törekvék az ügyet 
’s minden rábeszélését arra forditá, bocsáttassék el a’ pá
rocska , melly bizonyosan mitsem fog kilocsogni, mert 
valószínűleg neki magának is rejtendő titka van ; de mi
alatt mesterségét hasztalan gyakorló, a’ másik oldaloni ur 
hoszszu beszélgetést tarta, mellyet koronként, a’ hölgy 
lassú zokogása szakita félbe. — ,Misem gátoland, nevet
ve kiáltott a’ gr., annál kevesbbé aggodalmaid. E ’ kis bo
got vigan fogjuk megoldani. Ön azt állítja, hogy nemes, 
jól van, elhiszem; az iránt ön később adand felvilágosí
tást ; szavának hiszek. Nyúljunk tehát a’ dologhoz; itt 
van két kard , válaszszon ön. Mutassa meg mesterségét 
’s vigyázzon magára. Jó vívóval van baja! — „Percz ig  
még várjon ön“ viszonzá az idegen. „Ha tán súlyosan 
megsebesittetem vagy elesem , e’ hölgy innen szabadon 
’s gátolatlanul fog elmenni, kisem kérdendi, kisem kisé- 
rendi é tv á g y  alkalmatlankodandik neki.“ — ,Meglesz, ki
álta a’ gr., mi pedig megszűnünk v ín i, mihelyt egyikünk 
vagy másikunk kiáltja, hogy eleget kapott.*

Legközelebbi perczben elkezdetek a’ viadal, melly 
a’ gyertyák kétes fénye mellett ügyesen folytattaték a’ 
síkos szobában. A’ vivők körben üzék egymást, majd ótal- 
mazva magokat, majd a’ szikrázó pengék (Kiinge) erő
sítéséül sebes vágásokat használva, majd okosan kitérve, 
aztán pedig elhatárzó megtámadásul egymást megroban- 
va. Egyik oldalon a’ fiatal tisztek állának, élénk részvét
tel nézve a’ viadalt, másikon a’ fátyolos nő csendesen , 
mozdulatlanul, sötét rémkint, lélekzetlenül hajolva egy 
szék magas hátához, melly neki támaszul szolgált. — Né
mi idő múlva kissé lankadni látszék a’ gr. ereje, mozdu
latai lassúbbak lőnek, herculesi termete, melly igen fe

lülmúlta elleneét , bizonytalanul ingadozók; ellenben az 
idegen mozgékonysága ’s kitartása nagyobbodók , csapá
sai gyorsak és sürüek valónak; rögtön hozzá ugorva kard
jával a’ gr. karját találó , melly lehanyatlék. legközeleb
bi perczben pedig fejét, mellét; a’ nagy test botorkált, 
fel törekvék magát tartani ’s eszméletlenül és vérboritot- 
tan zuhant a ’ földre. — Ekkor legnagyobb zavar jelene
te következék, a’ fekete hölgy esengó jajkiáltást hallata, 
karjait , mintha a’ vivők közé akarna rohanni, fölemelé, 
de a’ győztes elvetve véres kardját feltartóztatá ót. A’ 
gr. barátai segítségére siettek, a’ fóldrül fölemelék, ágy
ra tevék , orvost, vizet, pólyákat hozattak ’s a’ baleset 
szerzőjiről csaknem megfeledkezének. Ezek, az ifjú urak 
viszszatértekor, mindketten eltávoztak ’s a’ nyomoru ka
landra szórt átkok, a’ fekete hölgyre mondott sértések és 
szemrehányások , hogy Herfurtnak megengedék egy kö
zönséges névtelen emberrel megvinia, hangzónak útón
ok. — Végre eljőve az orvos , ki aggodalmas képet csi
nált ’s a’ sebeket fejcsóválva kötözgeté. A’ fiatal tiszt 
hat hétig súlyosan fekvék ’s még nyárban is annyira érzé 
mély fejsebe utófájdalmait, mikép engedvénynyel jószá
gaira kelle vonulnia, hogy ott a’ ruha feszétól ’s társai 
vidám és vad tivornyáitól távol tökéletes felgyógyultál e- 
lömozditsa. — A’ négy barát becsületszavát adá egymás
nak, hogy amaz éj eseményiről hallgatandnak, a’ gróf 
lázbetegnek jegyezteték föl a’ lajstromba’s fájdalmai igazi 
oka titokban, szintolly nagy titokban maradt, mint a’ fe
kete hölgy ’s bajnok védője. Mert bármint iparkodának is 
nyomába jutni a’ fiatal u ra k , bármi gyakran volt is tár
gya beszélgetéseik és sejtelmeiknek a’ titokteljes ismeret
lené , semmi nyomozás nem volt képes felvilágosítani a’ 
kalandot, mellyet Herfurt gr. egész szivéből sokszor át
kozott bús órájiban. Kedvetlensége lassanként heves gyű
löletté nőtt a’ fiatal férfi ’s fekete kisérönóje iránt. Ar
ról ó soha nem beszélt , de némi boszuvágyó érzemény- 
nyel folyvást ohajta még egyszer találkozni a’ nyomoruval, 
ki azután nem fogna menekülni körmei közül. (Folyt )

T á re z a.
Pár nappal az előtt sebesen robogott Hajóutcza 

szögletén egy, két fogatú kocsi, szükségtelen monda
nunk, hogy nem a’ szekéruton, hanem a’ gyalogjárdán ’s 
fordulóban majd eltipratott egy szende hölgyet, ki sze
rencsére mégis hamarjában egy boltajtóba menekülvén 
csak shawljat volt kénytelen martalékul engedni. Ha bér
kocsis — kik különben épen nem jobbak a’ Deákné vász- 
nál — falusi p ó r  vagy u r a s á g i  kocsis tévé vala e’ 
csínyt, tán, mert salon emberei nem vagyunk’s igy a’be- 
számitás nem olly terhes, kedvünk lett volna hátát meg
rakni, mint tavaly tón egy philanthróp; ha tébolyodottnak 
látszott volna, felkiáltanánk: országos segély és téboly
da! de egyik sem a’ kettő közül, ’s igy boszankodásunk 
tetőpontját nem érheté, mert az ügyetlen vagy szeles ko
csis állat volt! igen is , egy félvér-arszlán ! ’s illy eset
ben nem maradt más vigasztalásunk mint felsohajtani: k. 
városrendezés ! jójön el országod !

F. hó 14d. békésen ballagott egy falusi pór sze
kér fővárosunk egyik széles utczáján bárányokkal rakot- 
tan, utána sompolygott egy félkéz kalmár is, mert tudnunk 
kell, hogy van az embereknek egy faja, melly ott szokott ke
resgélni, hova mitsem tón, ’s egyik bárányt a’másik után 
czipelé le a’ saráglyán. így  ment a’ kezelés ötig, midőn 
egy becsületes ember, ki távolrul szemmel kiséré e’ gaz
dálkodást, zajt ütött; a’ tettes, fájdalommal legyen mond
va zsidó, elillant erre ’s nagyobb gondja lévén saját mint 
a’ bárányok bőrére ártatlan zsákmányait a’ pór nagy örö
mére ott hagyjá. Ha most raegemlitnók, hogy e’ kaland 
polg. órház közelében történt, tán némellyek epésen fa
kadnának k i , de ezek csilapitásaul ’s minden méltatlan 
bántalom megelőzéséül szükség följegyeznünk: hogy az 
esemény ideje kora r e g g e l , körülbelül 6 óra volt. V.
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A z  évenklnt tartandó orsz.gyűlés Iránti fel
írást javaslat.

Felséges ’stb. Viszszapillantván alkotványunk törté
netére , midőn lá tjuk , hogy az 1458: 13, 1471: 1, 1526: 
16, 1563: 3, 1655: 49, 1715: 14, 1723: 7. t.czikkelyek 
szer in t,  még amaz időkben is szükségesnek tartaték az 
országgyűlésnek néha évenkint, néha minden másod év
ben szabályszerüleg azonban minden harmad évben ösz- 
szehivatása, midőn fejletlen állapotában a’ nemzet önként 
sem érezhete nagy vonzalmat, harczias körülményei közt 
pedig időben ’s nyugalomban sem bövelkedék, ollyan bel
ső és részletes javítások ’s intézkedések körüli foglalko
zásokra, mellyek béke által ’s a’ nép értelmi műveltségé
nek bizonyos fokozata által föltételeztetnek : azt hisz- 
szük , felséged előtt nekünk elég ama törvények sorára 
’s azokon felül még az 1791 : 13, 1827: 5 t.czikkekre 
egyszerűen hivatkoznunk, elég a’ múlt és jelen különb
ségeit , az érdekek mostan szövevényesb és surlódóbb, a’ 
szükségek rohanóbb ’s változóbb természetét, és a ’ nem
zet fejlettebb ’smunkásabb közértelmességét ekkép rövi
den csak megérintenünk annak bebizonyítására, hogy mi
dőn mi az országgyűlések évenkinti tartását kívánjuk, sem 
ollyat nem kívánunk, mi törvényeink szavaiban i s , szel
lemében is nem volna gyökerezve, sem ollyant nem, mi 
korunk és nemzetünk sajátsága és szükségei által nem 
igazoltatnék.

Már ama feliratunkban, mellyet múlt 1843 év julius 
12ikéról felséged k. k. előadásaira fölterjeszténk vala, a’ 
teendők roppant számából megemlítettünk némellyeket; el
mondtuk, hogy sem az ország határainak kérdésében jo
gainkkal nincsenek öszhangzásban a’ tények , sem annak 
határain belül nem bírt nemzetiségünk fölemelkedni azon 
po lczra , melly azt a’ közélet minden nyilatkozásiban il
leti ; elmondtuk , hogy midőn egy részről az egyetértés 
azon egy haza polgárai közt vallásbeli viszálykodások ál
tal zavartatik, más részről a’ békítő népnevelés minded
dig nem volt tárgya országos intézkedéseknek ; elmond
tuk az idő intését, melly a’ nép terheinek könnyítésére, 
állapotának pedig javítására komolyan emlékeztet; elmond
tuk , hogy földművelésünk hervadoz: azt éleszteni kell, 
hitelünk nincs: ezt szerezni k e l l ,— iparunk hiányzik: ezt 
teremteni kell; — kereskedésünk nyomatás alatt szenved: 
ezt szabályozni kell,— és már azoknak végbehajtására is, 
hol azonban még mindent nem soroltunk elő , a’ legbuz
góbb akarat ’s legnagyobb áldozat mellett is éveknekhosz- 
szu sora kívántatik ; pedig még mindezek által a’ belső 
javítások nagy munkája nem leend bevégezve, hanem csak 
azon alapföltételek lesznek megszerezve, mellyeknél fog
va hazánk eljuthat a ’ virágzásnak, nemzetünk a’ boldog
ságnak ’s dicsőségnek azon fokára, mellyre részint bel
ső életerejök által, részint annyi kiállott szenvedeseikert 
kétségen kivül meghivatnak a’ gondviselés által. És ha ezek 
mellett gondolára veszszük, hogy úgy a ’ szellem- mint a- 
nyagvilágbeli találmányok ’s javítások , szemeink előtt az 
életben mi rohanó sorral következnek egymás után , hogy 
a ’ megszaporodott közlekedési módok ’s megélénkült ke
reskedés és a’ közhatalommá vált sajtóvilág ereje á l ta l , 
a’ távolabb lakó nemzetek is mi nagy befolyást ’s hatást 
gyakorolnak egymásra, mellynek üdvös vagy káros volta 
mindenkire nézve öszszes kifejlettségének értéke szerint 
különbözik : bátran állíthatjuk, hogy ha vagy teljesen el
szigetelt állásban maradni nem akarunk, vagy a’ mester
ségek, tudományok és álladalmi intézvények mezejénmin-

ket annyival megelőzött nemzetektől örökös függésben nem 
akarunk lenni , — épen a’ saját nemzeti létünk ’s virulá- 
sunk iránti legszentebb kötelesség elengedhetlenül meg
kívánja tőlünk , miképen necsak megszaporittassanak, ha
nem minél gyakoribbakká is tétessenek a’ törvényhozói 
intézkedhetés alkalmai; részint azért, mert e’ sűrű fe j-  
lödés közepette , a’ szükségnek ’s intézkedésnek pillana
tai jelen korunkban hamarabb jónek és múlnak; részint 
azért, mert ez egy részről tanácsos i s ,  miután minden 
történeti lapon nyugvó alkotványbeli változtatásnak ’s ja 
vításnak fokozatosnak kell lenni, ez utón azonban az e l -  
késéstól csupán a’ gyakoribb országgyűlés ó m eg; más 
részről pedig szükséges is, miután a’ természetöknél fog
va szétágazásra hajlandó helyhatóságok ereje évenkint 
öszszegyüjtetvén,e’ szerint az öszszes törvényhozás egy
behangoztató ’s irányadó hatása által a’ közvéleményt ’s 
ennélfogvást a’ nemzetet biztosbban fogja vezérelni ’s iga* 
zitani, ha kell. De azonkívül, hogy a ’ szelíd folytonosság
ban évenkint egymás után alkotandó ’s a’ végrehajtásban 
egymás által már megkönnyitett törvények, kisebb rázkó
dást okoznak a’ három évenkint és igy egyszerre na-? 
gyobb sokaságban hozni szokott törvényeknél, maga az 
alkotványos élet és elem is , engesztelő ’s kiegyenlítő 
irányzatában a’ szerint érik és tökéletesedik, a’ m inta’ 
törvényhozás munkálkodás végett gyakrabban öszszeül, 
és sok hiány ’s apadék az országgyűlésen kivül is , és 
ennek körében is épen annak tudása által fog legbizonyos- 
ban ’s legbiztosban megszüntettetni, hogy ellenkező e -  
setben azoknak kellemetlenségei ’s ártalmai évenkint érez
tetnének.

Midőn azonban az országgyűlésnek évenkinti tartá
sát , itt az ide mély tisztelettel rekesztett törvényjavaslat 
szerint kimondatni kívánjuk , ugyanabban a’ nemzet annyi 
év óta táplált ’s felséged előtt annyiszor kijelentett köz- 
ohajtása szerint kifejezendönek véljük egy részről aztis, 
hogy jövendőben az országgyűlések mindig Pest város
ban tartassanak ; más részről pedig, hogy hazánk életvi
szonyainál ’s lakosai legnagyobb számának mezógazda- 
sággali foglalkozásánál fogvást az országgyűlésnek ideje 
december, január, február és martius hónapokra határoz- 
tassék állandóul.

Tehát mind a’ belső javítások szükségeinek sokasá
gánál, mind velünk távolabb ’s közelebb kapcsolatban le
vő ’s lehető nemzetek folytonos, bennünket meszsze meg
előzött ’s úgy ipari mint nemzeti önállásunkra nézve sú
lyossá válható fejlődésének tekinteténél, mind pedig ma
gának az alkotványos élet gyakoribb öszszepontosulásá- 
nak ’s ez által eszközlendó tökéletesb és szabályszerűbb 
munkásságának áldásteljes hasznainál fogva, minket azon 
remény ’s erős bizodalom táplál , hogy magas egyezeset 
felséged nem fogja megvonni ezen törvényjavaslattól, 
mellynek czélja : minélelöbb rendet ’s jogot hozni be oda, 
holhiázyzik, a’ kor kivánatait ’s az érdekek szükségéit 
kielégíteni, mindig annak idejében siettetni azon in téz- 
vények behozatalát, mellyek más országok ’s nepek jóllé
tének ’s díszének alapjává váltak, és ekképen hazánk vi
rág zása , nemzetünk megnőtt hatalma által czélja egy
szersmind öregbíteni ’s tenni állandóvá az alkotványos ki
rályi szék ragyogását ’s örökre diadalmas erejet. A
kik egyébiránt ’stb. r . ,

T ö r v . c z i k l t  az országgyűlés évenkinti tartásáról.
Jövőben az országgyűlés evenkint es mindig sz.kir. 

Pest városban fog öszszehivatni. Munkálkodásának ideje : 
december, január, február, martius hónapokra határoztatik.
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A’ fekete hölgy.
(Német beszély.)

(Folyt.)

II.
Jószágain anyját ’s nővérét találta, kik ót gonddal 

fogadák és ápolók. A’ grófnak nagy birtokai valának, de 
mint akkoron sok nemes öröksége, nagy adósságokkal meg
terhelve, következményével a’ gondatlan pazarlás, fény
űzés-  és elvadult erkölcsöknek, mellyek igen sokat hadi 
szolgálatba, az udvarhoz, vagy legalább télre székesvá- 
rosba, nyárban pedig fürdőkbe hajtának , hol gazdagsá
guk kölcsönös, tékozló fitogtatásával tónkrö juttatók ma
gokat. Adósság adósságra halmoztaték ’s az atya hagyo
mányát elpazarlá a’ fiú vagy unoka. Így történt, hogy ha 
az országos hitelrendszer nem volt elegendő, keresztyé
nek és zsidók voltak kénytelenek felnyitni erszényeiket ’s 
elzálogosítások, nagy kamatok ’s mindennemű nyomasztó 
és piritó mellékföltétek alatt köttettek. Herfurt gr. is ehez 
folyamodott sokszorta ’s az öreg Waldmann E litó l , vagy 
mint nevezteték , a’ nemesség zacskó-mesterétől, mert 
amaz majdmajd egészen nagy adósságkönyvébe volt beírva, 
kölcsönze. Waldmann Eli öreg polgár v a la , ki egyiké
ben a’ kerületi városoknak pompás házat birt, mellyben 
fölötte egyszerűen élt. — Egy hatalmas családtól vett té
rés  kastélyban szövetgyárt állított, Amerika ’s Ázsiával 
kereskedett, hajóji tengereken úszkáltak, de utóbb mind
ezzel fölhagyott’s a’ kereskedőből h á z -é s  jószágcserebe- 
ré lö , berész és uzsorás lön. Zsidó, keresztyén vagy'po- 
gány volt é, megtudni soha nem lehete; annyi bizonyos, 
hogy templomba soha nem járt  ’s ha vélni lehete , hogy 
valamit imád, ez kincse volt, mert közállitás szerint maga 
sem tudta gazdagsága mennyiségét.

Bizonyos napon , midőn Herfurt gr. ablakánál állt, 
udvarába különös szekerzetet látott jóni. Ezen kicsi, nyílt 
lengyel szekerzet nyeregkocsiféle vala és szintolly piczi, 
sovány lovaktól huzaték. A’ kocsiban épen annyi hely 
volt, hogy elöl az ülésen egy piszkos, félig nőtt süheder 
kopott paszományos öltönyben ülhete , másik részét pe
dig széles vállu , alacsony és vaskos , koros férfi foglalá 
el^ezüstszinü ha jja l , melly hátul befonva nagy szürke
zöld öltönyén fekvék ’s háromszögű igen kis kopott süveg
gel volt födve, melly alól pofók ’s erős csontu piros arcz 
szelíden mosolygva föl hozzá néze. A’ gr. nyomban ráis
mert, ki a z ,  és durva szitok mozgatá ajkait. ,Itt jő már 
E l i ) az öreg zsebelő* s z ó l t , ,az ég tudja , hogyan tu
dott a’ gazt! kiszaglálni, vajha leghoszszabb kötélről csüng
ne.* Mialatt megfordult, az ajtó felnyílt ’s Waldmann Eli 
u r  az őt bejelentő szolga után nyomult. — „Régi barátok 
közt semmi teketória** kiálta Eli, a’ hóna alatti nagy könyv
vel a' grófhoz lépve ’s nagy durva kezét elébe nyitva.
:— ,Régi barátok közt semmi teketória, régi érdemes ba
rátom, nyájasan viszonzá a’ gróf ön  oily v ig , olly jó 
színben v a n , ön soha nem fog megbetegedni vagy meg
öregedni.* — Eli nagy világoskék szemei csintalan tekin
tetével kacsinta a’ könyvre és szóla : ,,Mi fogna lajstromom
ból lenni, ha megbetegedném ’s ki fogna aztán az ország
ban utánnézni, nemes kegyelöim ’s barátaim serege is vig 
>s egészséges é ? A’ kedves urak meg nem látogatják az 
Öreg Waldmann E liá s t , hanem gyöngéd levélkéket Írnak 
nek i , a’ derék , dicső Éliás atyának, ki mindig nyitva 
tartja adakozó kezét; de ha szekerkéjét megpillantják né
ha, nem egy gondolja magában: ,vajha leghoszszabb kö
télről csüngne.* — Ekkor olly bátor-póriasan kaczaga , 
hogy hangzott belé a’ szoba ’s olly csintalanul nézett a’ 
grófira, hogy ez e lp iru l t , mert úgy látszék, mintha ezen 
agg  flczkó értene a’ mesterséghez, valakinek szive ’s 
v e s é j é b e  t e k i n t e n  i.— E z a l a t t  s ü v e g é t  ’s 
könyvét félretevé, a’ gr. pedig egy szolgának bort ’s ét

keket hozni parancsolt, mihez Éliás mosolygva fejét bicz- 
czente. Aztán leülve a’ tartományból, közel és távol csa
ládokról történeteket, trérás eseteket, anekdotákat, ka
landokat beszéle ; ö ismert mindent, megtudott mindent. 
Újain számláló e l , ki hogyan á l l ; vig vo l t , gúnyolt, jó 
tanácsokat osztogatott, goromba Ion, de azon egy pont
ban mindig hallgatag vala, hogy soha senki meg nem tu
dó , más valaki mennyivel adósa. Ez titok volt, mellyet 
a’ nagy könyv rejte ’s ebbe É l i á s  ur kinek sem hagya 
pillantani.

Miután evett és ivott, elérkezék végre ügyei leg
komolyabb percze. ,Nos*, mondó az ö r e g , felnyitva a’ 
könyvet, ,lássuk csak , hogyan állunk, nemes uram.* — 
„Miattam, érdemes országos zacskómester, számítsa ön. 
öszsze** nevete a’ gróf. —,Ah , bah ! számítsa ön öszsze* 
kiálta Éliás , ,azt mondani könnyű , de ki fizeti ki az a -  
dósságot?* — „A ’ halál !•* mondó magában a’ gr. — Éliás 
komolyan néze rá. ,lgy beszélnek a’ könnyelműek ’s vásottak, 
kik erkölcs és jog nélkül csak amúgy a’ nagy világban él
nek. így  tesznek az arany fiatal uracskák ’s mi lesz vé
gok, azt becsületes emberek gondjára bízzák. Ön e’ tré
fa nélkül is eléggé gonosz, valóban eléggé gonosz hely
zetben van. Itt öt ezer ta llér,  amott meg öt ezer , itt a’ 
nagy tőke ’s két év óta semmi kamat ’s egész sorozata az 
öszszegeknek , miket az öreg Éliás a’ fővárosba külde 
elfecsérlés végett. Ön gr. ur, roszul gazdálkodott. Anyja 
’s nővére már két télen valának kénytelenek itt telelni, az ifjú 
gr.urnak sok kelle ’s honnan venni?! Ekkor kardocskát kötnek 
föl,illyen aranyos,aranypaszományos öltönykébe búnak,drága 
lovakon lovagolnak, tánczolnak, vadásznak, szerelmes
kednek, egy éjjel mindenöket eljátszák, haszontalan höl
gyekért megverekesznek ’s legdörébb csinyokat tesznek, 
mintha az a’ becsülethez tartoznék, mig szegényül ’s 
roncsolt egészséggel haza jőni ’s egész éltökben azért 
lakolni kénytelenek.*— ,,Éliás kiálta hévvel ’s büszkén a ’ 
gr., azután megfordulván mosolygva szó la : „No de öreg, 
miveletlen embernek némit el is engedhetni ’s goromba
ságán csak nevetni kell.** — ,Ha szükség van rá !* guny- 
mosolylyal kiálta az öreg. — „Kikérem magamnak a’ leg
komolyabban bármi avatkozást ügyeimbe“  folytató a’ gr. 
„Ne feledje ön, hogy köztünk határok vannak, miket ön 
tisztelni köteles.'* — ,Oho! legkegyelmesb gr. uram*, 
mondó az ö r e g , ,ne üljön ön lovagias lovára ellenében az 
öreg Waldmann Eliásnak, ki önnek jót akar. O ezerszer 
és újra ezerszer fogja önnek mondani,hogy ön roszul gazdál
kodott,raert|ujain számlálhatja meg: szép jószágai közül men
nyi még tulajdonkép öné. A’ tönkrejutást nagyatyja kezdé, 
ön atyja folytató, ön pedig, ha máskép nem fordul a do
log, bevégzendi.* — ,,E’ tehertől végtére is a’ derék or
szágos zacskómester szabadit meg** gunymosolylyal ki
álta a’ g ró f .— ,Ha én nem teszem, megteszi tán más. ’S 
ha akarnám* kiálta az öreg férfi, hévvel ütve könyvére ’s 
durva pórias vonásaiból gonosz diadal tündöklék,,nem egy 
járna úgy. De nem, senki ne mondja, hogy nadály, hogy 
uszorás vagyok és senki nem panaszkodhatik reám. Én 
mindenkit intek, tükröt tartok elébe, azt tevém önnel is.* 
— „Mit használ az ?** szólt a’ fiatal férfi nyersen elfor
dulva : „Kérem önt, zárja be amaz átkozott könyvet. Mit 
akar ön itt, miért jő ’s kínoz? Kamatot, pénz takar  ön? 
Nekem semmim sincs. Vessen számot őszkor számtartóm
mal,** — ,Az sem ad semmit is* viszonzá Éliás „mert ősz 
után tél jő , a’ midőn a’ f ó v á r o s b a n i  élet kezdő
dik, mihez, a’ mi van, nem elegendő.* Néhány perczig gon
dolkodva á l l t , azután mondó : „Akarja ön tudni, miért jö -  
vék ? Javaslatot akarok önnek tenni, melly minden bajá
ból kihúzná ? —■ Herfurt kérdóleg néze rá. — ,Önnek meg 
kell házasodnia*, mondó az öreg. — „Önnek hát hölgye 
van számomra** vidámon kiálta az ifjú ur. „Eli,  tán bi
zony lyánya van?** — .Lyányom, ha volna is, viszonzá 
az uzsorás ’s némi büszke nyomadék fekütt szavaiban, ön
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neje soha nem lehetne. Nekem csak fiam van/ __ „ E z ,
reményiem, nincs önnel egy agyagból gyúrva /4 — Az 
öreg férfi mosolyga. ,Hallgassa csak ö n , mit mondok4, 
szóla. ,Én ismerem az országot; van benne sok szép, fia
t a l , előkelő hölgy, de gazdag kevés, háziast azonban, 
erkölcsöset, erénytelit csupán egyet tudok. Ez pedig ked
ves kellemes gyermek , mint angyal, olly finom, olly su
gárzó szemű , egészen tej és vér ’s mint a’ manó , olly 
enyelgő és vidor, okos és játszi.* — „Kicsoda e’ csor
dagyermek?44 kérdé Herfurt félig kandián, félig gúny
nyal. „Tán valami gazdag pénzváltó avagy szállító lyá
n y a?44 — ,Tisztelet, kegyelmes u r4, mosolyga Eli, ,vére 
a’ legfinomabb fa jú /4 ,Nézze ön4 folytató, ,innen négy ó- 
rányira , hegyek köz t , egy régi vár v a n . ebben lakik a’ 
szép kisasszony. Ismeré ön az öreg Eichtenstein bárót?4
— „Ismerém é ? nem, de hallottam^ róla. Az öreg fukar 
úgy élt, mint valami bagoly.44 — ,0  meghalt1, monda Eli, 
három hónappal ezelőtt meghalt, egy kisasszony egyetlen 
gyermeke ’s én gyámja vagyok.4—„Ö n?44 kiálta a’ g r . — 
,En4 viszonzá Eli. ,Láttassék bár csodálatosnak, de úgy 
van. Az öreg ur mitsera akarván a’ finom előkelő embe
rekkel, engem választa !4 — , / S  a’ jó gyám44, kiálta a’gr. 
„dicséri sivatagban vadul felnőtt gyámgyermekét.44 — 
,Uj baklövés4 monda az öreg férfi. ,A ’ gyermek herrn- 
hutereknél nevelteték ’s csak nem rég  óta él a’ várban, 
mit kevesen tudnak. Mert ha tudandák, a’ fiatal ’s öreg 
urak forgószélkint rohanónak vala az arany szív meghó
dítása végett.4 — ,.’S ön E l i , engem kínál a’ szeren
csével ?‘4 komolyabban kérdé a’ gr. — ,Önt kínálom , ha 
tudja azt hasznára fordítani. Ön fiatal, finom előkelő ur ’s 
valamennyi hibájával is jobbnak tartom önt a’ tübbinél.Igy 
nem maradhat, ön maga sem tudja, millyrosz karban van. 
Megtetszvén Margitnak, vagyont kap ön és szép házias 
nőt, ki megtéritendi önt ’s az öreg Eli is pénzéhez jutand.4
— „Ah , úgy é !f4 kiálta a’ gr. — ,Igen, úgy4 ismétlé az 
öreg. ,Hallja ön, én alkut akarok önnel kötni.4 — „A l
kut a’ sátánnal44— ,Valamennyi kötelezvényemből egyet 
csinálunk; azon fölül hitelezek önnek még 10,000 tallért, 
ezért ön minden jószágát nekem adja, ha egy év ’s egy 
nap alatt pénzemhez nem jutok 4 — A’ fiatal nemes ko
moran nézve rá. „Arról egy szót sem,44 mondó. „Mit je 
lent az ? Jószágaim azonkül nagyobbára hűbériek/4 —- 
,Nöhübériek4, kiálta E li ,  ,nőkre szállnak á t ’s az is csak 
kis részök. Egyébiránt hűbér ide , hübér oda, más idők, 
más szokások. Akar ön?4— „Nem!44 — ,Jól van, én me
gyek , de tán rágondolja ön magát.4 Aztán könyvét vévé, 
kezét a’ grófnak uyujtá és szóla: ,Mindenki meleg Öl
tönyről gondoskodjék, hogy meg ne fázzék^ igy van meg
írva. Ila ószszel nem fizet ön, panaszt kell tennem , aztán 
pedig csőd következik. Menjen ön Richtenstein várába, ön 
nővére ismeri Margitot gyermekévei óta. Nem akar ön ? 
Ne vegye rósz néven, szavak csak s z é l , azok is elfu- 
hatnak.

III.
Eltűnvén a’ különös szekerzet,  Herfurt gondolkodva, 

székbe veté magát. Komolyan, első Ízben gondolkodók pa
zarlásai ’s helyzetéről, mellyet olly keserű szavakkal fes
te az öreg férfi. Szégyen és bu foglalkodtaták ót sokáig, 
érzé az igazságot ’s nem akará azt megvallani magának, 
űe leginkább felbőszité ő t , hogy azt egy durva pór meg 
meré neki mondani. Végre száratartóját hivató , ki hosz- 
szu fejtegetéssel bebizonyító neki, hogy az öreg Elinek 
nagyon is igaza van. A’ költség sok év óta mindig túl
haladó a’ jövedelmet. Haszonbérlőktől a’ pénz előre vete- 
ték föl ’s a’ jószágokon olly nagy adósság fekvék, hogy 
alig volt remény megtartásukhoz akkor is, ha nagy költ
ségkímélések történnének , mit a’ fiatal nemes büszkesé
ge úgyis megvetett; mert hogyan is élhetende számos 
szolga, a’ fény, melly nevéhez olly szükségesnek látszék

’s a’ fényűzés nélkül, mellyet megszokott ? Mit mondan
dóit a’ tartomány , az ország, a’ nemesség, az udvar, a ’ 
fenyes vad czimborak ? A’ szemrehányásokat szemrehányá
sokkal kábita el j á té k ’s más dolgokbani szerencsétlensége 
’s vádlásokkal elődei tékozlása ellen, kik neki olly ke
veset hagyának , ’s vegre a’ puha kerevetre veté magát 
átkozva a’ fekete hölgyet, ki élte e’ nyomorát ’s egyhan
gúságát okozó. Aztán az öreg báró szép , jámborul ne
velt , gazdag örökösére gondolt ’s végtére is nem találá 
épen rosznak meglátogatni ót.

Közepette álmodozásainak Lidia, a’ fiatal grnö lé
pett be, ki elibe karjait terjesztő ’s ót leülni megkérés Is 
méred te Richtenstein Margit kisasszonyt?4 szóla._„Igen4*
viszonzá Lidia nevetve, mialatt finom elpirulás vonult 
szép arczára, „gyermekkorunkban barátnők valánk. Hát 
már tudod ?4‘—,Mit?4 — „Hogy egy óra óta nálunk van /4 
A’ gr. meglepetve fölkelt. ,Nem, azt valóban nem tudom 
0  itt van? Miért nem tudtam arról mit is?  Általában mi
ért hallgattatok róla, holott valamennyi öreg nagynéne ’s 
nagybátyáról tiz óra hoszszanta is kelle hallgatnom a’ 
leguntatóbb történeteket?4 — „Mert magam sem tudám44 
mondó Lidia; „hogy már néhány hónap óta lakik a’ régi 
várban. Atyját eddig szigorúan gyászolá, most első ízben 
lép i s mé t  az é 1 e t b e / '  — ,Minö igényekkel lép föl e’ 
lyányka V  nevetve kiálta Herfurt gr. ,Mint piros arczu fa
lusi várkisasszony, mint büszke örökösnó , vagy mint di
vatszerinti hölgy?1 — „Nézd meg ót közelről válaszolt a’ 
nővér.— , Attól tartok, hogy rám mereszti szemeit’s fővá
rosi árát kérdendi a’ vajnak, vagy a ’ juhok állapotát ’s 
mint tojnak az idén a’ tyúkok, vagy minden öltönyzsebé
ben énekeskönyv ’smindenik kezében harisnyakötés leend. 
Szőke, kékszemü ’s együgyű, természetgyermek és szent
kép. ügy  hiszem , unatkozni fogok/ — „Talán nem-4 mo- 
solygva felelt Lidia. „Tán növelendi fejfájdalmidat ’s mé
lyebb sebet ejtend rajtad, mint—/-Ekkor elnémula test
vére komor pillanata miatt, ki hévvel kiálta fe l : ,Átkozott 
legyen valamennyi fejfájdalom! Ne emlékeztess rá , ne 
nézz rám olly szánolag. T e ,  Lidia, olly félénkül vad, 
olly érzelgó vagy, mint valami paplyány.A’ helyett, hogy 
felvidítanál, elszórakoztatnál, égre vagy holdba kacsint
gatsz , könyveket olvassz, pfuj! ki olvasna könyveket, 
megrettensz ’s gyermekként elpirulsz ’s engem testvéri 
gyöngédségeddel csak aggódtatsz. Miért sírsz?4 folytató 
szelidebben, ,szándékom nem rósz. En, Lidia, szeretlek; a’ 
télen az udvarnál fogsz élni/ — „Nem sírok én4* viszon
zá ő , elnyomva szemeiben a’ könyeket. „Légy irántam 
engedékeny , Fridrik , engem hevességed magad miatt 
busit; olly igen óhajtanálak téged szerencsés és vidámnak 
látni.44 — Testvére gyöngéden homlokon csókoló ót. ,Jó 
Lidia*, szóla, ,te nálamnál sokkal jobb vagy , de kössünk 
egymással békét. Te szerencsémet akarod, én a’ tiédet 
’s valahol csak elómozdithatom, elömozditandom azt, bármi 
áldozatot kellene is tennem/

Azon perczben felnyílván az ajtó, az anyja hölgyet 
vezete be , kinek meglátásakor olly zavarba jőve rögtön 
a’ gr., hogy alig leié fel az udvariasság szükséges alak
jait üdvözlete viszonzására. A’ hölgy gyászban volt egé
szen, karcsú és nagy leven, akaratlanul is amaz éj ve
szélyes , meggondolatlan kalandjára emlékezteié a’ gró
fot. Fátyolt azonban nem viselt, hanem felette dús sötét- 
szőke fürtéi sürü gyürüzetek ’s bokrokban hullának nya
k á ra , melly fejérség ’s alakszépségre nézve vetélytársat 
egykönnyen nem talalhata. Szemei is , mint Herfurt előre 
megmondó , kékek valónak, de telvék ama sajátlagos su
gárzó tűzzel, mellyet kék szemmel egyesülve ritkán ta
lálunk ’s ez nem szabályszerüleg szép arczának nagyfo
kú kellemet ’s éltet adó.— Az öreg grnó első szavai után 
a’ hölgy közelebb lépett a’ vár fiatal urához’s kezét fesz
telenül nyújtó neki. ,Ön alig fog már4 úgymond,,rám em
lékezni , én azonban igen jól tudora még, mint látóm önt
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első ízben ’s emlékezetem oily h ű , hogy most is tisztán 
látom önt a’ minden oldalán feszesre égetett három fürt
tel, hatol hajcsappal selyem-zacskóban, melly aranynyal 
hímzett baraczkvirágszinü öltönykén fekvék, ’s mindez 
vastagon behajporozva, e’ mellett egészen feketén ’s ün
nepélyesen az udvarmester, ki a’ chér petit comte-ot, a’ 
bijou de la famille-t kezénél tartá ’s kedvét minden kö
zelebbi ismeretség iránt meghiusitá.* — A* gr. hangosan 
felbaczaga, Margit kisasszony példáját követé, Lidia szin
te ’s maga a ’ koros hölgy sem vonhatá magát egészen ki 
e* rögtöni vidorságból. így  kezdődék közörömre az isme
retség ’s a’ szép lyány nyílt természetessége, elméssé- 
g e , ötletei ’s fáradhatlan jó szeszélye Fridrik grófot nem 
sokára elbájolák A’ kertet ’s üvegházakat besétálák. Az 
ifjú ur csodálkozék, hogy Margit a’ növényeket ismeré ’s 
a’ kertésznek egy pár tuczet latin nevet monda , mel- 
lyektől az egészen megijedve süvegét levevé. — ,Hol ta
nuló ön azt?* kérdé a’ gr. — ,,A’ herrnhuti apáczáknál“  
viszonzá, ,,’s én szeretem e’ sz é p , néma teremtvényeket, 
mellyek gondunkat illat, virág ’s nemes gyümölcscsel ju 
talmazzák , azért folytatám otthon is , hol jó tanítót lel
tem. Szereti ön a’ virágokat ?** — ,Örömest nézem* vála
szolt a’ gr. — „Szereti ön a’ zenét ?** — ,Szívesen hall
gatom.* — „Hát vadászatot, tánczot, minden nemű vad 
k é j t , viadalt és játékot ?** nevetve és fenyegetóleg kiálta 
a’ hölgy. „O rósz szokása korunknak! A’ herrnhuti apá- 
czáknál három keresztet vétónk magunkra a’ finom embe
rek előtt. De önhöz még van remény. A’jó ember kény
telen virágot és zenét szeretni. Ön legalább mindkettőt 
kedveli ,‘* —,A’ herrnhuti apáczák , úgy látszik , más fo
galmakkal bírnak, mint a’ többi világ* gúnyolva monda a’ 
gr. — „ I g a z , a’ herrnhuti nénék nem urfiak ’s testőrtisz
tek nevelésére rendeltetvék** viszonzá Margit, „de nemes 
atyám szintén azt szokta mondani, mit én az imént, ’s ba
rátom hasonlót mondana.** — ,Tán gyámurát érti ön* 
nevetett a’ gr., ,ó ig a z ,  minden hangszeren kitünöleg 
remekel.*— „Megálljon ön !** szóla Margit és kezét sze
mei villámtekintetével a’ g róf karjára tévé , „azt ön ne 
gúnyolja ; általában mitse gúnyoljon ön , mit én tisztelek 
és becsülök. O régi barátja volt atyámnak, ki ót, daczá
ra rósz öltönyének ’s nagy adósságkönyvének, védőmül 
választott.“  Ekkor merően nézett a’ grófra , ki akaratla
nul elpirult. „Kit kellett volna választania ?** folytatá. — 
„Tán egyet a’ bárók ’s grófok közül, kik gyámom adós
ságkönyvébe iratvák , kik merő vadászat, lovaglás, ivás, 
szitkozódás és esküdözés miatt nem érnek rá más vala
miről gondolkodni, kik vad ’s kietlen éltöket korcsma szá
mára tékozolják, magokat ott uraknak tartva, kiknek ren
deltetésük dorbézolás és pazarlás; kik minden nemesb ö- 
römet, minden tanulást, minden tudományt, minden tö
rekvést, minden erkölcsöt ’s erényt megvetóleg kigunyol- 
nak ’s hiú dóreségökben, a’ miilyen üres fejüek, észre 
nem veszik, hogy megsemmisüléshez naponként közeleb- 
bednek ?**— E ’ szavak elején a’ gr. nevetett, de komoly- 
lyá lön , nem tudva, miért nem gúnyolódhatott. Ő inge
rült ’s haragos volt, mégis meleg,jótékony kezet érezve 
szivén, mert Margit szeme mondá neki, hogy ó t a ’ leraj
zolt üres fejüek közé nem számitja. Fridrik grófnak , mi 
tanítók ’s nevelőket il le ti , gondos neveltetése volt; többet 
is tanult ő, mint sok rokon rangjabeli , és szive és szel
leme némelly nemes gerjedelmeit maga a’ vád társai közti 
féktelen élet sem nyomhatá el. Margit oda nyujtá kis fe
jér kezét ’s engesz te lő ig  szóla: „Oszlassa el ön hom- 
lokredöjit, nem fogunk vitázni. Asztalnál valamennyi lo- 
vagiasan derék férfira öszszeütöm önnel kelyhemet, az
tán kikocsizunk a’ ligetbe ’s este Lidia hangszerén já t
szani fogok.“  — ,Lidia játszandik*, felvidultan kiálta a’ 
fiami férfi, ,mi pedig tánczolunk.* — „A ’ herrnhuti a- 

- páczáknál nem tánczolnak** mondá M argit.— ,Manó vigye

a’ herrnhuti apáczaintézetet* kiálta a’ gr. — „Ott nem is 
káromkodnak** csintalanul nevetve folytatá, „de ha önnek 
tetszik, tánczolunk.“ — Lidia egyedül hagyá őket ’s Mar
git gyorsan megfordulva a’ folyosón le a’ terasse-ra sie
te ,  hol a’ gr. anyja* várta ót. A’ gróf őrömtül elragadta
tott szemekkel kisérte a’ könnyű, lebegő alakot. Léghu- 
zás lebegtető fekete ruháját és szőke fürtéi fényes nya
ka körül úszkáltak. Napfény és faárny majd kiemelő, majd 
elhomályitá finom tagjait. ,Mi szerencse volna, ha ó en
gem szeretne !* kiálta a’ fiatal férfi, aztán megrettene ’s 
elnémula, fölingerülten azonban hozzá tévé : ,ő szeretni 
f o g , öreg E l i , ’s a’ szerencsét tudandom használni,*

(Folyt, köv.)

Tárf ia .

(Párviadal korbácscsal.) Palimé utazó szerint Kordo- 
fanban (Afrika) igen érzékeny és sajátságos párbajt ví- 
nak azon ifjak, kik egyszerre kérnek meg egy lyányt. 
Miután a’ jó barátok mind két részről híjában fáradtak, 
hogy a’ feleket kibékitsék, mindenféle szabály megtartá
sával párbajra szólítják őket. Szabad helyen történik ez, 
’s a’ vivők baráti ’s rokoni jelenlétében. Az előkészületek 
igen egyszerűek. A’ küzdhelyre egy nyoszolyát (angeb) 
hoznak ’s a’ két ellenfél szemközt egymással annak szé
lére áll. Aztán mindegyiknek egyegy nagy korbácsot ad
nak, melly víziló bőréből készült; a’ kibékitést azonban 
még egyszer ’s utóljára megkísértik. Ha ez sem sikerült, 
akkor jelt adnak a’ küzdésre ’s a z , kinek a’ sors először 
vághatásjogot adott, olly irgalmatlanul, mint csak tőle 
telhető, húz a’ másikra , ki a’ csapást stoicusi hidegvér
rel fogadja ’s egész erejéből viszonozza. ’S ez szabály- 
szerüleg egymást váltogatva igy megy, mi borzasztó lát
ványt képez , mert a’ vér meztelen testűken csorog a lá , 
de azért a’ verekedők legkisebb jajt sem hallatnak ’s a’ 
nézők is csöndes nyugalomban vannak* A’ viadal mind
addig tart, mig valamellyik elbágyadván ostorát nem bír
ja. Ekkor a’ győző is elveti magáét, kezet fognak ’s ki
békülnek ; a’ barátok szerencsét kívánnak, a’ sebeket ki
mossák, a’ viadaltanuk pedig nagy áldomást tartanak a’ 
két bátor hős tiszteletére. Fölösleg mondani, hogy a’gyö- 
zelmes nyeri el a’ lyányt.

(Bernadotte család.) Egy franczia hírlap szerint Ber- 
nadotte Jusztin Maria A nna . a ’ több millió magányva- 
gyont hátra hagyott svéd király testvérének unokája va
lami Freng  nevühöz ment nőül ’s e’ házasságból négy 
gyermek született. Két éve már, hogy e’ család Abbe- 
villeben lakik, hol a’ svéd ’s norvég király sógora edény- 
foltozásból teng ’s a’ környékben igy keresi fáradsággal 
mindennapi kenyerét.

Egy Barmont nevű ember minden áron azt hi
szi , hogy ügydöntő erősségeket talált f e l , annak meg
mutatására, mikép mégis csak a’ nap forog földünk, ’s nem 
ez ama körül. A’ lyoni mairienel 10 ezer frankot tón le 
annak jutalmául, ki megmutatja, hogy ö hibázik. — Pedig 
nem tébolyodott.

(XIX. század !) Párisban darab idő óta iszonyú di
vat kapott lábra a’ fővárost látogató idegenek közt. Egy 
franczia ugyanis azon kimagyarázhatlan bámulásvágyra 
számítván, melly az embereket a’kivégeztetésekhez készti, 
egy házban nyaktilóval ellátott vesztöpadot állita, hol bü- 
nöskint felöltöztetett szalmaemberek fejeit szeldelteti. Nap
jában több illy mutatványt ad , ’s a’ terem, hol azokat 
ta r t ja , tolakodásig tömve , bár a’ bemeneti ár egy lajos 
arany. Különösen igen sok fiatal ’s módos hölgy látogatója 
van, jelesen angolok és oroszok, kik minden előkészü
letet pontosan megvizsgálnak. Látogatnák é magyarok? 
aligha igy nem felelhetnék: igen i s , nemis.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Tr a t t ne r - Kár o l y i  uri-ütcza 453.
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Az ifjúság jelenben.

Az ifjúság keblében a’ jövendő férfinak ereje ára
dozó bőségben habzik, forr és vi magával: jellemében tűz 
és nyugtalanság öntik i magát, czéljai nincsenek, csak 
reményéi, elveket nem követ, csak sejditéseket, gondo
la ta i  képzeletekben sülyednek el, képzeleteinek csak kí
vánság emelvén fáklyát: mértéket, határt ’s lehetetlen
séget nem ismer, kezd és csinál több lánggal mint erő
vel , több szenvedelemmel mint é sz sze l , ’s igy szeren
csében, szerencsétlenségben, akaratján és tettein bizonyos 
regényes szin ömlik el.

Ezen gyanusitgatási korszakban előre látom, hogyha 
e’kisded elmefuttatásom czimét megolvassa sok fiatal polgár
társam , annyival is inkább, ha tud ja , hogy ezt egy 60 
éves Ír ja , azon előítéletből, mellyel most az ifjúság, — 
a z  ö r e g e k  i r á n t  v i s e l t e t i k ,  azt gondolandja, 
hogy ezen czikk egyenesen ifjúság elleni szenvedéllyel 
lesz Írva; illy gyanúban levők felvilágosítására hivatkozni 
merek azon ifjakra, kik személyesen ismernek, hogy én 
az ifjak társaságában még most is örömemet találom, azok
nak politikai részvétüket ’s a’ magam korabeli ifjúságé
nál nagyobb értelmi kifejlődését, közhelyeken a’ haza 
ügyében gyakorlott erőteljes szónoklataikat raéltánylani 
tudom , mit bebzizonyitottam a’ Biharraegye közgyűlésén, 
egy igen kényes ügyben legelőször felszólalt 21 éves 
ifjú b e s z é d e  a l k a l  m a k o r ,  kit is egy öreg ur, — 
azért hogy a’ törvényes időt még nem érvén felszólam- 
lani bátor volt, megrovólag szólítván meg, ezen érdemes 
férfiúnak azt feleltem, hogy „tisztelem én az agg k o r t ,  
kivált, ollyat mint nagyságodé , ki is a ’ világgal nőtt és 
körösit, és óhajtóm, hogy minden ifju_igy érje el az ag g 
kort; de mind ezen tiszteletem mellett is bennem, sem prae- 
judicium senectutis sem antiquitatis n incs : én azzal tar
tok , hogy lépjenek fel az ifjak köz helyeken , az idős
beknek az kötelességük , hogy tüzeket mérsékeljék, nem 
pedig elnyomják. A ’ mit akkor éreztem és mondtam, most 
is úgy érzek. — Ezeket előre bocsátván a’ jelenkori if
júságra  a’ halhatatlan emlékezetű Kölcsey vezérszavait 
mennyiben alkalmazhatni, a’ közgyűlésen ’s orsz.gyülésen 
mostani iránya mi legyen az ifjúságnak melly részszerint 
adatott, részs zerint pedig vett magának, lesz észrevételeim
vezérfonala. . . .  ,

Hogy a’ jelen ifjúság az átalakulás iránt lelkesedés
sel viseltetik ’s részvétét ezen nagy ügy i r á n t , nemcsak
magányos társalgásokban, hanem közhelyekben is kimutatja, 
ez nemcsak az ifjúságnak magának, de a’ bazanak is javara 
’s becsületére van, mert idővel is ezen ifjúság fogja az át
alakulás eszméjét értelmileg kivíni; de azon rakonczatlan 
tűz és modor, mellyel az ifjus. ezt most vija, nekem úgy lat
szik mintha ezen szent ügytől elragadott túlbuzgóságában 
némi pbysikai erőt is kezdene használni melly ezen szent 
ügygyei nem fér öszsze ; mellynek egyik okát abban la
tom , mert még hazánk nagy hirü publicistái közt is szá
mosán vannak, kik azt hiszik, hogy az ellenvelemenyue- 
ket gúny és nevetség tárgyává kell tenni, ogy ve; e 
ményüket változtassák, pedig én ugyancsa ' egy pe a 
sem tudok arra, hogy valamelly maradás emberet illy mód
dal , haladás emberévé tettek volna , sót meg konokabba 
’s az ügynek még nagyobb ellenségévé tettek . egy más 
fő okát abban látom az ifjúság némi elragadtassanak, 
mert azt sokkal jelentékesbbé tették az országgyűlésén mint 
talán maga is kívánta; mert mire a’ közvéleményt is kez
dők általa osztogattatni, a’ mennyiben számos azon hie-

delmü , hogy kit az ifjúság megéljenez, csak az a’ köz
vélemény embere , a’ kit pedig kipiszszeget, az a z t , ha 
bírta is , elvesztette , minek következése az lett, hogy a’ 
piszszegetést már ollyanok ellen is használták , kik szá
mos országgyűlésen az országgyűlés díszei voltak. Illy 
modorral magának a’ közvéleménynek is csökken ma hol
nap becse. így  majd nem mondhatják el, hogy bírják ezen 
jelesbjei hazánknak a’ közvéleményt, hanem a’ közvéle
mény bírja okét, mert hogy azt megnyerjék kénytelenek 
lesznek, az ifjúság tetszése szerint nyilatkozni, minek 
gyakran a’ lelki szabadság lesz áldozatja. Fő okául az if
júság ezen túlbuzgóságból származó, ’s a’ szerénységgel 
öszsze sem férhető viseletének tartom az angol ’s főkép 
a’ franczia kamra és parliament utánozását. Mi az angolt 
illeti igaz ugyan, hogy ott zúgnak is kukorikolnak is a’ 
követek, a’ vendéglő a’parliament mellett lévén ki- ’s be 
járkálnak b e lé , de az illyenck ott mindennapiak lévén 
mintegy megszokottak nem is tetszenek úgy viszsza, mint 
nálunk, hol a’ miveltség még nem jutott ollyan fokra, hogy 
az illyenek botrányoknak ne tartassanak ’s ha a’ mivelt- 
ségi felső foka illyen,ugy ámbár haladás embere vagyok, 
de mégis illy magasra haladva látni hazámat nem óhajta
nám. A’ publicistákat veszik mintául mint számos ifjú pol- 
gártársimtól hallottam nyilványitíatni, igen csekély publi
cista vagyok, de ki merem mondani, hogy franczia publi
cisták e’ törvényhozói tekintete nem óriási hitelű előttem , 
mert már az én érésemre is 14 alkotványt készítettek, és 
14szer esküdtek meg reá,’s mégis csak ollyat csináltak, 

hogy a’ mostani k irá ly , mindent a’ mifakar a’ kamrákáltal 
kiviszen , pedig a’ júliusi forradalom után teljes szabad
sággal ollyan alkotványt készíthettek 13 rendű próba után, 
millyet akartak. A’ magyarnak 800 év alatt csak egy volt 
és most akarván javítani, sót átalakítani, ha a’ francziá- 
kat venné mintául ugyan megjárnák utódink, de mind ezek 
mellett is ne gondolja az ifjúság hogy Horatius azon sza
vait : aetas parentum pejor avis etc. reá kívánnám alkal
mazni, sót öreg létemre ellenkező véleményű vagyok, mert 
ha a’ mostani ifjúságot öszszehasonlitom a’ magam kora
belivel majd olly meszsze látom egymástól, mint Váradot Je 
ruzsálemtől v. Romától ; egyedül csak annyiban van némi 
hasonlat, hogy az is illy szerfelett tüzes volt mint a’ mos
tan i, csakhogy a’ mi korunkbeli tüzet inkább physicumok- 
ban mutatta , mint értelmileg. Mert a’ mi neveltetésünk 
csak abból állott, hogy engedelmeskedni tanuljunk, de mi
kor Pestre mentünk másik extremumba f. i. a’ független
ségbe esvén , a’ betyár nemzetiség volt a’ divat, az tar
tatott derék jurátusnak , ki minél több németet döngetett 
meg ; a’ mostani ifjúságnak liberális nevelést adtak , és 
ha physicumra tör ki, sokkal nagyobb hiba mint mikor mi 
tettük. Engedjen meg az ifjúság, ha az ország tereméi
ben a’ piszszegetést, úgy azokon kívül, a’ macskazenéket, 
a’ csengeri ólmos botokhoz hasonlítom , mert a’ szólás- 
szabadságra nézve ez is egy uj neme a’ terrorismusnak , 
mert véleményét szabadon szintúgy nem meri kimondani a’ 
követ, ha tudja hogy kipisszegetik , vagy ablakát beve
rik, vagy macskazenével tisztelik meg, mintha ólmos bot
tal támadnák meg; sót küldőji is sértve vannak, mert a’ 
követ nem magát, hanem megyéjét képviselvén , a’ megye 
salvus conductusa van illyenekkcl megsértve.

Végre ezen tulhév okának azt is tartom , hogy az 
ifjúság tán azt adja viszsza a’ régibb kornak, mellyben az 
ifjakkal túlzó szigorúsággal bántak az öregek, chinai kő
falt vonván magok és az ifjak között , és ezért rohant az 
ifjúság egyik végsöségbül a’ másikba át.
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De mind ezek mellett is van a’ derék Fáynak e g y  
lelkes vezérczikbje (P ie ta s )  czim alatt, mellyet az ifjú
s á g  ha méltányolja’ két s z é l ső sé g  v a g y  extremum közt a’ 
középutat bizonyosan el fogja találni ’s az átalakulást ez  
utón a’ haza javára lelkesen , de nem túlzó eszközökkel  
idővel kivíni. Csekély ugyan de hazad érzésből buzgott  
értekezésem e g y  hajdan megyénk derék alispánjának hiva
taláról leköszönő beszéde utolsó szavaival rek esztem : Hi
báztam én is, hibáztak az előttem voltak is ,  hibázni fo g 
nak az utánam jövendők is

Idősb S z i l á g y i  L a j o s .

A’ fekete hölgy.
(Német beszély.)

(Folyt.)
IV.

Margit két nap maradt a’ grófi családnál, mellynek 
körébe élénk , szép életet hoza. A’ fiatal várur különösen 
elbájoltaték. Szivében a’ szerelem első Ízben tűnt fel ’s 
uj világot láta maga körül. Mit az előtt gondolt és tön , 
ízetlen ’s nyomorunak tetszék neki; mit kinevetett, elha
nyagolt ’s kigunyolt, azt most rögtön legnagyobb sze
rencsének látá. M agány , nyugalom, házi csenden kivül 
mást nem akart ’s ezt számtalan álomban feslé ki magá
nak , természetesen mindig a’ szép Richtenstein kisasz- 
ezony társaságában. Más nap több szomszéd, néhány fia
tal nemes is, érkezék, ifjúkori barátjokat felkeresők’s egy 
sem volt közöttük, ki Margitról nem tervezett volna.Egyik
nek , igaz, nagyon szőke, másiknak magaviseletében sza
bados harmadiknak beszédében igen okos volt, de hogy 
szép , azt mindnyájan álliták ’s hogy gazdag , azt még 
többre becsülék. Fridrik gróf csak bajjal nyomhatá el ha
ragját ’s megvetését megjegyzéseik fölött,.azokat ö felü
letes itéletü íiczkók vétkezésinek tartá egy szentkép el
len. Örömmel vévé ellenben észre , mint gunyolá ki va
lamennyit a’ pajkos lyány a’ nélkül, hogy azt felfogták 
volna. O látta villogó szemeit, csintalan mosolyát, ’s a’ 
pillanat, mit koronként hozzá intéze, bátorságot ada neki 
’s fentartá vig szeszélyét. Késő este az urak elbúcsúz
tak , mindenki telve hód.tás kilátásival, telve dicséret 
és hálával a’ drága napért ’s telve önmagokbani bizalom
mal. Richtenstein vára beveendő; de M argit, kinek a’ 
gr. nevetve’s tréfálva adá tudtára a’ számos látogatót, ne- 
vete hozzá. ,Oho! nemes, uraim ! kiálca, ,vigyázzanak ma
g o k ra ,  Richteiistein megbüvölt vár, kapuji, mint Samsam 
barlangéi, csak annak nyílnak fel, ki tudja a’ kellő szót; 
különben a’ kincset sem találja meg, csak rém ’s manókat, 
kik veszélybe vezetik.4— ,,’S én44 halkabban monda F rid 
iik, ,,én is künn a’ gyülevész közt leszek kénytelen ma
radni?44.— .Majd meglássuk!4 válaszolt Margit. ,A’ herrn- 
huti apáczáknál arra tanittatánk, hogy a’ ki tiszta szivü 
’s erős hitű, csodákat tehet magán ’s másokon.4 — ,,En 
igazán hiszem44, szenvedélyesen kiáltott a’ gróf, megfogva 
’s megszorítva a’ lyány k e z é t , ,,hogy a’ csodák már el
kezdődtek a’ nélkül, mikép azt valóban tudnám ; mert , 
M arg it ,  én varázsa alatt élek.44 — A’ hölgy kiszabaditá. 
mélyen ’s illedékteljesen meghajtá magát és szólt: ,Jó 
é jszaká t,  szép u r ; holnap is nap van , mellyen élnünk 
kell ’s igy tovább még számtalan. A’ herrnhufi apáczák- 
nál e’ mondat állt az ajtó felett: ébren ’s józanok legye
tek, hogy a’ csáb fölfegyvcrzetten találjon beneteket.Most 
azt parancsolom önnek, aludjék ’s engedelmet adok rólam 
álmodnia.4 — Ezután elsiete Lídiával, ki anyja szobájá
ból jőve; ’« a’ gróf, lefekte után épen azé r t ,  mert Margit 
parancsolá neki és szavai minduntalan fölébreszték őt, nem 
alhatott. Végre csakugyan hangját véle hallani, e’ tiszta, 
csengő hangot, melly szivéhez olly hatalmasan szólt. Föl- 
egyenesülvén a’ hangot tisztábban hallá ; lassan fölkele 
’s az ablakkoz ment. A ’ liget magas vadfái fööltt ott állt

az éjféli hold ’s tiszta fényénél Margit és Lidia jártak 
fel ’s alá a’ (ervasseon. A’ fiatal lyánykák átkarolva tárták 
egymást; néha megállapodának ’s bensöbbleg ölelkezének, 
Lidia sötét fürtü fejét nagy , szép barátnőjére tévé , ki 
gyöngéden hajolt ama fölé, öt mintegy védendő. Aztán 
halkan beszélgetőnek, Margit néha neveié, a’ félénk Lí
diát pajkosan továb vezete ’s hallhatólag kiálta : ,Te gyer
mek vagy Lidia! hogyan tudsz félni. Én neked'mindent 
megraondék, égi szivedet feltárád előttem, én szeretlek, 
mi szerencsések leszünk.Félre ! félre az aggasztó kétke
déssel. Támaszkodjál erősen reára , nekem kettőnkért is 
van bátorságom ’s föltevém magamban véghezvinni müve
met , vagy — .‘

Azután a’ lépcsőkön levezeté őt a’ nagy hárssövény- 
r e , hol a’ lassan hnllámzó facsűcsok ezüstszönyeget fe
szítőnek ki fölöttük. A’ gr. bizonytalanul látá az alakokat 
ellebegni az agg törzsek félhomályában, a’ szél néha néha 
hozzá vivé kedves szózata hangját, csillogó éji ruhája vi
lágosabban látszék néha kiaz árnyból, hallani vélé vidor 
nevetését’s a’kinyitott ablakba támaszkodék, keblében tel
ve aggodalommal, telve szerelemhévvel , mellyen alig 
uralkodók. ,Különös lyány!4 kiálta, ,ha szegény volnál, 
még inkább szeretnélek, mert fény ’s javakkal tetézhetné
lek. F é n y ’s javakkal!4 kiálta hévvel, kezeit forró homlo
kára ,  aztán azon helyre, hol sebe igen fájt, szorítva, 
o! nem! nem! én nem érdemellek, én pazarló, szegény, 
vagyonhanyatlás utolsó fokán , hova méltatlan dőreség 
vezetett,oh! szegény fejem !;— E ’ helyzetben sokáig ma- 
rada, lázosan fölingerülve ’s az eltűnt után mindinkább 
nagyobb vágygyal tekintgetve. Végre olly erőt vön rajta 
a’ nyugtalanság, hogy készülőben volt lemenni, utánok 
sietni ’s őket, bármit mondanának is, fölkeresni; midőn őket 
távolról megpillantá. Ok lassan jövének viszsza. A' hold 
alább szállt, fényét háránt veté a’ faösvényre, mellyet 
ittott megvilágita. Rögtön úgy tetszék a’ grófnak, mint 
ha három alakot látna, mintha sötét lény menne a’ két 
fiatal lyány közt, kik kezeikkel amazét tárták.Szivét bor
zasztó gondolat , ádáz féltékenység folyama járta át.Min
den idege megfeszült , szemei fájtak az erőködés és hév 
miatt. Nem , ö nem csalatkozott, férfi vala , isméreti e n ,  
vetélytárs, ki Margitot fölkeresni merte ’s ö, az álnok, 
tudott róla ’s várta öt. Az ut végén a’ két hölgy kissé
megáliapodék , aztán a’ lépcsőkön fel-------lassú , élénk
beszélgetés közben a’ ház felé ment. Margit felette föl
ingerültnek, Lidia vidorsága által elragadtatottnak látszék , 
’s a’ fiatal férfi világosan veheté ki szavaikat, midőn abla
kához közel perczig megállának.,Testvéred alszik monda 
a’ kisasszony, ,de nagy kedvem van őt kihíni, neki min
dent, mit gondolok, teketória ’s kímélet nélkül megmon
dani. Holla! uram! ha ön gróf uram , tudná. —.4 Lidia 
remegve fogábe száját. „Az isten szerelméért! 4 suttoga, 
„ha fölébredne — .44 ,Bolondság! hadd ébredjen föl. Illy 
életet kell élni egy eszes, bátor férfinak? O kénytelen 
fölébredni, ha igazi emberként éreznie ’s a’ gógördögöt, 
a’ rósz előítéletek üdvtelen baját magától elvetnie kell. 
Azt neked , kedves Lídiám , óhajtanod kell ’s én úgy a -  
karora. E ’ fiatal urat, kitől ti annyira remegtek, én meg
térítem; hadd tanulja büszke akaratát meghajtani előttem, 
ig e n ,  előttem, a’ szőke hajfonadéku piczi személy, a’ 
fekete hölgy előtt! 0  nagyíiszteletlel viseltetik, úgy tar
tom . a’ fekete hölgyek iránt, de még nagyobbal viseltes
sék ’s jusson eszébe , mig csak el.4 Ekkor legnagyobb 
pajkossággal felkaczaga az ablak felé ’s mig Lidia kér
ve ’s félig erőszakkal elvezető ö t,  szégyen, harag ’s bo- 
szuság miatt égett a’ fiatal férfi arcza. — ,Mi rósz szel
lem rejlik e’ lyányban4 szóla végtére, minő hatalmat gya
korol fölöttem ? Még most, most, midőn olly epésen gú 
nyol, sem haragudhatom rá komolyan.4 Aztán feszült fi
gyelemmel vigyázott, nem fedezheti é föl az árnyat , 
mellytöl annyira megijedt, de a’ fautban mitsem vön ész
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re. Elhagyván azt a’ hölgyek , nyoma sem mntatatkozott 
valami viszszamaradt lénynek ’s lassankint kétkedés, csa
lódás boldog érzete jőve fölingerült érzeményeire. — Az 
eseményről hidegebb vérrel gondolkodók. Margit hogyan 
rendelhetett volna tálát itt, idegen háznál ’s ha csakugyan 
e r k ö l c s i l e g  ollyan romlott volna, — hogyan merhet 
né abba bonyolítani a’ szelíd, félénk Lidiát, miként hasz- 
nálhatandnáőt t a n ú - ’s társnőül? E’ helyes következtetések 
után egészen nyugott lön ’s épen megelégülten akará be
zárni a’ nyilt ablakot, álmainak magát annál háborittatla- 
nabbul átadandó, midőn a’ kertből édes fuvolahangokat 
halla , mellyek rögtön mindent megsemmitének. Mintegy 
lelánczoltan, reszketve ’s mindig vadabb ingerültséggel 
hallgatá lágy elfojtott hangjait a’ dalnak, melly a’ terras- 
se alatt egy sürü bokrozatból a’ hársut mellett jöni látszék. 
A’ dal,  mellynek tartalmát ö jól tudta, mesterileg volt 
előadva. Egy nagy költész, Göthe, a’ választotthoz irt 
szép dalának , melly akkoron kedves volt ’s gyakran da
lolok, sovárteli szakai valónak. Gondolatában a’ gróffog- 
csikorgatással kisért minden sort: kéz kézben! ajk ajkon! 
kedves lyány maradj hu! Isten hozzád! kedvesednek némi 
akadályokkal kell még küzdenie — utolsó szavakig, ekkor 
azonban felugrók , az ajtón ’s a’ kis rejtett lépcsőn lero
hant ’s a ’ teremen át a’ terrassera, onnan a’ bokrozathoz. 
Ott misem vala , de az ut mélyében, épen a’ törzsek mel
lett futó alak mozga. ,Megállj, ha becsületes férfi vagy!4 
kiálta magán kivül a’ g ró f ,  de a’ legközelebbi pillanat
ban mitsem láta többé. Csalódott é újólag ? nem tudta. 
Egészen a’ ligetig ment ki , a’ határig , mellyet széles , 
mély vizsáncz vett körül. A’ kapu be volt csukva, a’hid 
felvonva, a’ gróf befuta minden utat ’s végre lassan visz- 
szatért a’ hüs éji légben , melly forró vérét lecsilapitá. 
Szívesen tagadott volna mindent ’s önmagot meghazudtolta 
volna, csak hogy fel ne dúlja végtelenül drága reményeit, 
de a’ zenét füleiből nem száműzhető. Eszébe j u t a , mit 
Margit egy tanítóról monda , ki neki kedves barátja. E ’ 
tanító volt a’ zenész? Ez jött utána, fiatal, szép ’s arra 
eléggé bátor e? egyike a’ múzsák ’s gratiák ama divat
szerinti kegyenczeinek , kik akkoron kezdek a’ forradalmi 
tant kivált magokra alkalmazni, a’ miveltsegi aristokratiat 
a’ születésinek elibe tenni ’s valamennyi ember örök c-  
gyenlöségjogáról nevetséges elbizottsággal fecsegni ? E 
gondolatot azonban , mint szégyenitot büszke, nemes ked
vesére nézve , szintolly rögtön , mint szülemlett, elvető. 
Hogyan ajándékozhatná ő szivét egy porembernek, nev
és születésnélküli lénynek , az lehetetlen !̂  Nem , a ve- 
télytársnak, ha csakugyan az, sokkal veszelyesbnek kell 
lennie. Az éj hátravolt részét sejtelmekkel tölte ’s vegre 
eltökélé magában a’ lyány álnokságát’s gúny vágyát szin- 
léssel és szeget szeggel viszonozni. A z t , mit tapasztalt, 
kinek sem kell megtudnia, de heves hajiamon uralkodni, 
hideg ’s közönyösnek mutatkozni ’s a’ társas finom udva
riasság korlátáit fentartani eltökélett akarata volt.

Illy szándékkal lépett más nap a’ salonba ; lehetőleg 
elfogulatlanul mosolygva , de leverten álla meg , midőn 
Margitot úti ruhában megpillantó. ,Ön sokáig alvek‘, ki
álta a’ hölgy, ,’s már majd lemondek a’ szerencséről, ön
nek istenhozzádot személyesen mondhatni.4 — .,Én elkísé
rem önt44 kiálta a’ g róf,  feledve föltett szándékait, mi
dőn mélyen kérve, barátságos szemeibe pillanta. ,Kérem 
e’ szerencsét Lídiával a’ liget határáig4 lön valnsza. Hang
jában elutasítás rejlék , melly a’ grófot újólag megsérté. 
Magát a’ nélkül, hogy szólna, meghajtó , anyjának kezet 
csókolt ’s vele közönyös házügyról beszédbe erede , mi 
szintén az elválás perczeig tartott. Margit meghagyó szol
gájának, jóne elő a’ kocsi, könnyű, ék- ’s disznelküli cse- 
z a , izmos, de nem szép lovakkal, mellyekre a' gr. bírálva 
vete vizsgáló tekintetet. ,Hegyeink közt,4 szólt a’ kisasz- 
szony, Lídiával a’ fogatot nézve , augol kocsit, angol 
lovakat nem igen használhatunk. Azt ön, gróf uram érezni

fogja, ha alázatos szolgája kegyben részesül: önt tán Rich
tenstein  ̂régi házában fogadhatni. Legerősb , legbiztosb 
paikóju és legjobb vadászlovát vegye ön, mert dolga lesz 
felmászni, elfáradni ’s ,mint nemes lovagja , elkedvetle
nedni, mielőtt a’ várkapunál tombolhatna.4 Egyszersmind 
ingerkedo tekintet vete a’ fiatal ur komoly arczára, ki ked- 
vetlensegen nem uralkodhaték. — „Ha reményihetem, hogy 
el nem uíasittatom4" szola kenyszeritett mosolylyal a’ gróf, 
„majd találok lovat, melly fölvisz a’ bűvárhoz.44 — ,Mitse 
tartson ön a tündértől" élénkül viszonzá a’ hölgy, kezét 
neki nyújtva, mi, g ró f ,  barátságot köténk ’s ha nem jö
vök is ön elibe hattyúk vagy galambok által húzott ko
csiban , ön szavainak mégis hatalmat adok, hogy meg
nyíljék előtte minden ajtó. — „Minden ajtó!44 “kiálta a* 
gróf nyomatékosan; „de , szép védőnőm, miért tagadja 
meg tőlem az engedelmet olly keményszivüleg, önt “most 
elkísérni?44 — ,Mert annak úgy kell lenni4 viszonzá csin
talanul , ,mert az útban sárkány fekszik, ki mérges har- 
ezot kezdene ; mert egy gyászoló hölgy, egy szőke fa
lusi lyány döczögő csézában, göröngyös utón roszul illik 
egy fiatal csinos földesurhoz, ki zavarba jöhetne , ha a’ 
vak eset tán fővárosi finom, szagos kisaszszonynyal hozná 
őt öszsze, ’s mert a’ herrnhuti apiczáknál — .4 „Az is
tenért!44 kiálta a’ g róf,  „ne kínozzon, kedves Margit, 
azokkal a’ herrnhuti apaczakkal ; mondja ön egyszerűen: 
mert nem akarom, mert más kísérőm van.44— Jól van hát, 
mert nem akarom ’s mas kísérőm van‘ kiálta a’ hölgy ’s 
daczosau nyoma homlokára kalapkáját. ,Önnek igaza van, 
éljen az igazság ! ’8 most, legjobb Lídiám, isten veled 
s ha testveruradnak tán sokáig duzzadozna haragere, 

jőj hozzám Richtensteinba. Akkor együtt fogjuk őt meg
sz idn i’s előbb meg nem bocsátunk neki, inig lábainknál 
kegyelmet nem kérend.4 A’ kocsi elrobogott ’s elindulta- 
kor Margit egy kis virágot vön le kebléről’s azt a’ gróf
nak veté. ,Ez legyen, úgymond a’ zálog, mitön nekem 
viszszahoz ’s meglátjuk , el hagyja é hervadnia, mielőtt 
ön hozzánk jőne.4

A’ testvérek csak akkor tértek a’ várbaviszsza , mi
dőn az erdő egészen elfödé látásuk elöl a’ szép, üdvöz
lő ’s integető tüneményt. Fridiik némán ment Lidia mel
lett. Végre közel a’ terrassehoz megfogván rögtön testvé
re kezét hévvel szólt: ,011y sokszor űztem csúfot a’sze
relemből , bolondságnak, érzékmámornak, perez ’s elv 
érzeményének tartám azt; hajlamomat,mint a’ vig dalban 
áll, ma Anna, holnap Zuzanna bírta: ’s mostna mit tön 
velem e ’ lyány, e’ különös, heves, szeszélyteli lyány, ki 
megharagit ’s hóba ejt,  öröm miatt magamon kivül ra
gad és szenvedélyekbe merit egy azon pillanatban? Én 
gyűlölöm, valóban gyűlölöm ö t ’s ismét ha látom— ‘ „Sze
reted öt44 mosolygva mondá Lidia.— ,Bolondkint szeretem 
öt4 kiálta testvére , ,mert tudom is én , csúfot üz é be
lőlem, vagy sem?4 Testvérére nagyon fölhevülve tekin
tett ’s hallgató. Néhány gyors lépés után, mellyeket mint
egy távozni akarva tön, viszszafordult- ,Lidia, ha ó nem 
volna gazdag , ha szegény , elhagyott volna , igen , ha 
kunyhóban születék vala, úgy hiszem, még akkor is sze
retném öt, én, én, Herfurt Fridrik gróf, érzem azt ’s 
különös! óhajtóm azt! Lehetséges é az ,  Lidia, hogyan 
lehet a z ? ! £— ,,0 , kedves vérem44, halkan mondá Lidia, 
„kérdezősködik é a’ szerelem rang ’s kincsek után ?‘4— 
,Az érzeményzavar', büszkén viszonzá Herfurt, ,beteg
ség, melly szégyent ’s gyalázatot hoz ránk. Vnnnak pél
dák, hogy előkelő személyek megfeledkezének magokról, 
de illyesmit tőled csodálkozva hallok/ — „De kedves 
Fridrik, te magad —4< ,Én magam kiáltott a’ gróf, ,értem 
az őrültséget, melly a’ legjobbat is megvakithatja, hogy 
örvénybe rohanjon, mi azonbwn, Lidia, ideje korán meg
ismertük a’ méltatlanságot4, azután nevetett és mondá: 
,de hogyan is jövénk mi erre ? Te, kedves testvérem, so
ha nem fogsz letérni a' helyes útról, te elrejtett virág-
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ként itt viritál f e l , én azonban helyedre vezetendlek.Té- 
ged csodálni fognak , valamelly udvari bálban vagy für
dőben megismerkedsz leendő férjeddel ’s ki Herfurt grnö- 
höz közelit, legalább hozzá hasonrangunak kell lennie. 
O ti lyányok általán sokkal szerencsésbek vagytok. Pó- 
riasság hozzátok nem közelíthet, a’ nemes születés büsz
kesége mélyen van belétek oltva, csak egészen elvásott 
feledkezhetik meg magáról elannyira, hogy családját meg- 
becstelenitse. Nálunk az könnyebb, rósz példa megrontja jó 
erkölcseinket, a’jelenkor üres szédelgése sok fejet tébo- 
lyit meg, ehez járulnak viszonyok, vagyonapadások, 
könnyelműség — 4 rögtön raegálla ’s kezét fejére tévé. — 
„Mi bajod, bátya ?44 aggódva kiáltott Lidia.— Semmi4 vi- 
szonzá amaz, ,de mégis, Lidia, kinek mondjam meg, hogy 
könnyelmű valék, azért azonban nem kell becstelenségre 
gondolnunk. M argit, ha engem szeret, tehetne— ‘ rögtön 
megfogván buga mindkét kezét: ,te barátnője vagy4, úgy 
mond ,miben sem tön meghittévé , nem adhatsz nekem jó 
reményt ?44— Kedves Fridrik44 szelíden ’s elpirulva szólt 
.a’ fiatal lyányka, „o ! mi szerencsésnek tenne az, ha igent 
mondhatnék, dé —44 ,Értem4 tüzesen kiáltotta’ g ró f ,  ,te 
tudsz valamit, mit előttem titkolsz ‘s  én büszkébb va
gyok , hogy sem  ̂többet tudni akarnék. Tegnap éjjel lát
talak benneteket.0  téged amott a’ fautba levezetett; visz- 
szatértetekkor harmadik valaki volt társaságtokban. Fuvo
lát is és epedő dalt hallék ,,a’ távollevőhez44; vigyázzon 
magára a’ zenész , hogy itt valaha meg ne találtassék ’s 
őrizkedjék az ármányos lyány kalandjába téged is levonni 
’s társnőjéül tenni.4 — „Bátya4* kiálta Lidia, „esküszöm , 
hogy Margit ártatlan, gyanúd alaptalan, méltatlan.*4 — ,Te 
elhalványodál , reszketsz4 azon hevességgel folytatá a ’ 
gróf, .te engem sértesz, mert mondani akarod, hogy be
lőlem féltékenység ’s gyűlölet szól. Az nem igaz, én hi
deg ’s nyugott vagyok , e’ bolondságot szivemből , hol 
alig sarjadzott fe l , kitépem vagy megvallod tán , ki volt 
azon vakmerő ?l — „Nincs mit vallanom'4 alig hallhatólag 
mondá Lidia. — ,Ki sompolyog utána? kit szeret ő ?4 r i -  
kolta Herfurt gr. durván megfogva Lídiát. Ez nagy sze
meit rögtön és szilárdul emelvén hozzá f e l , hátralépett. 
„ E z  sok44 büszkén szó la , ..méltatlankodásid elől el kell 
vonulnom ’s anyánk védelmét keresnem. Ki ad neked jogot 
velem spanyol inquisitorként bánni ? Margit szerelmét i -  
iparkodj megnyerni, az tőled függ , de nem vad heves
séggel , melly bajt arat.44 Azután gyorsan elhagyá őt ’s 
a’ fiatal nemes legroszabb kedvben marada egyedül. Első 
pillanatban csodálkozott testvére rögtöni bátorságán , az
után feldühült’s utána akart egészen anyja szobájáig siet
ni , de utjából viszszatért, érzemény , hogy nincs igaza, 
szállá őt meg ’s egy időig a’ liget legtávolabb részeiben 
csatangolva, lovat nyergeltete’s egy szomszéd földbirto
kost látogatott meg, hol más napig mulatott. Föltéve ma
gában , Lidia ellenében szigorúan hallgatni, mert szé
gyenlé magát ’s kedvetlenül érzé , hogy testvére nem
csak függetlenné, hanem bizonyos tulsulylyal épen hozzá 
hasonlóvá tette magát. (Folyt, köv.)

T á rcz a.

Múlt szombaton egy sebésznövendék , életuntság v. 
szerelemféltésból é? nem tudhatni, vitriolsav -  ívással vetett 
vége éltének.Egy hónap lefolyta alatt az hatodik öngyilkos ! 
i i k  közül kettőt a’ rokuskórházi szorgalmas ápolás visz- 
szaadott az életnek. Nem puhatoljuk okát ez öngyilkolási 
dühnek, csak azt jegyezzük m eg , hogy ha már csakugyan 
olly nagy hajlama van valakinek ölni, inkább magán mint 
sok máson tegyen kísérletet.

Szintén a’ múlt szombaton — melly vészjelcntőségét 
tan péntektől kölcsönzé — irtózatos égi háború dühön

gött ikervárosunk^ felett; a’ császárfürdő közelében épülő 
uj épületnél az égi tűz egy nőt sújtott le ’s a’ folyto
nos dörgés es csattogás nem legjobb kedélyzetben tartá 
a’ kis számú fürdői községet, kivált midőn egy rémséges 
dörgést követte csatanas után a’ fürdő-épület jobb szár
nyánál vastag füstgomolyt pillantottmeg; mi későbbi tapasz
talás után Buda gőzkatlanából emelkedett. Egy kis april 
volt biz az májusban.

# # #  p r .  Schreiber egy orosz orvos Brzesk-Litewsk- 
ben az iszákosság ellen következendő gyógymódot hasz
n á l : becsukja az iszákkorost, ’s tetszés szerint ad ne
ki egy mennyiség-pálinkát,melly kétharmad részben víz
zel vegyitett ’s e’ felett kávét, bort és se rt ,  a ’ mennyit 
kíván, de mindeniket kétharmadrészben vízzel vegyest; 
minden tápszer, mik élelmére nyújtanak, kenyér, hús stb. 
pálinkával készitvék. A ’ szegény ördög igy mindig ál
landóul részegült állapotban van ; ’s ötöd napra már un- 
dorodásig érez csömört minden neki adott ital iránt és 
szüntelen más eledelt k é r , de ezt csak akkor szabad ne
ki kapni, midőn a’ pálinkás készitvényt sehogy sem tud
ja  lenyelni. Ekkor az iszákosságból tökéletesen ki van 
gyógyulva ’s a ’ pálinkának csak láttára is már hányás e -  
rőteti. Könnyű recept gödényeink számára. — Campe 
hamburgi könyvkereskedő kiszáinitá, hogy ha a’ nők va
lamennyi német nyelven kiadott szakácskönyvet elolvasni 
akarnák 963 év kivántatnék reá.

J a s s i , febr. 28ról. Folyó hó 26—ki ülésben az 
itten feles számmal tarózkodó izraelitákra nézve a’ Ren
dek eleibe egy törvényjavaslat terjesztetett, mellynek ne
vezetesebb pontjai ezek: hogy az izraeliták jövendőre, 
sem mint haszonbérlők, sem más nevezet alatt a’ falukon 
ne szenvedtessenek meg, úgy szintén a’ városokban la
kók- is korlátoztassanak és ne legyen nekik szabad sem 
mesterséggel, sem italbeli árulással, mint eddig üzérked
ni. Mindazonáltal későbbre újból szőnyegre kerülvén ezen 
tá rg y , a’ városon lakó izraelitákra nézve ezen javaslat 
megváltoztatott és az üzérkedés megengedtetett.

w*w Bukarest mart. 7röl. Az országos ülések bezá
ratása után itt mély csend uralkodik híjában , a’ kabinet 
jobban nem cselekedhetett, mint az előforduló botrányok 
elkerülése végett az országgyűlést eloszlatni, minekelőtte 
a’ költségvetések megerősítettek, följelentések elolvastat
tak és más tárgyak eligazittattak volna, a’ bányászat bér
beadási kérdése is elbatározatlanul maradt, sokan hiszik, 
hogy a ’ közönség nem volt előre készülve ezen uj vállolat- 
ra és hogy —

Orosz ügyviselők Trandafilos és Zaporovski azonban 
versenyt lépnek egyezésre a’ bányászati tulajdonosok
kal ; de csak 12 é v re , mert a’ kormány csak ennyi időre 
adott szabadságot, attól tartván, nehogy némelly együgyü 
és tapasztalatlan tulajdonosak megfelejtkezve , bizonyta
lan időké adjanak kötleveleket’s tulajdon birtokukat elveszt- 
hetési veszedelemnek kitegyék, illy tartalmú a’ fejedelem
f. é. febr. 14röl kelt e’ tárgybeli rendelkezése. A’ társa
ság főnöke bányászati őrnagy Kavaleuski. Mondják hogy 
azon oroszok az érczek vizsgálatát 3 részre osztják f e l , 
az első osztályba jön a’ Brassófelöli határvonal a’ Kárpá
tok hoszszában Orsováig , a’ második lejebb Tirgovest 
felé Orsovának és a’ harmadik a ’ hegyek vonalán még 
lejebb csakugyan Orsovának. A’ társaság egyelőre csak 
aranyat keres még most.

A ’ Saintapti nem régen elhalt lelkész minden 
keresztelendő gyermeknek rokonitól szorosan megkíván
ta, hogy a ’ gyermekek számára 3 gyümölcsfát ültesse
nek; ennek következése lön. hogy az igen szegény hely
ségből , a ’ lelkipásztornak félszázadra nyúlt hivatalos
kodása alatt a ’ leggazdagabb lett  az egész kerületben. 
Lelkész urak, im it t  is egy szép példa követésre

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja Tra t t n  e r -Károlyi  uri-utcza 453.
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Kormányi felelősség.

Két nevezetes nádparipánk van nekünk sujtásos nem
zetnek , miken mindannyiszor szeretünk lovagolni, vala
hányszor fizetni kellene, de szűz vállainkat féltjük, vagy 
baj történt ’s ezt örömest akarnék másra tolni, mert gyar
lók lévén, mig magunknak büszke önliitségünkben csal- 
hatlanságot erőködünk követelni az .intra et extra . . . 
peccare muros'bul csak az ,intrát‘ szeretjük mód nélkül em
legetni. Ezen két nádparipánk pedig a’ só fölemelt ára ’s 
felelős kormány. Nem szólok amarról, csak az utóbbiról 
jegyzek föl néhány gondolat-töredéket. A’ kormány t o r 
v é  n y i n k végrehajtója. Törvényinket magunk hozzuk, 
nem annyira orsz.gyűléseken, mint a’ megyékben; ha ezek 
roszak , saját értetlenségünk, hiúságunk vagy gyarlósá
gunk az ok. ’S magunk vétkéért mást akarni felelőssé 
tenni, olly szándék, melly józan gondolkodás szabályai 
szerint meg nem áll. A’ kormány mint végrehajtó m i n- 
m a g u n k  á l t a l  működik. Itt két esetet veszek föl a) 
vagy törvényeken alapult rendeletet akar végrehajtatni; b) 
vagy ollyant, mit mi törvényellenesnek tartunk. Első e -  
setben hanyagságunk okozhat felelóségteher alá vonható 
k á r t , második esetben magunktól függvén a’ végrehajtás, 
a’hibás eljárásnak csak magunk vagyunk okai, ha ugyan
azt, mi sokszor megtörténik ’s néha alaptalanul i s ,  tisz
telettel félre nem tettük. E ’ téren tehát ismét csak édes 
magunkat üdvözölhetjük. Lehetnek azonban ’s vannak is 
esetek, mik törvénysértés bélyegét viselik magukon ; ’s 
már ekkor csak jó lenne a’ kormányi felelősség ? Épen 
nem ! mert ha e’ dolog gyakorlati oldalát tekintjük, alig 
tud a’ hisztéria példát mutatni a rra ,  hogy valamelly or
szág  békés helyzetében a’ felelősség tényleg létesittetett, 
’s hol ez megtörtént, az forradalmi crisisek eredvénye 
lón. Vegyünk fel sokkal kisebhszerü dolgot hatósági kö
rünkből. Sikerült é valaha embernek a’ legutolsó megyei 
tisztecske ellen elégtételt szerezni, kivált ha az tulnyo- 
móságot gyakorló párt embere ? Vagy ha már vétke olly 
világos, mikép elsimítani nem lehet, nem játszuk é a’ tö
redelmes bűnbánó ellen a’ nagylelkű szerepét, az emberi 
gyarlóság árnyékában keresvén menhelyet? Sót korunk
ban a’ megyei kormányzókkal izetlenkedésre legtöbb a- 
nyagot szolgáltat az, ha ezek a’ hűtlen vagy hanyag tiszt
viselőket kérdőre merik vonni ! Egyébiránt nincs mit cso
dálkoznunk illy anomáliákon. Hisz napi renden vannak 
ezek ország s megyeszerte.Mint honatyák méltóságos tűz
zel kelünk ki a’ korteskedés ellen , mint megyei tisztvi
selők pedig fáradhatlanok vagyunk a’ lélekvásárlás ’s er
kölcsrontásban, habár pénztárczánkon halálos eret vágtunk 
is ;  utasítást adunk a’ kihágások korlátoztatására: de he
lyeseljük a’ megyei képviselőn elkövetett erőszakoskodást; 
mert közvetve magunk valánk inditóji, mert néhány ran- 
konczátlan ficzkó kitörésében a’ közvéleményt láttuk nyi
latkozni. Szegény haza , hol igy alakul közvélemény! — 
Szánandó , ki illy közvélemény után sovárog !

Sikerül azonban elégtételt nyerni akkor, ha a meg
rovás alá eső egyed nem a ’ hatalmaskodó párt embere! 
De illyenkor nem az elv megyen gyakorlatba által, hanem 
pártdüh, személyes érdek űzi nemtelen mesterkedései, 
raellynek sok ártatlan is áldozatául esik ; ’s ez esetben a’ 
hiba vagy vétek csak szin ’s ürügy, hogy beleköthessünk 
abba, ki nem esküszik vakon mesterünk szavára! Urges- 
sük forgassuk bár a’ dolgot mikép tetszik , halmozzunk 
sophismákat rakásra, [mert a’ rabulismusnak nagy emberei 
vagyunk: a’ gyakorlat fönen hirdeti nekünk, hogy a’ fe 
lelósség eszméje nem elv- hanem pártkérdés! És e’ ter

rénumon nyájas olvasóm bölcs belátásodra bízom a’ com- 
mentart, azon egyszerű észrevétel mellett, hogy nincs or
szág, hol olly könnyen alakíthatna kormány pártot részé
re , mint nálunk , ha csakugyan akarna.

Nincs olly garantia ’s erő , mondhatni a’ világon, 
semmiféle felelősségi rendelkezés- vagy törvényben, mint 
helyhatóssági rendszerünkben. A’ felizgatott kedély, osz
tályok egymás elleni ingerlése ’s az érdekek tűhegyre 
állítása ejtett ugyan csorbát rajta ’s időszaki sajtónk egyik 
orgánumáé különösen c ’ tekintetben a’ dicsőség, hogy a’ 
nemzet legszentebb kincsét tisztátlan kezek megfertőzte- 
ték . pedig nem a’ kormány, hanem édes mimagunk ré
széről : ámde azért ne törjük el a’ pálczát felette, hanem 
óvakodó szorgalommal kerüljünk ’s kerültesssünk minden 
alkalmat a’ viszszaélésrc, melly önkormányzási tehetetlen
ségünket igazolná , ’s melly mint a’ kimért vonalon túli 
jogerószakolás , gyermekszerü kötekedés vagy zabolátlan 
fejetlenség gyanújába méltán ejthetne. I g a z , hogy itt 
reform k e ll ,  de nem azér t ,  mivel némellyek szerint — o 
csodálatos változékonysága az emberi hitnek! — helyható
sági rendszerünk semmit sem ér, hanem mert tisztább ke
zekre, józanabb agyra ’s higgadtabb keljeire kell azon 
jogokkal élhetést bízni, mit csak úgy érhetünk el, ha mi
dőn hazaszertei politikai jogok ajándékozásában fogunk 
izzadozni, nem leszünk olly igen adakozók, mint a’ k, városi 
polgárjogosztogatásbnn az alsó tábla.

Említsem é az orsz.gyűlést? Ffol tárhatja fel inkább 
a’ nemzet sebét ha fáj , panaszolhatja el őszintébben fáj
dalmát, ha illyen alatt nyög? De legyünk férfiak, szilár
dak, kitűnők ’s függetlenek! Hanem hisz hic labor hoc o- 
pus est ! ’s valamint a’ nemzet részéről soha sem szeret
ném ha más utat ragadna meg jogszerű követelései kiví
vására , úgy a’ kormány részéről illvesmire soha nem 
szolgáltatnék alkalmat, de törv. telteimnek tekintélyt fog
nék tudni szerezni bármi áron !

Azonban, ha már nyolez százados alldíványunkat 
csakugyan meguntuk mert régi; ha helyhatósági rendsze
rünk csakugyan miísem ér, mrrt féktelen rakonczátlanko- 
dásra élünk viszsza megbecsülhetlen jótéteményivei: ám 
legyen kormányi felelősségünk ’s adjuk cserébe érte — mi 
conditio sine qua non — önkormányzási . szabadválasztási 
’s közvetve törvényhozási jogainkat!

V a r g a  Soma.

A’ fekete littlgy.
(Német btszély.)

(Folyt.)

Néhány hét mult el; Lidia is hallgatott, az anya nem 
látszik észrevenni a’ feszült viszony t gyermekei közt, mert 
mindketten vetélkedtek a’ ragaszkodó szeretetben ’s együtt 
létükkor lehetőleg elfogulatlanok valának De a’ gróf szó
rakozást látogatások- ’s vadászatban keresett, mit azon
ban nem talált, vagy napokiglan maradott szobájában, 
Lidia pedig egyedül sétált ’s a’ terrasseon dolgozva anyja 
karszékénél állt. Néha úgy lá tszék, hogy sirt es szemei 
kérve ’s nyugtalanul sokszor csüngének testvérén,ki ösz- 
szefont karokkal földre süté szemeit. Néhányszor küldöt
tek jövőnek Richtenstein várából, levelekkel Margit kis
asszonytól , mellyek sürgetés látogatási meghívásokat ’s 
néhány ingerkedó szót és ezélzást a’ tébolygó lovagra fog
laltak magokban. E ’ leveleket Lidia testvérének adá ’s 
jól vehető észre , minő eróködésébe került közönyösségét 
megtartania , mint vizsgáló a csinos kis betűket, menye
ken szemei akkor is tapadva maradának , midőn azokat
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réffeo elolvas». Ó az irományt némán adta viszsza ’s ki
ment de más nap titkon hatalmába kerité a z t , a’ sűrű 
erdőben magányosan leült, a’ sorokat újra meg újra olvasá 
’s lerázá homlokáról a’ redőket, kebléről a’ terhet, melíy 
arra most nyomasztóbban sulyosult, mint valaha. Mert 
ezivgondjaihoz másfélék is járultak. A’ fővárosban adós
ságot hagyott 's azt hitte, hogy jelenléte otthon elegen
dő leszen eszközt nyújtani neki amannak kifizetésére. Ez 
most, ismervén maga viszonyait, lehetetlen volt; raegin- 
ték ó t , sürgetóleg inték , adott szavára, mit nem lehet 
megszegnie , emlékeztették 's bizonyos rövid határnapot, 
midőn rendbe kell hozni mindent, szabtanak. E ’ zavarban 
eltökélő magában Herfurt gróf az öreg Waldmannhoz fo
lyamodni, jóllehet szilárdul volt meggyőződve, hogy nyo
masztó föltételein mitsem tágitand az uzsorás. Szivébe 
azonban uj bátorság szállá; Margit ingerkedéseiből tit
kos hajiam ’s óhajtás , látni ó t . tűnt k i , mit imez örö
mest teljesített; magamagát korholó, kétkedett ’s ki ked
vese hűtlenségében kétkedhetik , az le nem mond róla ’s 
táplálja reményeit. O megnyerhetné a’ szép , gazdag arát 
’s ekkor szerencse- ’s örömmé olvadt fel minden. Fiatal 
nemesünk illy gondolatokkal tért estszűrkűletkor a’ vadá
szatról jó kedvvel viszsza ’s közel volt a’ várhoz, mi
dőn az utón fölfelé egy lovag tö r t , ki köszöntés nélkül 
száguldott el mellette. A’ gróf nem ismerte ót. Fiatal férfi 
volt, szolgának nagyon illedelmesen, előkelő urnák kevesbbé 
pompásan felöltözve. Zöld süvege nagy ernyőjét arczára 
nyomta, mintegy az alá akarva rejteni udvariatlanságát, 
melly a’ grófot kissé boszantá. Ez kandián nézett utána, 
mint gomolygott mögötte föl ’s mint lepé el az utczát a’ 
por, zöld öltönye gallérán mint játszott fekete, fénylő 
fürtéivel a’ szél. .Kicsoda e’ golyhó ?* szóla kedvetlenül, 
,ki olly tiszteletlenül száguld el mellettem köszöntés, fi
gyelem nélkül ?* Gyorsított léptekkel ment e’ szerint a ’ 
vár felé ’s rögtön Lidia előtt á lla , ki egyikéhez az agg 
hársaknak támaszkodva, kezét nyájas köszöntéssel nyújtó. 
O is szintolly örömmel nézett szép piros arczára és vil- 
iámzó szemeibe , mellyeket előtte régóta lesütött. ,Vár
talak^, mondó a’ hölgy, ,békét kötünk.* — „É s soha többé 
nem háborúskodunk1* kiálta testvére ’s megölelte ót. .,Én, 
Lidia, megboszantottalak, eszelős voltara, vétkemet el kell 
ismernem, hogy lássd megbánásomat. De hiszen hallottál 
■*’ bűitalról** mosolygva folytató, „melly magát Ilerculest 
is ,  megízlelés után , elbolonditá ’s ez ital —** ,Téged ki 
fog gyógyítani* közbenszólt Lidia.,Margittól leveleket kap
tam , mellyben számodra is volt egy czédulácska.* Ezt ki
húzva a’ grnak nyújtó. Tartalma ez v o l t : ,„A ’ herrnhuti 
apáczáknál nem szokás ugyan fiatal grófnak Írni, de tud
tomra adván a’ szolgálatomban levő szellemek, hogy ngod 
igen savanyu képpel erdőn mezőn kóriczál, otthon pedig 
szegény hölgyek zsarnokát játszani merészeli: feleletadás 
végett birószékem elibe idézem önt ’s engedelmességet 
várok.***— ,,A’csintalan lyány!-* öröm miaü kiáltott a’fia- 
tal gr. „Mi sok szellem, mi sok kellem. Őszintén szól
va, Lhihi't kételyeim elmúltak ’s nem adhatok túl remé
nyemen, hogy ó engem szeret.** — ,Én is szintén elhi
szem* víszonzá testvére , ,mivel Margit minden látogatót 
elutasított, téged pedig meghitt.* — „Elmegyek** mondó 
»’ g róf,  „magamat itélőszéke alá vetem ’s Ítéletemet 
elfogadom. O! mi szerencsésnek tevéi te engem drága, 
kedves Lidia. Ha megismered egykoron a’ szerelmet, en
gem érteni fogsz.*4 — ,JÓI értelek* válaszolt Lidia. ,Légy 
szerencsés, Fridrik ! úgy én is az leszek:*— „Te jó lyány“  
megindultan szólt Herfurt, „mi sokat kell irántad jóvá 
tennem ’s éretted mindent , mindent trendek Ha irántad 
éltemben bármikor kemény lehetnék, emlékeztess ez ó- 
rara s nyakadba borulva töredelmeskedendera.“  Gyöngé
den megcsókoló. Lidia pedig erősen átkorolva tartó őt ̂  ki 
könnyeit érezé arczán. ,,Te sírsz** mondó a’ g ró f .  „de 
azok csak örömkönyek lehetnek.** — .Remény és szeren

cse könyüji** felelt Margit és sötét szemei titokteljes ö- 
rörnmel villogának hozzá, ,te j ó ’s nemes vagy , Margit 
pedig angyal, ki mindent tehet.*— ,,Ki hozta a’ levelet»“ 
kérde a ’ gróf. „A z a’ zöld roezü ember , ki az imént el
lovagolt ?‘* — ,Az‘ , felelt a’ hölgy t ,nem — én futólag 
láttam ót, számodra adott át valamit, és nem ismerem — 
az udvart épen akkor hagyó e l ,  midőn én kimentem.* — 
A’ küllépcsőkön felmenve egy szolga levelet hozott, mel
lyel a’ lovag hagyott. A’ gróf élvévé azt ’s az öreg Eli 
kézírása nagy világos betűire ismert. Testvérét elhagyva 
szobájába ment ’s felnyitó a’ levelet. ,Öreg gazfl* mo
solygva szóla, úgy tartom, fenyegető ’s gyújtással ijesz
tő levél.* Több iromány hullott ki e libe , — megtekin
tő azokat ’s elbámula, a’ fővárosban kiadott kötelezvények 
voltak , mellyek annyi sok gondot okoztak neki. „Itt kül
döm ngodnak“ igy irt azonfölül az ö r e g , „az ide csatolt 
irományokat, mellyek megvételével megkináltattam. Ön 
könnyelmű gazdálkodása hallatlan Én elfogadóra az izé
ket , mert tudom , hogy ön ki nem fizetheti ’s mert önnel 
ú gy ,  mint kell, bánhattak volna. Én azonban ön fóhitele- 
zöje vagyok ’s tudja önneli szándékomat, vagy megháza
sodik ön, mint én akarom, vagy elszedera urodalraait. E ’ 
haszontalan irományok helyett küldjön ngod kötelezvényt 
’s ne feledje az országszerte divatozó 5 pc. kamatot, én 
többet nem veszek— a’ kibocsátás napjától arra feljegyez
ni. Ngod legalázatosabb szolgája Waldraann Éliás.** —
,Legalázatosabb semmirekellő !* boszusan nevetve kiáltott 
a’ g r ó f ; ,de jól van Waldmann Éliás , legyen meg aka
ratod. Margitot nőül veszem ’s megadom a’ kamatot a’ 
mit kívánhatsz.*

V.
Más nap Herfurt gróf a’ titokteljes várba ment , L i 

dia levelet adott neki ’s majdnem szenvedélyes ingerült
séggel vált el tőle. Háztüznézés volt e z , melly élte fö
lött volt határozandó. ,Légy szerencsés*, mondó, ,légy jó 
és szelíd. Ila Margitot igazán szereted , ha engem sze
re tsz , minden jóra fog kiütni.* Nyakába borult, aztán 
elbocsátá, mosolygva nézett rá ’s elsiete, — A’ fiatal ne
mes mohón sietve folytató útját. Csak egy szolga kiséré 
őt, ki tudta az u ta t ,  melly nagyobbára erdők közt a’ he
gyek áljáig ’s ezeken át a’ czélhoz vezete A ’ nap szép 
v o l t , a’ verőfény illatozó zöldre esett; a’ magány ’s ma- 
dárhangicsálás csöndessé tevék szivét ’s ábrándos álmok
ba sülyeszték ót. Margitot ezer alakban képzelé ’s le
festő magának fogadtatását, a’ perczet, mellyben neki 
megvallandja érzeményeit; látta integetve ’s mosolygva 
maga előtt e llebegn i’s az utat nem találta épen ollyhosz- 
szu ’s kényelmetlennek , midőn lovásza kezével rögtön 
egy , a’ távolban szelíden emelkedő halomra ’s Richten
stein vára régi tornyára mutatott. Lovát a’ g róf,  mielőtt 
a’ köztte ’s Margit között termékenyül elterülő völgybe lo
vagolna , perczig megállító. Egy hegyi patak zúgott ’s 
mély mederben kigyózék tova, a’ sziklabércz alatt malom 
fekvők , mellynek eleven zörgése hozzá áthangzott, egy 
falu ’s elszórt tanyák palafedelei nyúltak ki a’ bokrok ’s 
fák közül, mellyek fölött egy templom arany keresztje su
gárzott. ’S fölül a’ dombon fekvék a’ régi, tisztesen ősz 
v á r , kertekből kiemelkedve , mellyek zölden ’s lágyan 
simultak őrtornyai’s falaihoz.,Mi szép, mi dicső !* magán 
kívül kiálta a’ fiatal férfi gondolatokba hoszszas mélyedés 
után. ,Vele a’ zöld hegyek közt, ősfák árnyaiban mel
lette , karjai közt, szivén heverészni! 0  ! Margit, fogadj 
engem kegyesen.* Lovát sietésre lódítva szemeit vágy- 
gyal szegezé a’ vár ablakai ’s ormaira , mintha ott fen 
kellene megpillantania a’ kedvest, mint várja ót ’s mint 
integet elibe. Közelebb jövőn, az egész épület, tetemes 
terjedelmű zárt négyszög , kibukkant. — A’ dombaljban 
nagy gazdasági épületek fekvőnek, aztán tekervényes ké
nyelmes ut vezete föl rétlejtó fölött, kerteken át sövény-
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’s kerítések k öz t , míg végre egy keritésfal, egy sáncz 
’s jó karban levő kőkapu Richtenstein régi bárók czime- 
rével tartóztaták fel az idegent. A’ lovász hangos felki
áltásakor egy öreg féríl felnyitá a’ kapusiak ablakát ’s 
gondolkodóig nézett a’ várakozókra. ,Ha uraságod£ úgy 
mond Ilerfurt g r ó f , parancsom van önt bebocsátani, kü
lönben senkit. Azután vedd át, barátom, urad lovát ’s ve- 
zesdle a’ majorba, a’ kapu nyomban fel fog nyittatni.4

A’ gróf mosolygva szállt le ’s nem vigyázott többé 
szolgája fejrázása ’s mormogására, kit fölöttébb megsér
tett ezen , előkelő vendégeket különösen fogadó mód.An
nak igen örült Ilerfurt, hogy be csak maga mehete, hogy 
Margit ót várta ’s mohón surrant be a’ kapun, mellyet az 
ősz kapus ki csak annyira nyitott, hogy a’ gróf bemehe
tett , aztán pedig nyomban bezárt. ,IIol a’ ngos kisasz- 
szony ?4 kérdé Fridrik. — ,,Margit a’ kertben lesz“ vá
laszolt az öreg férfi. A’ gróf bámulva nézett rá. ,Mar
g it?4 mormoga, megsértetve illy meghittség által. — „Hol 
van Margitka?“ kérdé a’ kapuőr egy más szolgától , ki 
távolabb kezével gereblyével ment.— Én zenélni haliám4“ 
mondá emez a’ nélkül, hogy megálljon: ,,,Csak küldje ön 
be azon embert, fölkeresheti ’s meg is találja ót, ha ma
gát feltaláltatni akarja.4“  — „Abban igazad van4- feleltaz 
öreg ’s mosolygva nézett a’ látogatóra. „Uram itt a’ vár, 
amott a’ kert, lásson utána, hol találhatja őt fel.44 Aztán 
házikójába ment, a’ gróf pedig le az utón, melly csinos 
lugast képezett szil- ’s jávorfákból, mellyek törzseit vad 
venyige ’s komló sűrűn szövé be, fölül pedig lombfedéllé 
fonódék öszsze. Fogadtatása olly különös, csodálatos és 
a’ kor minden szokásán kívüli volt , hogy Ilerfurt magát 
csakugyan meseországban vélé. Kilépve a’ fautból érze- 
ményeit kiengesztelék az uj csodák , mellyek rá vártak. 
Előtte egy kis helytéren a’ vár fekütt. Főhomlokzatainak 
hoszszu vonalai legnemesb arányban épitvéknek ’s régi 
szobrászat gazdag ékitvényeivel földiszitvéknek mutat
koztak. Ormaitól a’ gothboltozatu ablaksorok zárköveiig 
virágbokrok, tekergő arabeszkek, lovagsisakok, czimerek, 
állatfejek valának ’s oily tisztán megőrizve minden, mint
ha itt munkáját a’ művész csak ma végezte volna be; min
den élénk szépségérzetet rautata, melly c’ magányos he
lyet választá műhelyéül ’s alkotásaiban gazdagság által 
gyámolittaték. A’ nagy,jól elrendezett ablaksorok fejéren 
voltak befüggönyözve, mi ünnepélyes, csendes tekintetet 
kölcsönzött a’ nagy háznak.A’ gróf néhány ajtóhoz nyúlt, 
de azokat felnyitni nem volt képes. A’ széles . tarka ka
vicscsal behintett utón megkerülvén az épületet, szemléié 
a’ számos márványszobrot, az istenek- ’s hőseket múlt 
századi olasz mesterektől, kiknek müvei olly drágán 11- 
zettetének; csodálva szemléié a ’ számos narancs- és mir
tuszfát mellyek az egész* ut körül elültetve viritának 
’s arany gyümölcscsel kínálkoztak; aztán örömmel veté 
szemeit a’ kis, világos-zöld réttervezetre, hol egypár őz 
legelészett ,  alakok ’s körökbe öszszeállitott ritka virágok 
gazdag virányaira , egy nagy növényház villámló üveg
falaira” végre az agg  szép erdei fákra, mellyek e’ k is , 
ritka paradicsomot körösleg bezárák , azt a’ többi világ
tól mintegy elkülöníteni akarók. Igen csodálatosan érzé 
magát. E ’ színét vesztette, annyi sok idegenszerü kecs
esei, déli fák és növényekkel, márványszobrok és farag- 
ványokkal fölékesitett vár egészen különbözött az ország 
valamennyi lovaglakaitól. Szive erősebben dobogott, el
gondolva , hogy mindez M arg ité , hogy ó itt lakik , itt

J __ö pedig egykor osztandja vele a’ szerencsét, el
vonulva a’ világtól, a’ sokaság zajgó vágyaitól. mellye
nét megutált ’s vele ezen nemes csarnokokban, ezen örö
kös fák°alatt egyedül leend . ,Minő szerencse!4 kiálta; ,ked
ves tündér, én meg akarlak nyerni, hol vagy ? Miért
'hagfysz engem egyedül !•

mondván a’ vár másik oldalán férfit pillantott meg, 
k i a’ fák homályából halkan előlépve a’ virágágyak közt

ment. Kezeit hátra té v é , fe jé t , mellyet széles karimáju 
alacsony, quakerféle süveg födött, keblére mélyen lehaj- 
t á , újai közt könyvet tartva, mellyben, úgy látszék, ol
vasott. Figyelmesebben vizsgálván öt Herfurt, benne azon 
lovagra veit ismerni, ki tegnap mellette vadul ellovagolt 
’s a’ várban az öreg Éliás levelét átadá. Fekete fényes 
haja legalább épen olly sűrűn ’s buján fekvéfc zöld öltö
nyén ’s kétségben hagyá a’ grófot, ki rejlik e’ bábuvá-lét 
alatt. A’ sétáló egyszerre fölemelé fejét ’s a’ gróf fiatal 
szép arezot veit látni ’s féltékeny érzemény gerjedezett 
benne. Margit meghitt barátja ’s tanítója é . magánybani 
tá rsa ,  a’ fuvolás, ki utána jőve ? Egypár gyors lépéssel 
előbbre ment; az isméretlen elfordult és szintolly lassan 
mint jött, újra a’ faárny felé ment. Herfurt eltökéletlenüí 
késedelmezett; mintha szózat kiáltana benne kerülné e’ 
férfit ’s vészt jósló sejtelem fájdalmasan hatott át kebelén. 
Rögtön azonban utána siete ’s már a’ fák mellett álla 
midőn tisztán csengő ,megállj !4 hangzék mögötte. Visz- 
szatekintve, Margit lépcsőin álla egyikének ama nagy abla
kok közül , mellyek a’ földig értek ’s a’ kertterem ajtait 
képezék. Üdvözölve nyujtá ki kezét a’ gróf felé , aztán 
könnyeden leugrék ’s hozzá közelite. ,Margit !4 kiáltott a ’ 
fiatal nemes, elhájoltatva e’ rögtöni megjelenés által ’s 
minden feszröl megfeledkezve újai hegyeit csókolá a’ 
szép lyánynak ’s erősen tartá őt, mialatt tűzzel ’s gyön
géden szóla hozzá: ,Én betolakodtam e’ bűházba ’s min
den léptem neveié vágyamat megtalálni a’ deli birtokos- 
nőt. Mi szép itt, M argit ,  mi örömest laknék itt az em
ber örökre, most már jól értem ön kivánatát, hogy itt há- 
boritlanul egyedül lehessen !• — „Nem egyedül“ viszonzá 
a’ hölgy. „Életélv ’s foglalkodásink vidám váltakozása 
nélkül, mi nekünk örömet okoz, maga az ég is egyhangú 
’s unalmas fogna lenni. Kapuim nyitvák minden hű barát
nak, szivem minden jó embernek, ki engem szere t’s ki
nek hajlamát meghálálhatom.44 — ’S nekem szabad remény
lenem1 , mondá Herfurt, ,hogy Margit kisasszony engem 
mind a’ két nemückhez számit.*— ,,Máskép lehetne é ön 
itt ?4i mosolygva válaszolt a’ lyányka. .,Én hiszem azt , 
ámbár, isten bocsásson meg ! a’ herrnhuti apáczaintézet 
szabályai daczára a’ fiatal uracsnak levelet Írni ’s látoga
tását kérni valék kénytelen.'4 — ,0  ! ha tudná ön, kedves 
M arg it , mi szomorú napjaim valának kiáltott a’ gróf. — 
,,Mert ön magán hordja a’ világ bűneit,4* válaszolt a’ 
hölgy, „mert ön nem hiszen ’s nem reményi. A h ! illyenek 
a’ hiú, állhatatlan férfiak, önmagoknak gonosz ellenségei, 
vadak ’s rákonczátlanok minden dologban. Nézze ön e’ vá
rat. Itt egy férfi élt ’s engem szeretett , kit én szentként 
tisztelek.E’ férfi atyám vala 0  olly életet é lt ,  minőt kevés 
halandó. Ő is súlyos időket látott, kemény megkisérté- 
seken esett át, de nemes kedélye az által mindig tisztább 
’s jobb lón. A’ világ őt különeznek nevezé , mert előíté
leteit ’s dőreségeit megveté, ezért azonban áldák ’s most 
is áldják mindnyájan , kik őt környezők ’s egy sem volt 
kizárva, a’ ki hozzá közel élt.44 — ,Nemes, derék ember
nek kellett lennie* kiáltott a’ gróf. ,Azt mutatja, valamit 
csak látok. — „ 0  virágok, remekművek, könyvek között 
é l t ; tisztelte a’ lelkes férfiakat és szerette az egysze
rűeke t , kiknek hű szívnél egyebök nem vala Ekkor kü
lönbséget szegény és gazdag, előkelő és pórszármazatu 
közt nem tett.Ő Zinzendorf barátjának barátja’s kissé herrn- 
huter volt, de nem olly túlzó, mint amaz , mert úgy is
merő a’ v ilágot, a’ mint van.4* — ,Ugy látszik azonban4, 
mosolygva mondá Herfurt, hogy az embereknek herrnhuti 
állítás *szerinti egyenlősége a’ várban most is mindenütt 
fentartja magát.4 — „ A h , értem“ vidoran esék szavába 
Margit, „mivel atyám régi szolgái, kik engem karjaikon 
hordának ’s felnőttömet látták , Margitkának neveznek ’s 
eery főrangú iránt kevés tisztelettel viseltetnek , az tűnt 
önnek fel;” de nem gróf u r , az emberek valódi tisztelése 
nem külső tisztelgéseken alapul, mélyen ül az a’ szív
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ben, czimek, .nagyságos-ságok után nem tudakozódba. 
A’ többi csak látszott ’s természetlenül mesterkélt. Emlék
szik é ön, hogy atyám legjobb barátja egy öreg kalmár 
volt hogy ez gyámom, kit tisztelek és szeretek ’s az 
emberek közöt véleményem szerint csak egy megkülön
böztető fok van: a’ miveltség az ész, a’ szellem és s z í v  
aristokratiája. A’ ki durva ’s pórias, legyen bár hg ,hoz
zám nem tartozik ; a’ nemes és jónak, mint hozzám ha
sonlónak , kezemet nyujtom.“ Szemei, midőn ezeket mon- 
dá, büszkén villámlának. Herfurt némán maradt, haragud
hatott ’s némit felelhetett volna, de titkon éreze magában 
valamit, mi a’ hölgy merész szavaival egyezett , bármi 
szokatlanul ’s különösen hangzának ezek füleiben. „M eg
mutatom önnek a’ várat*4, monda M argit,  ,,tetszeni fog
nak önnek atyám gazdag gyűjteményei.4/ Kezét nyújtó 
neki ’s oily megengesztelödve ’s vidámul néze r á , hogy 
a’ gróf elbájoltan követé öt magában gondolva : ,Túlzó 
ugyan ö is, de mi nemes, tiszta szellem szól belőle! 
Legyen csak enyim , majd megértjük mi egymást. Némit 
nem fogok tűrhetni, de ö is szelidiíend rajtam, a’ mi neki 
viszszatetszik , igy a’ szerelem kibékitendi az ellenkező
ket.* — Teremből terembe, szobából szobába zárandok- 
lának. Valamennyi ajtó nyitva volt ’s készséggel ereszté 
be a’ vendéget, ki csodálva szemlélte a* megnézni mél
tókat. Szép metszet , festvény- ’s vésett kögyüjtemény 
után mások következének természetiek-, növények- ’s te r-  
mészettani szerekből; ehez fegyvergyűjtemény csatlako
zott , mi a’ grófot különösen gyönyörködtető, végre egy 
könyvtár , melly fájdalmas sajon őszinte érzetét keleszté 
a ’ szemlélőben, hogy ifjúságában többet nem tanult, mi
szerint e ’ kincseket kellően méltányolná ’s M argito t, ki 
a ’ tudományt annyira szerette , isméreteivel megörven
deztetné. ,Látom4, erőtetett mosolylyal szólt Fridrik, ,hogy 
amott az asztalon több felnyitott könyv fekszik. A’ könyv
tárt hát most is használják?* — „Hogy ne?** kiáltott a’ 
kisasszony. ,,Én magam több órát töltök itt naponként. 
Nyelvek- ’s tudományokkal foglalkodom, ügyes könyvtár
nokom is van, majd megismérkedik ön vele — de álljunk 
meg i t t ! mielőtt viszszatérnénk , vessen ön pillanatot e’ 
szobába, mellyben egykor a’ legjobb ember, atyám, lakott.* 
Hangja mély érzeményben reszketett, lassan egy ajtót 
nyita ’s belépett. Herfurt néhány egyszerűen felbutorozott 
szobába követé öt, hol nehéz függönyök gátolák a’ vilá
gosság behatolását. Margit szétlebbenté azokat ’s legott 
ragyogó veröfényen állának. „Nekem itt minden szent“ , 
megindultan szóla , „itt mi sincs , mit kedves keze nem 
érintett volna ; forduljak bár hova . öt találom mindig.*' — 
Vendégét rögtön egy nagy kép elibe vezeté , melly az 
íróasztal fölött függött és szóla: ,,Ez ö és jól van elta
lálva. Egy nag y ,  jeles mester festé öt; meg tudta tar
tani a’ szellemet, melly e’ nemes vonalmakat egykor él
teié.** -— ,Azok ön saját vonalmai, Margit4, monda a’ gr., 
,olly s z e r e t e 11 e 1 j e s e n jók , annyira telvék a ’ leg 
nagyobb nemességgel. Szeretném, ha kilépne a’ sötét rá
mából ’s lenne segélyemül, hogy én is ,  mint ö volt, jó 
legyek ’s ön egész tiszteletét és szeretetét megnyerjem.*
— „Csakugyan egész szivéből szeret ön engem ?“  kér
dő M argit’s erősen tartván kezét mosolygva, szívesen né
ze rá . azután a’ kénre, melly nagy tiszta szemét rá irá
nyozni látszék.— .Én szeretem, én imádom önt ,  Mar
git. kiáltott Herfurt;  igen , esküszöm!4 — „Ne esküdjék 
ön“ , mondó a’ lyány, „attól félek, hogy az nem lehet.*'
— jUgy hát gyűlöl, megvet ön ?* rebegi a’ gróf. —-„Nem, 
azt nem“ , kegyesen szóla, újra neki nyújtva mindkét ke
z e t , „de a’ ki engem sze re t ,  legyen szabad és férfi. I -  
^azam van é ,  atyára?4* folytató szép lelkesedéssel ’s fe
jet a’ kép felé meghajtó, ,,a’ ki engem szere t,  legyen 
szive, mini a’ tiéd, nemes és nagy; ki engem szeret, gon
dolkodjék es cselekedjék fönsésesen. Tudom, hogy az ,

mit teszek, neked tetszik, te is úgy teendél va la , ’s 
mit föl kell áldoznom, azt végrehajtandoin. Menjünk,ked
ves barátom4* szelidebben mondó azu tán , „mindketten 
meggondolandjuk a’ dolgot ’s mielőtt beestelednék , újra 
kérdendem: ön szerelme utánam eseng é?*‘ — ,Nem , 
fejtse meg ön e’ rejtélyt azonnal', szenvedélyesen kiálta, 
Herfurt, ,Margit. ne űzzön velem játékot.- — A ’ hölgy 
a’ nélkül, hogy szó lna , vissza a’ könyvtárba vezeté ó t ; 
Herfurt komoran követé , küzdve súlyosan megsértett 
önszeretetével; ingerlékeny gondolkodásmódja lázusan 
forró vérrel tölté meg szivét. — Margit öt a’ kertterem
ben magányosan hagyta. Rögtön közönyös dolgofcrul, a’ 
táj szépsége-,  vadászat- ,  virágai- ’s hajlamairól beszélt 
ve le ,  mikre a’ gróf alig ügyelt. „Itt hagyom önt**, szóla 
vég té re , „mert rósz kedvű. Az öntől nem helyes. Kívá
nom, hogy viszszatérterakor jó ’s nyájas legyen. Szobát 
megyek rendelni kedves vendégem számára.**

(Folyt, köv.)

T á r r z n .

# # #  Bukarestből raartius 13kán. Az Oláhországba 
bujdosott magyarok után bujdosó Ürmösy Sándornak ha
mis vádakkal ’s nem igaz közlésekkel teljes könyve rövid 
időn meg fog czáfoltatni ’s egyszersmind ellene elégté
tel kéretn i, addig pedig az alulirt (ki európai ’s ázsiai 
utazását ’s az oláhországi magyarok állapotját mivoltosau 
leírandó) csak két nem igaz pontot támad meg: a) az 
oláhországi magyarok száma nem 12,000, de alig három 
e z e r , mit az alulirt bizonyos adatokból, concsriptio és 
hoszszas utazása ’s szorgalma után világosan tud u. m.

B u k a r e s t .  Ref. és luth. lelkek száma (ide értve 
a ’ cselédeket is) 1681, melly két felekezetböl, mint égy 
nyelvüekböl, egy ekklézsia alapiftatott. Kath. és unit 806. 
Krájouz öszszesen 43, Ployest 56 Tirgowest 48. Kim- 
pulung 56 Pitest 38. Turno 9. Karakal 8. Dzsurdzsiu 
(Girgowa) 36. Fokschán 21. Büro 7. Tirguzsiu 3. Cser- 
necz 4. Kimpina 52. Ruzsdévedé 3. Brailla 37. A’ falu
kon több nem találtathatott (és nincs is) mint 18 (lélek.) 
b) Vallásuk se nyomatik az itteni oláhoktól (orthodoxu- 
soktól) de valóban toleráltatik, nemcsak, — sőt alulirt 
(noha református lelkész) az oláh kormánytól évenkinti 
fizetésre méltatott.

Sajnálni lehet, hogy sorsa az illyenekrríl iró tapasz
talán vándornak (kit alulirt nyomasztó szükségeiben 70 
hetven oláh piasterrel segélf) illy álütakon keresni bol
dogulását. Sültei.

Az álbankjegyek árulásában több zsidó lévén részes, 
Erdélyb. azt hallani, mikép (a ’ kereskedési és számítási 
szellem bennük fogyhatatlan lévén) egy kérelmet akarnak 
aziránt benyújtani az iránt, hogy addig is , mig ügyeik 
elláttatnának, méltóztassék őket a’ fels. kir. főkormány
szék a’ szamosujvári fenyitó-házba általtétetni; mert ( igy 
vélekednek ők) a’ kereset hoszszasan tarthat, a’ kimene
tel bizonytalan , ’s hogy Szamosujvárra fognak Ítéltetni, 
arról mit sem kételkednek; az ítéletben pedig könnyen az 
lehetne, hogy a’ büntetésre határozott időt Szamosujvártf 
töltsék ki: azé r t ,  hogyha őket most mindjárt elvinnék, 
könnyen megeshetnék raikép mig ezen ügyök végképen 
elláttatnék, az országos börtönre határozott idejük el is 
telnék. Akkor tehát szabadon bocsáttatni vélik magokat. 
Egy szóval, anticipálni szeretnének. Valóban furcsa spe
culate  !

Brassói születésű hazánkfia dr. Ilonigberger 
é l ,  levelet küldött oct. 5ről múlt évben Laboréból, hol az 
utolsó véres események között családjával szerensésen 
megmaradt, csupán egy kőfalon vala kénytelen átugrani.

E, E.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-ntcza 453.



A'közjó köz teherrel jár.

Hazánk jelen szükségei kétfélék: első rendbeliek az 
egész  o rszág, más rendbeliek egyesek által viselendők.

Az elsők közzé számítjuk, többi közt, a’ hiányzó köz
lekedési eszközöket: az országos utakat, vaspályákat, és 
vízcsatornákat. Ha létesítésüket idegenekre bízzuk, azok 
a’ reájok fordítandó költségeket közvetve megveszik raj
tunk nemcsak, de lehető hasznukat is, ’s ez utóbhiak tő
kéikkel ismét külföldre vitetnek ki. Arokat tehát, akár ma
gunk építjük , akár külföldiekre bízzuk építésűket, meg 
keli adnunk azon különbséggel, hogy ha mi építjük, le
hető hasznuk hazánkban marad , sőt ha egyenes, közvet
len hasznot nem nyujtandnak is, megelégszünk közvetett 
hasznukkal — hogy t. i. egész hazánk fölvirágzását se- 
gitendik elő, mi reánk, egyenes haszunknál is fontosabb; 
mig az egyes vállalkozókat csak egyenes haszon, és igy 
egyedül jövedelmezőbb vonalokon leendő létesítésükre bi- 
randja;söt nem is bizonyos: vájjon egyes vállalkozók akadnak 
é, v. sem? midőn legalább is minden időben járható, hazánk 
különböző vidékeit kapcsolatba hozandó utaknak stb. mellőz- 
hetlenszüksége mindennap érezhetőbb. Most némelly vidé- 
kink bő termékeit az év bizonyos szakaiban semmi áron sem 
adhatni el azonnali elvitel mellett; mert szállittatásuk a’ 
a ’ rósz ut miatt lehetetlen— : mig az alatt Pesten stb. 
az illy termékek jó áron keresve kerestetnek ; azonban 
mig utaink járhatókká válnak, illy szükségek mások, kül
földiek által födöztettek ’s igy az ajánlkozott nyereség 
ránk nézve végkép elveszett. Ha a ’ belföldi utakat olly 
karba helyeznék, miszerint minden időben hazánk egyik 
tájékáról más részei felé rajtok biztosan ’s egyenlő erő
vel utazni, szállításokat tenni lehetne: belső kereskedé
sünk ’s vele a’ mezei gazdaság, és ipar, azonnal élénkeb
bé , hasznosabbá válnék : e r rő l . azt hiszszük , kiki meg 
van győződve. Illy utak létesítése hatalmunkban állott ed
dig is ! ’s mit tettünk e’ saját hasznunk érdekében! ? a’ 
szomorú tapasztalás végetlen kárunk mellett méltán pirít
hatja arczainkat; pedig ha illy belső közlekedési eszkö
zök létre hozása hazánk széleihez terjedendnek, — külső 
kereskedésünkre is megnyílik az ut ! — Illy országos utak, 
vaspályák stb. minélelőbbi létrehozása tehát mellözhet- 
len ; de valamint egész hazánk felvirágzására közvetlen 
hatandnak, úgy létesitésökre megkivántató nagyszerű költ
ségek miatt, egyedül közös erőnkkel eszközölhetők E ’ 
végre tehát a’ kellő tőkét Széchenyi István gr. ajánlotta 
utón közös felelősségünkre vevén föl, mennyiben a’ lét
rehozandó vasutak stb. egyenes jövedelme a’ viszszafize- 
tésre elégtelen volna, a’ hijányt közösen, arányosan pó
tolnék: az illy hazánk felvirágzására szánt áldozatokat más 
utón bőven viszszanyerendok.  ̂ ^

Más rendbeli szükség az egyeseknél tapasztalható 
pénzszükség. Hogy az egyes polgárok kölcsönre szert 
tehessenek, biztos hypothekaval kell birniok, balunk so
kan elég hypothekával bírnak, megsem kaphatnak reá 
pézt,  mert nem eléggé biztos. Ezeken tehát hypotheká- 
jok kellő szabályoztatása ’s hiteles telekkönyvek hehoza- 
tása által kellene segíteni, mit várunk is ,mert biztos hy- 
potheka nélkül külföldről ’s hazánkbeliektől kölcsönt ezen
túl sem reméllhetni. — Azonban ha a’ hiteles telek- 
könyvek behozatnak is , azok rögtön nem létesittethetnek, 
’s ha létesittetendnek is,|külföldnek irántuk azonnal bizo
dalma még sem le sz ,  az csak későbbi sikeres tapasztalás 
következtében várható : pedig ezen szükségünk is ba- 
laszthatlan. Hogy tehát e’ részben is minélelöbb segítsünk 
hazánkon, az ^egész ország jótállása mellett fölveendő

kölcsönpénzzel nemzeti bankot alapíthatnánk, mellyből az 
egyes hazafiak olly formán segittethetnének, miszerint , 
valamint az orsz .a  fölveendő toké viszszafizetését köte
lezné , olly módon az egyes hazafiak is részletes adós
ságaikat köteleztetnének befizetni: mennyivel pedi«- a’ 
bank kezelése költséggel járand, azt az egyes polgárok 
által fizetendő magasb kamatokból, mintsem az ország fi- 
zetendne, fedeznék, hogy igy a’ többi, ki ezen kölcsön
ből nem részesittetnék, annak fejében semmivel se ter-  
heltessék.E’ kétrendbeli szükség födözése végett létre hoz
ható .intézetek  ̂olly formán szabályoztathatnának , hogy 
egymást szükség esetén felsegíthessék. ’ j j*

Kuruzsolág hazánkban.

Jól rendezett országban , ha annak jótékony hatását 
orvosi tekintetből is élvezni óhajtjuk , szükséges, hogy 
nemcsak tudományosan miveit szorgalmas és jó erkölcsű 
orvosok és seborvosok legyenek, hanem főkép az is, mi
kép a’ népséget évcnkint olly nagyon pusztító kontár és 
álorvosok , kuruzsolók ’s a’ gyógyszerekkel törvény el
lenére szatócskodók végkép el ’s kitiltassanak. Igaz, hogy 
nincs az ég alatt olly foglalatosság , bár legműveltebb 
ész ,  kitürés vagy szorgalom által legfőbb tökélyre hoza
tott legyen is , mellyben kontárok ne lennének ; de mind 
a’ mellett bátran merem állítani, hogy azok a’ tudomá
nyok, művészet vagy mesterség bármellyik ágában mu
tatkozzanak i s ,  annyi kárt, annyi égbe kiáltó bűnt soha 
sem követhetnek e l , mint mennyit az orvoskontárok na
ponként’s tettleg elkövetnek. Ha a’ kontárok által hazánk
ban évenkint elkövetett bűnöket vizsgálnék , jól tudom , 
hogy agyunkat és szivünket egyaránt hideg borzalom fut
ná keresztül. Ki merné tagadni, hogy legnagyobb kincsünk 
míg itt e’ föld kiegészítő élő részecskéji vagyunk, az 
egészség ’s az attól függő életnuk ? Ki merné tagadni,— 
hogy az emberi nem legnagyobb ellensége ugyan a z , ki 
egészségünket vagy életünket megtámadni, azt veszélyez
tetni vagy inegsemmisitni bátorkodik? Hogy évenkint sőt 
naponta számtalan áldozat esik népünknél a‘ mélyen begyö
kerezett kuruzsolás által, arról az orvosokon kivül, külö
nösen a’ nép lelki vezérjei, a’ lelki atyák, kik nemcsak hi
vatalos kötelesség következtében, hanem keresztyéni sze
rétéiből is látogatják a’ betegeket, elégséges bizonyságot 
adhatnak annak, — ki szavaimat túlságos aggodalomnak, 
vagy túlfeszített lamentatiónak tartaná. A’ hely szűke mi
att koránsem lehet czélom jelen értekezésben azon kon
tárkodásról írni, mellyhez okleveles orvos és seborvosok is 
néha jó szándokból folyamodnak. Noha nem állíthatom, hogy 
ezen ugynevezet finom charlataneria is ollykor szüksé
ges lehetne ott, hol az embert durva és káros gyakorlati 
tudatlanságából kiragadni ’s a’ kártékony kuruzsolástól 
megóni akarjuk. Itt sem a’ viz által okozott csodagyo— 
gyitásról, sem a’ mindennemű betegséget egyiránt elűző 
Morison és Le Roy labdacsairól és festvegyéről, sem a" 
legbiztosabban gyógyító Hahnemann íanjanol, sem az 
újonnan fővárosunkban is lábra kapott Mesmerismusrol, 
hanem egyedül azon durvább kuruzsolásról kívántam szól
ni mellyet a’ tudatlan álorvos, — becsületesség és ta
pasztalás színe alatt az emberiség nagy karara gyakorol. 
Valóban i«-en különös , hogy hazánkban a’ kuruzsolás 
mesterségéi leginkább az asszonyok es majd nem kire
kesztőle «• a’ vénaszszonyok űzik. Fiatal ex professo ku- 
ruzsolót°vao-y úgynevezett doctor-asszonyt részemről meg- 
nem ismértlm ; "férjfi kuruzsoló szinte sokkal ritkábban 
találtatik Minél miveltebb a’ nép, annal kevesebb a’ kon-
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tár orvos ; a ’ tótok közt több ar kootár mint a’ magyarok 
közt a’ németeknél legkevesebb ; az oláhok kuruzsolásra 
sem ereitek; még ott a’ vampir elüzetésén kívül, inelly- 
nek minden betegséget és minden szerencsétlenséget tu- 
lajdonitnak , természeti gyógyszereket csak igen gyéren 
használnak. (Oláhországban, Erdély ’s Bánság egy ré
szében a’ vampir , náluk moroi, alatt megholt embert ér
tenek , ki természet fölötti ördöngös hatalmánál fogvást 
legközelebb rokonát lepi meg, ’s annak vérit mind addig 
szíja, migazvagy szintén elhal, v. migazon eszközök nem 
használtatnak, mellyek a ’ vámpírt minden további hatalmától 
megfosztják. Azon eszközökről, mellyek a’ vampir meg- 
zaboláztatására használtatnak’s mellyek a’ legotrorabább ba- 
Jbonaságot tanúsítják, itt szólni nem szándékom. Annak 
megitélhetésére szükség , hogy ezen erkölcsileg elha
nyagolt és tudatlan népfajnak mind vallását mind gondol
kozás- és életmódját közelebbről ismerjük. —) Ott hol 
gyógyszertárak és fűszerkereskedések vannak, szinte na
gyobb kiterjedésben űzetik a’ kontárorvoslás, mint ott, hol 
azok még hiányzanak.— A’ protestánsok hajlandóbbak a’ 
természeti, a’ k a t h o l i c u s o k  e l l e n b e n  t e r m é -  
s z e t-fölötti gyógymódokhoz ; ’s azért amazoknál több 
a ’ durvább, ezeknél ellenben számosabb a’ finomabb ku- 
ruzsolás. Vájjon seborvosokat, kik hitök ellen ’s felha- 
talmaztatásuk daczára nem külső hanem majd kirekesztö- 
leg  belső gyógygyakorlatot űznek, a ’ kuruzsolókhoz szá
mítsam é ? mint azt Németországban kétség kívül tennék. 
A z t , egy részről tekintetbe vevén a’ seborvosoknak ha
zánkban sokoldalú tudományos miveltségüket , más rész
ről azon bő alkalmat, miszerint magukat a’ belorvoslásbau 
is orvosi karunknál gyakorolhatják, mint meggyőződésem 
és tapasztalásom ellenit állítani nem bátorkodom. Ámbár 
el nem titkolhatom azon óhajtásomat, hogy bár meg jőne 
már valahára azon várva várt idő , hol a’ seborvosok is 
ugyanazon természeti ’s orvosi tudományokat és szintén 
olly kiterjedésben tanulhatnák, mint azokat az orvos-nö
vendékek tanulják; bár megérkeznék azon óhajtva várt idő, 
mellyben az orvosok és sebészek közti, úgy is már csak 
ideális közfal leromboltatnék ; szűnjék meg köztünk a' 
rang-különbség, és megszünendik sok viszálkodás, szám
talan súrlódás. De mint mindenütt, úgy itt is még sok 
a ’ teendő hazánkban. A’ borbélyokat, ezen az egész or
vosi személyzet lealacsonyító függelékét, mint a’ sebé
szek köpönyege alatt szabadon kuruzsolókat, a’ hajfodrá
szok közé, mint azt a’ dicső József császár tévé , sorol
nám ’s helyettük inkább tanult betegápolókat óhajtanék. 
E ’ gyakori és felette ártalmas kuruzsolásnak fötényezőji ha
zánkban egy részről a ’ tudatlanság és az abból származó 
bizalmatlanság az orvosok iránt, más részről a’ nyomasz
tó szegénység, raelly nem engedi hogy drága orvosi sze
rekért, mellyeknek hatásáról még kétkedik i s ,  utolsó fil
lérét adhassa.— Mellyen vélekedésem szerint úgy segít
hetnénk, ha e’ részben is a’ népiskolákban templomokban 
és a’ népkönyvekben, minők főképen a’ Naptárak , balvé
leményében felvilágosittatnék, és ha a’ szegényekért kö
zös pénztárakból, mint azt például Békés Bihar és Arad- 
megyék teszik, fizetnének; és ha minden kontárkodót, mint 
a ’ dologhoz nem ér tő t’s a’ beteg életét veszélyeztetőt, min
den további kuruzsolástól szigorú büntetés alatt eltil
tanánk.Melly szigorú rendszabálytól is csak úgy várhat
nánk hasznos gyümölcsöket, ha — ’s ezt különös figyelmébe 
ajánlom a’ nyájas olvasónak — nemcsak a’ gyógyszeré
szeket , hanem különösen a’ fűszerárusokat is mind 
azon szerek eladhatásától eltiltanék,mellyek gyógyszerne
vezett alatt ismértetnek ’s mellyek egyedül orvosláá vé
gett használtatnak. Igaz ugyan , h o g y  n e m k ö n n y ű  
m u n k a  a’ g y ó g y s z e r e k e t  a’ f ű s z e r e k t ő l  — 
Spezerei — elválasztani, de ép azért lenne szükség 
minden szerárusnak mind azon szert kijegyezni, mellye
n t  a’ nemorvos egészségének koczkáztatása nélkül biz

ton nem használhat. Szomoritó dolog, midőn a’ szegény tu
datlan ember kezében a’ legmerészb gyógyszereket lát
juk; szomorito valóban, midőn halljuk, hogy némelly tu
datlan v. lelkiismeretlen füszerész a’leghatályosabb gyógy
szereket csak amúgy könnyedén árulgatja.— Bátran me
rem végtére állítani, hogy a’ kuruzsolás hazánkban éven
ként bár mellyik pusztító járványnál is több áldozatot kí
ván , mellyet megszüntetni mindazoknak , kiknek hatal
mukban áll, kik az igazság, szabadság és életünknek fö- 
őrjei, szent kötelességök lenne.

B—Csabán Schlotterbeck Pál dr.

A’ fekete hölgy.
(Német beszély.)

(Folyt.)

A’ fiatal nemes legnagyobb ingerültségben maradt 
cl. Margit nyugalma ’s közönyössége, elfogulatlan beszé
de , butlan vidorsága fölöttébb felbősziték őt. ,Vajha soha 
ne léptem volna e’ földre !4 mormogá. .0  engem nem 
sze re t ,  benne nincs szív, nincs érzemény. Mit kívánhat 
tőlem? Mit jelentsen a z ?  Vagy mi titok rejlik ez alatt?"* 
Eltökéletlenül jár t  fel ’s alá. ,Tán iskolás gyermekként 
vizsgáltassam magamat4, boszusan kiálta végtére , ,hogy 
gunynyal haza küldessem ? Megvallám neki forró szerel
memet ’s ó  — o! én bolond, mit reményiek még. E l!  el! 
Megfogta a’ kilincset, de sóhajtva újra elereszté a z t .—
,Nem tehetem4, úgymond, ,tenni nem akarom. Mi tévé 
szemét olly fénylőnek, ’s tekintetét olly gyöngédnek . ha 
ném a’ szerelem? Mi nemesül, szépen ’s fönségesen állt 
atyja képe előtt, o! Margit, a' megvizsgáltatástól én nem 
tartok. Éretted m ndent, mindent megteszek!4— Egy ajtó 
zörejre felvidult arczczal fordult meg, .Itt vagyok , mint 
lennem kell bizalomteljes, jó és szelíd4 kiálta, de azon 
perezben kezeit lekonyitá, vonalmiból a’ vidorság eltűnt, 
mellyek rögtön dühig fölhevítve ’s komorak lőnek , mert 
Margit helyett az idegen , fiatal ember zöld öltözetben , 
sötét fürtökkel,’s kezében virágfüzérrel állt előtte. Néhány 
perczig némán szemlélék mindketten egymást, azután a‘ 
gróf szólt : ,Nem csalatkozom , ismérem ö n t ; — hogyan 
jő ön e’ helyre? kicsoda ön?‘ ’S kezével rögtön vad hév
vel ütve homlokára ,kiált: ,Borzasztó so rs ,  ha az lehet
séges volna ! Ki volt amaz éji viadalunknál? Vallja meg 
ön, ördög és pokol ! Feleljen vagy kezemtől hal meg ön.‘ 
— ,,Onnek válaszolni nincs jogom'4 viszonzá a’ másik.— 
„Mérsékelje ön , Herfurt gr. u r , szenvedélyét ’s ha ké
pes engenj nyugottan kihallgatni —44 ,Előbb az egyiket4 
félbenszakitá őt Herfurt. ,Ön m egigéré , hogy nevét, ha 
ismét találkozunk, megmondja ’s felvilágosítást adand.— 
Önt én sokáig keresém hasztalanul, önnek azonban tet
szett magát megtalálni nem hagynia/ — ,,’S nos ?44 szólt 
a’ fiatal férfi, midőn Herfurt hozzá közel lépett. — ,E1 
nem eresztem önt addig, inig megtudom, kicsoda ön; mig 
gyűlölet nyomadékával tévé hozzá , ,számolásomat önnfel 
ki nem egyenlitém.4 — „Sajnálom4' viszonzá az idegen , 
„miszerint vallomásomat azon nyilatkozattal vagyok kény
telen elkezdeni , hogy a’ születés vaksorsa nekem nemesi 
oklevelet nem ad o tt44— ,E’ szerint engem ön megcsalt!4 
kiáltott a’ gróf. Sötét pir fődé a’ fiatal férfi halvány ar- 
czát. Haragját nagy erőködéssel győzte le- „Kérdje ön 
meg önmagát,44 szóla, ,,e’ csalással nem tartóztatám é 
épen önt ’s társait viszsza egy rósz ’s erőszakos te ttő l. 
mellyre ön csak pirulva emlékeznék viszsza „Én pedig,44 
hangnyomattal folytatá, „becsületemet ’s a’ védelmem alatt 
volt hölgy becsületét drágán, tán éltemmel ’s övével, ad
tam volna el. Helyzetem mértékét illeszsze ön magára; mi jó 
tékony volnareám nézve, ha ön érezné a’ mit én, ha ön nekem 
békejobbot nyújtana ’s megengedné barátságát keresnem." 
Herfurt hangosan felhaczagott, de kaczaja haragos, meg
vető volt. ,Becsületemre mondom4, kiálfa, „ e ’ vakmerőség
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túlhalad mindent. Ön merészel engem barátságával meg
kínálni, holott én érdeme szerint szándékozom önt meg
fenyíteni !4 — „Nem“ , büszkén szó lta ’ fiatal férfi,„Wald- 
mann É liás, jogtudós vag y o k ’s fia azon férfinak, kit ön 
gróf u r ,  jól ismer.“ Herfurt kezeivel fődé el forró ar-  
czát,  mintha magát erősen akarná tartani, ,Igy mindent 
tudok, kiálta, mintha hályog esnék le szemeimről. A ’ 
fuvolás, a’ bará t ,  a’ meghitt, a’ könyvtárnok ’s a’ nyo- 
moru, kit megtorolni felfogadtam, mindez egy személyben 
«gyesülve áll előttem. Ez cselszövény, alávaló , álnok 
cselszövény ! Margit volt hát a’ fekete hölgy ? mit akartak 
velem? mi szándékuk velem önók mindnyájoknak ’s az öreg 
Éliás uzsorásnak! Hogyan akarnak önök engem kínozni, rá
szedni ’s kigunyoini? Valid meg ember, valid meg, v. várd 
a’ legroszabbat! Kezével megfogta őt, de a’ fiatal W ald- 
mann kiszakitá magát ’s hevesen szólott: ,,En megigérém, 
hogy nyugottan leszek, de istenemre mondom ! a’ legna
gyobb hoszszutürésnek is megvannak határai. Észt senki 
ne prédikáljon előítéleteknek , mellyeket bölcsőben szi-  
vánk be; azokat szét tán csak szenvedések hoszszu is
kolája morzsolhatja. Vigyázzon magára gróf u r ,  mint 
inlém önt, mint intem amaz é jje l ,  bocsássa el karomat.’s 
ügyeljen a’ jobb szózatra melly önnek azt kiáltja, legyen 
óvakodó. M arg it!“  — ,Hah , Margit! ' magán kívül kí
vül kiálta Herfurt, lábainál foglak kényszeríteni — 1 ’s 
legnagyobb erővel fogta meg ellenét, midőn Richtenstein 
kisaszszony rögtön a’ terembe’s a’ két czivakodo közé lé
pett. ,,,Mit merészel ön házamnál“ 4, kiálta. ,„Nemes- és 
vendégemhez illik é ez ? Mi joggal merészel ön hübér- 
urként itt föllépni ’s barátomat, országúti lovagként, vad 
erőszakkal megtámadni.4“ Haragos szépsége^ rögtön mély 
benyomást tön a’ grófra. Termetét parancsolólag fölemel
ve , hoszszu fürtéi alatt tűz szikrázott szemeiből, mellyek 
előtt bátortalanul süté le magáéit a’ gróf. —  ̂ ,Ezen em
ber4, szólott, ,engem fölöttébb megsértett, én gyűlölöm 
’s régóta keresem ö t,  ön pedig , M arg i t ,  mondja meg 
nekem: ön azon hölgy, kit az ö oldala mellett láttam ? Ön
nek kell lennie ’s vallja meg az ig a z a t , én átlátok e 
fondorlatokon.4 — „ ,Hallgasson ön uram,“ 4 büszkén kiálta 
Margit. „,Ön füle ’s esze nem arra való , hogy igazsá
got halljon ’s felfogjon. ’S ha én vagyok is azon hölgy , 
kiről ön beszél, kicsoda kérhetne tőlem számot ? Ki volna 
kénytelen szemeit bünbánólag földre sütni ’s engedelmct 
kérni annyi sok dőreség ’s garázdaságért ? Salakjaiból 
kitisztulva ki nem fogná kezeit a’ sértett felé nyújtani es 
mondani: feledjen ’s b o c s á s s o n  m e g  ön,  elhagyom 
régi bűnömet ’s ön szeretetét keresendem.“ 4 — N a g y 
ságos kisaszszony4 , gúnyolva válaszolt a’ gróf, mi nem 
élünk ártatlanság honában, mégis paradicsomi jeleneteket 
játszunk. Kímélje ön fáradságát engem megtéríteni ’s min
den nemes elvét , a’ herrnhuti apáczaintezet^ erényét es 
jámborságát tartsa meg ön e’ flczkó ön vitéz barátja s 
utazásai- és kalandainál lovaga szám ára, de ővizked- 
jék ezentúl előkelő ’s becsületes emberrel olly pajkosan 
tréfálni.4 — ,,Becsületes !“ • mond a’ kisasszony , , , ,sze- 
gény , bitangolt szó! Igazad van, Éliás, ö olly szabad- 
talan , könnyelműség- , dőreség- ’s vásottságtol tetotu 
talpig annyira áthatva, hogy az isten büntetoleg vo na 
kénytelen leszállni az égből, ha az ő lelket meg e ene 
menteni.4*4 — Néhány perczig Herfurt elnemultan alia s 
majdnem bámulva e’ félig vádlólag kimondott szavakon: 
,Én ön födele alatt vagyok4, mondá aztan folhevulten , 
,minden vásottságom mellett is eléggé lovagias^ vágyó 
önben tisztelni a’ hölgyet. Legyenek, Margit , jo ( o gai, 
a’ szerencse, bármilly könnyelmű , hűtlen ’s lelkiismeie-  
len ön , ne hagyja önt el soha , ’s a’ szerelem, me \ 
engem ellepett, azt azonban itt magamból^ kitépem s »t- 
kozom, vajha ne okozzon önnek búteljes órákat soha.Ma
radjon ön azon aljasság mellett, azon uzsorások es sza
tócsokká,kikkel s zövetk ezett, kiknek nemtelen gondolko-

zásmodját elfogadó ’s ott várja be a’ napot, midőn az isten, 
leszállva egéből, önhez vezetendi a’ megtért bűnösöket. 
—• ,,, Amen !“ 4 mondá Margit. ,„Legyen úgy, Herfurt gr. 
én várni fogok.444 Mindketten egymásra néztek; Herfurt 
rögtön meghajtván magát kisiete.A’ helytér szélén meg- 
álla, az ajtó még nyitva volt; Margit állás ott, karjaival 
a’ fiatal Eliást átfogva s fejét vállaira hajtva Ádáz fáj
dalom hatotta a’ gróf kebelét á t , ’s majd eszméletlenül 
futott az utón le.

VI.
A’ haza vezette ut felén megállítva lovát, bevárta 

szolgáját, ki, okosabb lévén uránál, szükséges vigyá
zattal jött le a’ nyaktörő ösvényen. Herfurtnak, mielőtt 
utolérte embere, ideje volt táskájából egy lapot kivenni azt 
tele Írni ’s öszszehajtogatni. ,Magad fogsz haza menni4 
mondá, ,’s e’ levelet nővéremnek adod át.4 A’ lovász bá
mulva ’s kérdöleg néze rá. ,Nekem még4, folytató a’ or 
,bizonyos dolgot kell a’ szomszédságban elvégeznem.Ezen 
ut vezet N. városba, nemde?4 — „Igen, ngos ur, egye
nesen oda vezet.44— ,’S ott lakik az öreg Waldmann Éliás?4
— „Nagy háza a’ piaczon áll. Minden gyermek ismeri.44
— .Jól van eredj. De megállj, még egyet, viszszaroe- 
gyünk a’ fővárosba.4 Szolgáimjól rakjanak fel mindent, el 
mitsem fekedve. Kocsim H.ba menjen, vagy ott leszek v. 
tudósítást kapnak tőlem. Anyám ’s húgom megparancsol
ják a’ többit. Most eredj.4 Mindketten elváltak; az öreg 
férfi fejcsóválva nézett a’ fiatal ur után , ki lovát nagyon 
szorgolá; aztán a’ levélkére nézett, mellyből mitsem érte, 
végre zsebébe dugta és szólott: , Halálra kergetendi a’ 
szegény állatot, most ennek kell lakolnia, illyeuek a’gaz- 
dag urak. Valami nagy, de nem sok jó történt, ollyan- 
nak látszik, mint az, kir.ek rósz lelkiismérete van ’s mög
ötte áll a’ sátán. Lelkemre mondom, már túl van a’ 
hegyen.4 —

A’ fiatal ur hegyen és völgyön vágtatva száguldott. 
Az emberek megálltak ’s utána néztek, köszöntek, ő nem 
köszönt, alig néze rájok ; két óra múlva a’ városban volt 
’s nemes lova tántorogva, lélekzetlenül, egészen tajték- 
födötten vitte őt Waldmann Éliás csinos házához. — Az 
öreg urnák meg kelle pillantania a’ lovagot, mert az aj
tónál elibe jött most i s ,  mint mindig, a’ szürke, hoszszu 
öltözetben, kis süvegét piros arczára hajtva ’s nagy szám
adáskönyvével hóna alatt. Tisztán csillogó szemei feldúlt 
arczonalmit vizsgálók a’ grófnak, aztán szobát nyitott ’s 
abba hivá öt. Herfurt válasz nélkül megtevé azt. Süve
g é t ’s ostorát egy asztalra, magát pedig székbe veté, 
karjait heves mozdulattal öszszefoná ’s néhány lassú szót 
mormoga, mellyek átokként hangzónak. ,Aha !4 kiáltott 
az öre'g Éliás , ,veszem észre, hogyan állunk. Hallotta 
már ön a’ fővárosi újdonságokat, mellyek természetesen 
roszul hangzanak egy vőlegény vagy szerelmes ember fü
leiben? De ki lesz olly bolond, hogy magat fejbe löves
se , holott az élet épen most nyitja föl előtte rózsakert
jét. Vegyen ön uram búcsút a’ katonaságtól, úgy is elég 
az álgyutöltés ’s nem egy fog harapni porondot, ki most 
hőstetteiről álmodik.4 — „Mit jelent az?fí kérdé Herfurt.
__5>íos mit jelent az ?4 mondá a’ kereskedő , háború lesz!
Ez szerencse minden rósz adós- és könnyelmű fiatal em
berre. de szerencsétlenség a’ béke embere- csendes , és 
becsületes polgárra nézve.“ — „Háború!44 kialta Herfurt 
és fölkele. — ,Igen 5 háború !4 kiáltott az öreg férfi , ,’s 
ön úgy tesz ,  mintha a’ nagy sorsot nyerte volna meg. 
_  ,Háború a’ francziák ellen?44 — Es Napoleon ellen4, 
folytató Éliás, .már el van határozva. Az elindulási ki 
parancs vau már a d v a ’s némelly emberek mai is megorül- 
tek miatta. Berlinben, a’ meilveutczában, kardjaikat a fiatal 
urak a’ franczia követ háza előtt köszörültették, még pedig 
gúnyra ’s Parisból egy férfi, egy sárga a r c z u ’s fekete hajú 
kis ur, az ablaknál állott ’s fejével mosolygva biczczen-
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l e ,  mondják, hogy maga Bonapare volt.4 — „Bolond
ság !“ kiáltott a’ gróf, „de hála istennek ! végre mégis 
csak ennyire jövénk. Vadászat lesz , vad vadászat túl a’ 
Rajnán Francziaországban egészen a’ semmirevalóság szi
vei — ,Szerencsét hozzá! szerencsét hozzá!4 kiáltott 
a ’ kereskedő gúnyosan forgatva süvegét, ,öntül azonban, 
gróf uram , más beszédet vártam volna. Ön fülig adós, ön 
legtöbb vad czimborájának sincs jobb d o lg a , de önnek 
kilátása van mindent kifizetni ’s birtokát megtartani. Mar
gitról szót se !‘* kiálta Herfurt. „Ha császár lyánya ’s 
öröksége trón volna, még sem akarnám. Öntől is kérhet
nék számot, Waldmann u r , mert fia —44 megfordult, a’ 
szobában hevesen föl ’s alá járkált, aztán szóla „nincs jo
gom önnek felvilágosítást adni vagy azt kívánni, üa le
gyen szerencsés, de őrizkedjék valaha közelembe jóni. 
Önhez csak egy kérdésem van. Ön engem hitellel kínált 
meg, pénzre van szükségem, a’ fővárosba megyek , ezt 
ön hívei épen szükségessé teszik, akar é még rajtam se
gíteni ? Ezer !ajosaranyat kérek.44— ,Hogy eljátsza, e l-  
tékozolja ’s koldus legyen4 kiáltott Éliás. ,Legyen esze , 
drága gróf u r4, bizodalmasan szóla megfogva vendége 
kezét, ,ne menjen könnyelműen a’ világba, forduljon 
viszsza, nem tud ja , min ad tú l ,  mondom önnek, Margit 
önt szereti.4 — ,,Igy szerencsém volna ön fia utódjának 
lennem.4* — Bah !44 kiáltott Éliás , ,ön nem tudja azt , a’ 
mit én megértem ’s megtudtam.44 — .Fiam4, mondá az öreg 
kalmár , ,örömest nyugtatná meg ön aggodalmait. Ö de
rék ’s büszke ember, hgként gondolkodik ’s gazdag, gr. 
u r ,  gazdagabb, mint húsz gróf és báró az országban. — 
Szerencséjének tartaná a’ dőre ficzkó , ha ön barátja le
hetne ’s önnel mindent megoszthatna/4 — Herfurt , mint
egy kigyótól megcsipetve , hátralépett. „Megoszthatna ?£4 
kiálta. „nekem mim sincs vele megosztandó; barátom le
gyen ?! Micsoda manó zaklatja ezeket, hogy barátságu
kat tanusitgassák. En ót mélyen gyűlölöm , jobban , mint 
bárki mást. Ha rangomszerü volna ’s becsületemre válnék 
kardot vagy pisztolyt ragadni ellene , élők közt már ré 
gen nem volna.44 — .Őszintén köszönöm e’ szerint önnek, 
nyugottan szóla É l iá s , hogy nem találja érdemesnek őt 
meggyilkolni, ámbár úgy hiszem, ő is ért bőre védel
méhez. Ön azonban nem akar megokosodni, hát folytassa 
könnyelműségét, többé szót sem szólunk. Az ezer lajos- 
aranyat, folytatá azután , megadja atyja azon fiatal férfi
nak , kit ön olly keserűen gyűlöl és megvet, ez fog bo- 
szúja lenni. Üljön le ’s írja meg a’ kötelezvényt, a’ pénz 
szolgálatára álland !4— , Én önnek“ , mondá a’ gr. zálog
ba adom valamennyi jószágomat ’s arról törvényes okle
velet Írandók44, — ,Az szükségtelen; viszonzá az öreg 
férfi. .Ha háború lesz , az ,  mi rajta ingatlan zálogként 
á l l ,  untig elegendő, hogy mindent kezembe adjon. A’ 
többi igy vagy amúgy veszve van. Ha megmarad a’ bé
k e ,  ügyeink máskép is rendbe jövendnek. Ön elveszett 
férfi, bukása olly bizonyos , hogy rajta mitsem változtat
h a tn i ; az egyetlen eszközt, melly kinálkozék önnek,ma
ga rontá el. De ha megváltoztathatom, ön anyja és húga 
ne szenvedjenek a’ miatt, én ’s fiam úgy teendőnk, a’mint 
kell.4EHás kiment ’s a’ gr.heves fölingerültében székre veté 
magát O az öreg hatalmában volt, pénzének kellett lennie ’s 
menni kellett.Mélyen lealacsonyitottnak,megszégyeniteftnek 
megsemmisülnek érezé magát; halált óhajtott magának’s vak 
szenvedély dölyfével átkozá nem m agát, hanem azon al
jasokat , kik ót e’ helyzetbe hozák. — Éliás végre eljött 
eljött a’ váltóval egyikére a’ főváros legelső tözsérhá- 
zainak ’s Herfurt kiadta a’ nyugtatványt. A’ föld égett 
lábai a la t t ; Éliás udvariasan hideg volt ’s nem gátolá öt 
gyors bucsuzásában. A ’ vendéglőből követet külde tudó
sításokkal a’ postaállomásra, hol kocsija volt öt beváran- 

, S levelekkel anyja és húga számára, mellyekben bú
csút vön ’s ürügyül és sietése köpenyéül a’ háboruhireket 
használá. Aztán rendkívüli postát fogadott ’s a’ tartomány

6 m.f. fekvő fővárosába utazott, itt találkozva szolgáival, 
kik által nemcsak levelet vön rokonaitól, hanem paran
csot is ezredfőnökétől, hogy szolgálatába legott álljon 
viszsza. A’ parancsot örömszemmel olvasta. Most már tö
kéletesen igazolhatta rögtön elutaztát ’s legnagyobb siet
séggel ment a’ főváros felé. (Vége köv.)

T á r n a .
Pályamunka kilüzes. Tek. Fáy András ur az ,Ora- 

negyedmutatóért4, mint a’ Prot. Egyházi lap m. é. folyamá
ban megjelent czikkek legjobbikáért és legkorszerübbiké- 
é r t ,  szavazatok többsége által neki ítélt 12Vj darab arany 
d í j t , részéről még harmadfél aranynyal szaporítva visz- 
szaadván e’ lapok szerkesztőségének azon megbízással: 
tűzné ez ki ezen öszszeget olly dolgozat pályadijául, melly 
a’ magyarhoni prot. egyház alkotványi és korm. rendszerét 
részleteiben is kidolgozva leghelyesebben fogná tervezni 
szerkeszt.a’ fentebbi 15 aranyat még 10 T-sM. ur pedig 1 
aranynyal nevelvén, öszszen 26 arany jutalmat tűz ki, illy 
pályamunkadolgozásra kérvén fel ezennel az érdemes i -  
ró k a t : „Készítessék terve olly egyházi-alkotvány és kor
mányrendszernek, melly az elveket gyakorlat és kivihető
ség mezején állitván fel, a’ magyarhoni két prot. felekezet 
által egyiránt elfogadható legyen. Építse tervét a’szerző az 
evangyéliomban kijelentett alapelvekre; figyelemmel ezen a -  
lapelveknek a’ keresztyénség első négy századaiban történt 
gyakorlati kifejlésére ’s egyh. életbeni alkalmazására; figye
lemmel a’ 16. században fenállott egyházi kormányrendszer
nek a’ reformatio általi megváltoztatására ’s azótai kifej- 
léseire külföldön és honunkban; méltánylattal a’ külhoni 
jelenleg legtökéletesebb rendszerek és ezeknek azon ágai 
i rán t ,  mellyek . mint helyesekés alkalmazhatók, honunk
ban lehető átültetésre ajánltathatnak; előadatván egyszers
mind azon gyakorlati módok , mik szerint azok egyházi
kormányrendszerünkbe illesztethetnének.Nevezetesen rész
letekben határoztassanak meg a’ gyülekezetek jogaik, 
kötelességeik, gyülekezetekbeni presbyteriumok rendezé
seik, munka- ’s hatásköreik, mindennemű egyházi fel
sőbb tanács- és törvényszékek, egyházi alkotvány sze
mélyzete , hivatalnokok választásának módja, azoknak jo
gaik és kötelességeik. Mind ezekben azonban úgy járjon 
el a’ pályázó, hogy midőn felhasználja a’ históriai adato
kat , és szemlére ereszti a’ fenálló rendszereket, szemet 
ne hunyjon a’ létezett vagy létező hijányokra , sőt szem 
előtt tartván a’ Protestantismus haladási elvét, álljon min
denütt javaslataival elő o tt,  hol a’ tapasztalás és korok 
haladásai, hiányost, czélszerűtlent vagy károst fedtek föl, 
’s korunkat jobbra intik.'4 A’ dolgozatok magyar, latin v. 
német nyelven ’s idegen kézzel Írva , szerző nevét rejtő 
jeligés levélkével ellátva, 1845. évi jun. utolsó napjáig a’ 
azerkesztöséghez juttatandók. Bírálókul mind a’ két prot. 
felekezetböl , papok és nem-papok közül, egyenlő szám
mal fognak megkérni t. Fáy Andr. ur és a’ szerkesztőség, 
érdemes és tárgy-értő férfiakat.A’ megjutalmazandó mun
ka első nyomatásának fele haszna, uj pályakérdés kitű
zésére használtatván , másik fele a’ szerzőnek pontosan 
ki fog szolgáltatni ; a’ további tulajdon is öt illetvén. — 
Egyébiránt mind Fáy András ur , mind szerkesztőség, va
lamint egy részről gokkal csekélyebbnek vélik a’ kitűzött 
pályadíjt, mintsem hogy az magában íróinkat munkára 
buzdíthatná, úgy más részről meg vannak győződve a’ fe
löl . hogy a ’ kitűzött tárgy olly fontos, sőt bár ha előké
szítésül is , olly korszerű és lényeges , hogy azt minden 
jóért buzgó protestáns szivén hordozni köteles j ’s igy 
teljes reményt ápolnak, hogy mind azon jeleseink, kik ma
gokban e tárgyra nézve készültséget és hivatást éreznek, 
feledve szellemi jutalom mellett az anyagit, kész szívvel 
és közremunkálás szent hevével fogják megragadni a’ jó 
akarat által nyújtott alkalmat a’ végre, hogy erőikhez ké
pest, egyik legérezhetőbb hijányunkat kipótol ni segítsenek.

Székács Józs. és Török P á l , szerk.



Gróf Széchenyi István«

Némelly hazafi minden honboldogitó áldozatra Kész , 
’s a’ mit más valaki bölcsen kigondolt, élő szóval vagy 
iratban könnyen megfoghatóvá te t t , ahhoz anyagi tehet
ségével ö is szívesen járul, noha talán szóval vagy Írás
sal még csak pártolni sem volna képes azt, a’ miért olly 
hű hazafiui készséggel hozá az áldozatot; míg viszont 
sok jószavattyus ember a’ gyűléseken nagy stentorral 
és folyékonyan b eszé l , de gondolatit, érzeményeit írás
ban kellőleg előadni, jól fogalmazni egyáltalában nem ké
pes ; más ismét jó iró de rósz szónok, végre pedig több 
politicus sokat b eszé l , jól beszél, vagy sokat ir és jól ir, 
de mitsem, vagy csak igen keveset cselekszik ott, hol 
leginkább tettre , kész hazafiui áldozatra van szükség. 
Illy különböző a’ politikai pálya embereinek képessége, haj
lama ’s akarata. Ritka hazafi a z , kiben a’ szónoki, és irói 
tehetség ’s a’ közjót tőle telhető anyagi segélylyel is elő
mozdító áldozatkészség , bárcsak középszerűen, ’s legrit
kább hazafi, kiben mindaz rendkívüli nagy mértékben e -  
gyesül. És a’ két magyar haza ezen legritkább hazafiak 
első sorában büszkén láthatja gróf Széchenyi Istvánt rend
kívüli tüneményként tündökleni;— de mit mondok, a’ két 
magyar haza ?! — Hisz az egész müveit világ nagy em
ber ’s a’ legjobb hazafiként ismeri öt, és épen csak ön
vére, önfajtája közt találkoznak selejtes szájhazafiak, kik 
azt, — mit felőle az egész világ méltányosan elismer, ré
szint butaságból, részint rósz akaratból, avagy újabb i -  
döbeli hibás modorral vitt tollcsatája miatt, de leginkább 
félreértésből, tőle méltatlanul megtagadják. De életében 
majd minden nagy embernek ez sorsa, ha a’ nagy ember, 
mint szinte gyarló fia az ur istennek , csak tévedni, hi-* 
bázni talál, ezért hálátlan nemzete rendesen vétkezni szo
kott ellene. Azonban az idő igazságszolgáltató ’s gyó
gyító hatalma, a’ valódi érdem, a’ valódi nagyság fény
körére méltatlanul vetett tévhomályt előbb utóbb eloszlat
ja , ’s ha éltében nem i s ,  de halála után, a’ magába tért 
nemzet színe e lő t t , tiszta fényben, magasztos glóriában 
tüntetendi föl a’ nagy reformátor szellemi képé t , ki ha 
bizton tudja, miként hazáját szent törekvése által boldo- 
g i t á , emelé , sőt nagygyá tette, még a’ nép egy részé
nek hálátlansága miatt nem vérző kebellel, sőt nyugodt és 
boldog önérzettel szállhat sírjába!  ̂ ^

Ezeket clörebocsátván — mint maga a’ kitérések nagy 
mestere, Széchenyi gróf szokta mondogatni— térjünk a’ 
dologra, föczélom lévén a' nemes grófot nem mint író t,  
nem mint tettek emberét, hanem főleg mint szónokot je l
lemezni , noha szónoki pályája az említett két különböző, 
de nála öszhangzólag egyesülő tulajdonokkal majd elvál- 
hatlan kapcsolatban áll. Mert Széchenyi épen úgy beszél
mjnt j r __ ’s úgy cselekszik úgy tesz mint ir, — és a’
mint beszél. Egymással kölcsönös viszonyban álló beszé
dei iratai ’s tettei egyaránt viselik magukon a’ lángész, 
a’ szellemi nagyság óriási bélyegét, melly Széchenyit a’ 
legsajátosabb egyediségek ’s nyilványos jellemek rendkí
vüli sorába emelé.

Széchenyi gr. beszédeiben nincs valami szabálysze
rű szolgai rendszer, nincs meg az úgynevezett jo és szép 
rendszer, de vannak ám rendkívüli dolgok, uj es nagy 
eszmék , miknek hallatára megdöbben a’ s z í v  ’s  megáll 
az  ész ; az ö beszéde nem ollyan mint az iskolai oratio, 
nincs annak feszesen kiszabott eleje, közepe ’s vége , 
mert a’ nemes gróf gyakran ott kezdi beszédet, hol más 
végzeni ’s ott végzi , hol más kezdeni szokta, de azért 
még is jobban végzi el szónoki kötelességét mint igen sok

rendszeres orátor és perorátor,— Az ö beszédeiben nem 
igen találhatod fel az úgynevezett numerus oratoriust, 
de lelhetsz benne számtalan jó gondolatot,messzelátó; szá
mító politikai é sz t , ’s annál inkább tapasztalhatod azt , 
hogy előtte minden kerckszámban van. Némellyek vélik, 
hogy a’ nemes gróf sohasem szól a’ dologhoz, ez annyi
ban igaz, miszerint^ ö egészen önállásu, sajátságos utón 
járva, másképen szól a’ dologhoz mint legtöbben szoktak
szólani , sőt néha úgy látszik — de csak úgy lá tszik__
mintha egészen más tárgyról beszélne, mint melly a’ sző
nyegen forog; ’s ez onnét van , mert Széchenyi sokkal 
magasabb szempontból szokta fölvenni a’ dolgokat, és meg
vitatni mint legtöbb honfitársa, ’s ha néha nem akar a’ do
loghoz szólni, az annak je l e ,  hogy inkább szeretne más 
fontosabb , hasznosabb dologhoz szólni, vagy más mo
dorral , más alakban látja a’ dolgot czélirányosabban ki
vihetőnek, mint a’ hogy tárgyaltatik, ’s még is legtöbbször 
épen akkor szól leginkább a’ dologhoz , midőn a’ soka
ság azt hiszi, hogy egészen másról beszél. És erre nézve 
egy furcsa szóváltás jut eszembe. Midőn egy ízben Szé
chenyi gróf a’ felsőtáblán szónokla, bizonyos úri ember 
illy megjegyzést tőn előttem: ,ez a’ Széchenyi épen oly- 
lyan mint a’ példabeszédben Bodóné, ki ha a’ bor árát 
kérik tőle, mindig másról beszélt;‘ — mire természetesen 
ezt kellett válaszolnom : ,,a’ hasonlítás rósz, mert Széche
nyi épen akkor nem beszél másról, mikor a’ bor árát kérik 
tőle, mig legtöbb kiváltságosink igazán ollyanok mintBo- 
dóné, kik ha a’ bor árát kérik tőlük, vagy egészen más
ról beszélnek , vagy hallgatva elsompolyognak, aza z , a’ 
hol tenni, fizetni, áldozni kell, ott Széchenyi mindig ké
szen á l l , és senki által nem hagyja magát megelőztetni, 
felülmúlni*, mig nemes uraimék többsége illyenkor a’ szó 
teljes értelmében ellenzéket képez , vagy más dologról 
beszé l; ha például az jő szóba, hogy csináltassunk uta
k a t , azt vitatják, miként sokkal hasznosabb volna most a* 
népnövelésre adakozni; ha pedig a’ népnövelés jő szó
b a , akkor viszont az utak csináltatását sürgetik , csak
hogy bátulsó ajtót találjanak a’ kibúvásra. — Hogy a’ ne
mes gróf beszédeiben sokszor nagy kitéréseket tesz , ’s 
az episodok korlátlan mezején szabadon szeret barangol
n i , azt tagadni nem lehet. De minthogy ezen genialis epi
sodok nem untatják, sőt valódi élvezettel töltik el a’ mű
veltebb hallgatót, ’s habár meszszebbről véve , de több
nyire még is dologra tartoznak: a’ nemes gróf kitérései 
ellen nincs mit szólanunk, mert ezeket különösen a’ po
litikai pályán épen úgy tekinthetni, mint közönséges utain- 
kon a’ kocsik kitéréseit; Széchenyi ellenében sok rég i,  
avult cséza , sok terhes vagy igen könnyű üres sze
kér jő részint la ssú , részint sebes haladással ; de sok 
némileg az övéhez hasonló ’s eléggé csinosan készült 
hintó megy vele egy irányban, előtte vagy utána , de 
mivel ezek közül némellyik vagy egészen elmarad tőle, 
vagy lassan megy előtte, vagy igen gyorsan vágtat u -  
tána : Széchenyi kitér a’ rendes kerékvágásból, elhagyja 
a’ szokott járt u ta t ,  ’s a’ hol kell fontolva, a’ hol kell 
vágtatva halad, m i g l e n  a’ t ö b b i  k o c s i k b a n  ü l ő k  
e g y s z e r r e  c s a k  a z t  v e s z i k  é s z r e ,  hogy Szé
chenyi a’ legjáratlanabb, legnehezebb utakon is a’ sziklás, 
meredek hegytetőre ért. — Azt is mondogatják , hogy a’ 
nemes gróf beszédei nem kimerítő beszédek, — hja ez 
azért van, mert ö maga kimerithetlen; azt is emlegetik, 
mikép Széchenyi beszéd közben többször szól saját sze
mélyéről mint kellene; — ez nagyon természetes, mert az 
ö személye szoros kapcsolatban áll ujjászületési életkér
désünkkel , ’s mert fájdalom, gyakran kénytelen ö sze-



mélyét a’ legaljasabb rágalmak, gyanúsítások szennyetol 
tisztogatni — Gróf Széchenyi beszédeit némellyek homar  
Íves érthetlenségrül is vádolják , leginkább pedig a’ ho- 
roijyos eszüek, a’ rövid látók, kik vagy nem képesek u -  
tóiérni a’ lángész magas röpülését , vagy nem lévén be
avatva a’ politika mélyebb titkaiba észre sem veszik, hogy 
a’ nemes gróf az általa mondottak alatt sokszor épen az 
ellenkezőt akarja értetni, ’s mivel ó gyakran nem oda 
czéloz a’ hova ü t , vagy nem oda üt a’ hova czé loz , e’ 
miatt vajmi sok félreértésre ada már alkalmat! —

’S mindezek következtében, midőn valaki azzal áll 
e lő , hogy Széchenyi beszédeiben nincs systema , nincs 
rend , logikai egymásután , nincs egység , kerekdedség , 
nincs a’ dolog érdeméhez szóló tartalom, hogy azok va
lódi chaoszt képeznek,— ám legyen hitök szerint ! ez a ’ 
nemes gr. érdemeit legkevesbbé sem csorbítja az előtt, ki 
az ő beszédeinek úgynevezett chaoszában azt találja, mit 
a’ görög mythosz chaoszában keresni kell , t. i. az éltető 
elemek alaperejét, a’ hatásnak okát ’s a’ fokonként ki
idomult világ rendetlen, de dúsgazdag anyagát, ősforrá
s á t .— Széchenyi beszédeit és iratait illy értelemben aka
rom én chaosznak nevezni, mert nagyszerű tetteit ugv 
tekintem, mint az iratai ’s beszédei chaoszából kifejlett 
rendes kész világot! —

De eddigelé úgyszólván csak a’ nemes gróf beszédei 
ollen intézett vádakra ügyekeztem némi felvilágositó jegy 
zeteket tenn i, most tehát már positivumokra kell mennem 
’s azokat elmondanom az ő szónoki pályájáról, miket még 
irigye , ellensége is méltányolni kénytelen lenne , ’s a’ 
miket sok ember talán csak sejtelemmel, de nem világos 
öntudattal gondolt és érzett a’ nemes gróf beszédei- és 
szónoklatairól.

Az ész és szív minden kitünőbb, nemesebb tulajdo
na , csodálatos nagyságban ’s egyesült erővel működve, 
nyilatkozik Széchenyi beszédeiben és szónoklatán. O mint 
valódi lángész még azt is majd egészen eredeti alakban 
tünteti viszsza, mit mástól eltanult, a’ nagy olvasottság, 
a’ széles tudomány, mellyel bir, nála csak nlárendelt do
log, melly őt nem köti, nem irányozza, ’s mellyet ő csu
pán alkalmazni, módosítani szokott saját eredeti tudomá
nyához, melly különbözik a’ mindennapi emberek közön
séges tudományától. Gróf Széchenyi , mint minden nem
zetreformáló törvényhozónak lennie kell, igen nagy Philo
soph , de bölesészete sem K an t, sem Hegel feszes, ho
mályos elméleti rendszerén nem épül; az ő saját önállásu phi- 
losophiája a’ természet valódiságán ’s a’ gyakorlati éle
ten alapulván, olly tiszta és olly igaz, minél czélszerüb- 
bet politikai pálya embere a’ törvényhozás magasabb kö
rében nem használhat. Ezen pliilosophiai szellem , ezen 
gyakorlati életbölcseség szelleme lengi át a’ nemes gróf 
minden beszédét, mellyben köznapias csekélyesség he
lyett ,  mindenütt csak mély, magas és nagyszerű felfo
gást, a’ legjózanabb önállásu Ítéletet, a’ legügyesebben 
corabináló , számitó é s z t , független szabad gondolkozást 
találhatni föl.

Széchenyi gróf ritkán hivatkozik a’ múlt idők külö
nösen régi históriánk és törvényink poros, homályos hal
mazára, hanem körültekintvén magát az általa annyira is
mert jelenkori világban, öszszehasonlitó szemmel nézi,  
szorgalmazza, ’s ez közli hazánk jelene- és jövőjének 
lehető legczélszerübb , legboldogabb kifejlődését.

Nincs szebb , nincs a’ hazára nézve üdvösebb, mint
ha az illy lángeszű ember és hazafi agyveleje nincs hi
degen és önzőleg elszigetelve a’ szív honától, hanem in
kább a’ kebel legtisztább szándokával ’s legnemesebb 
lángérzelmeivel híven egyesül, mint ezt gr. Széchenyiben 
minden elfogulatlan fel fogja találni; és ki őtet nem tiszta 
szandoku, vagy épen rósz hazafinak tartja , az nem érde
mes arra, hogy e’ honban — mellynek újjászületését nagy 
rvo/.bcn Széchenyi eszközlé, — lelje föl korcsvérü tes

tének halotti nyughelyét.
Hogy Széchenyi gróf a’ legtisztább szándékú hazafi, 

azt nemcsak beszédei,de egyszersmind tetteitanusitják,azon- 
ban tiszta szándékát, igen buzgó sőt gyakran szinte ag
godalmas honszerelmét leginkább élő valóján, szónoki e -  
gyediségén tapasztalhatni, kivált midőn ünnepélyes ko
moly hangon beszél valamelly nagyobbszerü közügyi tárgy
ról. Ekkor ó, a’ sokak által hideg prózai kalmárnak ne
vezett férfiú , költői ihletettséggel szónokol , a’ magasz
tos hazallság tüze sajátosan sugárzik szét keleties szabá
sú , barna arczulatán ; ekkor az annyira hatalmában levő 
anya-nyelv legszebb kifejezéseivel ékesiti föl beszédét, 
férfias hang- és testhordozását ’s egész valóját páratlan 
önérzetes méltóság ’s igen nagy energia bélyegzi , ar- 
czán és szemeiben a’ legváltozatosabban tükröződnek visz
sza lelke nagyszerű mozgalmai, ’s az ész- és szívhez 
szóló , a’ lélekemelő szónokban akaratlanul is keletszét
szórt, szétszakadozott népének egyesitő központját, lát
noki jóspapját, ’s újonnan alapított honunk szellemi hódí
tóját , uj Árpádját képzelem; ’s valamint mindig, úgy fő
leg akkor az ő egész valóján v a l a m i k ü l ö n ö s  meg- 
raagyarázhatlan szellemi felsőbbség ömlik c l , melly ta
lán még legnagyobb elleneit is hódoló tiszteletre készti.
I . Midőn pedig Széchenyi gróf az érintett komoly ün
nepélyes hanggal fe lhagy, akkor többnyire , sőt mond
hatni mindig , a’ legépebb humorral, szakadatlanul folyó 
fényes elinésséggel , majd keserű iróniákkal , majd osto
rozó gunynyal árasztja el beszédeit ’s már ekkor ismét 
egy, a ’ fent leírt magastól egészen különböző szónok áll 
előtted , ki humoristico-satyricus szavaihoz jellemzőlcg 
alkalmazza hangját, arczát ’s egész testét. Illyenkor Szé
chenyi— kivált ha vitába keveredvén ellenséget kell ostro
molnia— furcsa, gúnyos képet csinál, majd orrát fintor- 
ga tja ,  majd jupiteri nagy szemöldjeit mozgatja fel ’s alá, 
avagy homlokát különféle redőzetbe szedi, szemeivel vil
lámokat szór ,  majd vállat vonit, majd öszszehuzza, majd 
ismét kinyújtja egész testét, ollykor ollykor fejét vakarja, 
mindkét kezeit mellére teszi, karjait keresztbe veti, néha 
kardjával, vagy burnótszellcnczéjével játszadozik, sőt 
beszéd közben ülőhelye körül ollykor egy kis sétát is tesz, 
nyugtalanul lépdegel előre és h á tra , mintha nagy gon
dolata^, eszméji helyeket nem lelnék a' szűk kis terem
ben. 0  igen finoman ’s élesen tudja használni gazdagon 
áradozó humorát, ’s ezt körmönfont magyaros kifejezé
sekkel , találós hasonlításokkal, érdekes anecdotákkal ’s 
az avita constitutiót annyira jellemző deákos szavakkal 
szereti vegyitgetni. A ’ ki érti és méltányolni tudja azon 
tragikai és komikai változatosságot, melly Shakspearc 
komoly müveiben olly érdekesen, olly üszhangzólag tű
nik fel; az értendi és méltányolni fogja Széchenyi gróf 
genialis beszédeit is , mellyekben az ünnepélyes komoly
ság ’s a’ derü lt , játszi humor olly csodálatosan egyesül; 
de a’ nemes gróf egészséges humorát inkább lehet ke
sernyés, komolygó, mint igen vig, édeskés humornak 
nevezni, habár sok ember azt hiszi, hogy csak az a’ va
lódi humor, a’ mi például Vetter Xestroy, vagy Saphir 
szomszéd gyakran igen vizenyős ’s merő szójátékból álló 
triviális bohóságaiban rejtezik, ’s, a’ mire aztán röhögni 
szokás.

Valamint egy másik főrendi szónoknak az elnök és a’ fő 
rendek gyakori czimezése, úgy Széchenyinek kedves ’s fa
lán gondolatsegitö szava a’ ,méltóztassék‘ — vagy : v á l 
toztassanak4 — a’ nélkül hogy e’ szóhoz más valamit ra
gasztana , mi ollyforma mint soknál az „instálora ,4 vagy 
a’ ,kéremalássan.4

Én azt tartom , miként gróf Széchenyi a’ múlt or
szággyűlésen érte el szónoki pályája tetőpontját, ’s mintha 
talán journalistikai fáradozás , vagy a’ telekdij tervének 
főzése miatt a’ jelen országgyűlés alatt szónoklata nem 
olly eleven szint viselne magán mint az előtt, noha a 'm os-
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tani országgyűlésen is több olly jeles beszédet mondott, 
melly mindig gyöngye lesz az Országos Naplónak.

A ’ Mozaik Írója alig- { mondhatott volna bolondab
bat , mint midőn éretlen e lm énczkedéssel ’s affectált la -  
conicns modorban azt tanácsolja , hogy Széchenyi ne b e 
szé ljen  , ne Írjon, hanem csak tegyen. —  E ’ szerint a’ 
H ite l , Stadium ’s V i lá g  czimü könyveknek ő semmi érde
met nem tulajdonit; e ’ szerint Széchenyinek a’ telekdijról 
e g y  szót sem kellene szó lan ia ,  hanem csak némán m eg
állnia a* haza oltáránál és hihetőleg az e g é s z  hazáért 
l e  t e n n  n i e  a’ 3 milliót. No ugyan szépen kitett ma
gáért a’ Mozaik Írója , midőn olly üdvös tanácscsal látá 
el a’ nemes g ró fo t ,  kinek beszéde i ,  iratai épen szü k sé
g e s  alapul e lőkészitésül szolgálnak tettei nagy épületé
hez .  I g a z  ugyan, hogy a’ nemes g r ó f — kivált mint jour-'  
n a l i s ta — ollykor rövidebb is l e h e t n e ,— de azért azt mon
dani neki, hogy ne Írjon, ne beszéljen, csak annyi mintha 
valaki azt kívánná : miszerint ne süssön a’ nap , csupán  
azért, mert caniculában a’ nagy hőséget tűrni kissé kelle
metlen dolog.

’S mit végre  emlitfeílenül nem h agyhatok , ’s a’ mi 
szintén a’ Mozaikban á l l , é s  már azelőtt is többek által 
mondatott, miszerint t. i. g ró f  Széchenyinek, miután nép
szerű ség é t  —  most már talán száza d szo r?  ! — e lv e s z tő ,  
nincs semmi vártja, és  ő nem fü g g  senkitől,  de tőle sem  
fü g g  s e n k i ; — erre nézve b e fejező leg  csak azt jeg y zem  
m eg: h ogy  Széch en y i ugyan egyedül áll annyiban, —  
mennyiben e g é s z e n  ümállásu utón járva . egy ik  párthoz 
sem tartozik , és sem fe lü lrő l , sem alólrul nem fü g g ,  de 
volt é neki csak e g y  indítványa is —  kivéve talán az  
íidvleldét —  melly a’ nemzet többségénél nagy viszhangra  
nem talált volna? —  Ig a z ,  hogy  leginkább félreértésből, 
a’ nemes grófnak sok e l len ség e  van, ’s raig ir, mig be
s z é l —  azaz mig ostoroz —  azalatt ritkán tud maga körül 
bizonyosmeghatározott pártot gyűjteni; de midőn kenyértö
résre, midőn tettre kerül a’ dolog, a’ nemzet többsége majd 
mindig kezet fog , vállat vet vele; i g y  létesültek a’ S z é c h e 
nyi által lege lőször  megindított hasznos törvények, in téze 
tek, eg y esü le tek  ’s ig y  fo g  létesülni a’ telekdíj is , melly 
nemzetünket a’ bukástól m eg m en ti , fölemeli ’s boldoggá  
teendi! Gróf Széch en y in ek  nincs valami különös politikai 
pártja, mert a’ nemzet pártolja öt, sokkal is  nagyobb em
ber és  hazafi ö, sem hogy e g y e s  pártocskák lobogója után 
kellene kapkodnia. Széch en y i István eg y  e g é s z  nemzet, a’ 
magyar nemzet vezére  ! —

A’ fekete littlgy.
(Német beszély.)

(V ége.)
VII.

Néhány hónap múlva elkezdődött a’ háború, melly  
történeteinkben az újabb kor olly nevezetes  határkövéül 
lön. A ’ s z é p , ’s aranytól csi l logó  testörezred diadalröpké-  
nyektól ittasan ment a’ táborba, az óriásszerü ifjak óriási 
paripákon , mindnyájan telve bátorság , erő ’s büszke bi
zalommal, e g y  e g é s z  század d icsőségével a ’ nemes z á s z 
lókon, mellyek annyi sok csatatéren lőnek m egszenteltet
ve .  V i g s á g -  ’s pajkosságnál ott egyéb  nem vala. Emlé
kezetek az°ujabb kori dőre kalandokra, ünnepélyek, tá n cz-  
mulatságok ’s nyárbani szánozásra kigúnyolásául a’ phi-  
l isterek szokásainak; játszottak, tanczoltak, tivornyaztak, 
a’ mint ’s hol csak le h e te t t ; a’ gazdagon megtöltött er
szén yek  ürültek és az életbillikora azoknál tajtékozott l e g 
inkább , kiknél nem sokára örökre volt kürülendő. Csak 
Herfurt g ró f  lön mássá, sejtelemteli bolonddá, mint tár
sai álliták , ábrándozóvá, ki bünbánatot tesz, mielőtt v é g 
érája ütne. Barátai nem ismértek többé rá —  ő, a ’ dőrék

legdőrébbike, a’ derekak legderekabbika , hol csinyt kel- 
iett elkövetni, melly figyelmet ’s bámulatot okozott a’ vádi 
ifjúságnál, ö, ki nem rég még meredek lépcsőkön lova
golt fel lovával kedvéért egy polgárlyánynak, ki azért 
csókot ígért n ek i , most némán ’s csendesen ült nyergé
ben, részvét nélkül, megvetve minden tivornyát, minden 
bort,  minden vigságot ’s legkeserübben gunyoltatá ma
gát a’ nélkül, hogy szót válaszolna. Végre betegnek tár
ták őt ’s ideje volt magányosan lenni ’s fájdalmát táplál
ni. Anyja ’s húgától többször kapott szeretet ’s gondtelí 
leveleket, de Margitról egyben sem volt mi is, ellenben 
sok dicseret Waldmann Éliásra, ki a’ számvevő segedel
mével az ügyeket rendbe hozá ’s gyakorlati okosságával 
sok hasznos intézkedést tön. — Végre eljött az elhatározó 
nap, melly annyi sok reményt eltemetett. A’ csata rövid, 
de véres volt ’s Herfurt grófot legalább a’ baleset nem 
érte: azon foglyokhoz tartozni, kik gyalog, piszkosan, le
sütött fejjel ’s alázatosan hozattak azon helyre, hol büsz
ke pompájokban vad paripáikon olly sokszor félelme vol
tak a’ polgároknak , kik most bátran gunyolák őket. Frid- 
rik gróf a’ csatatéren fekütt , kezében véres karddal, — 
sebboritottan, mig rabolok által irgalmatlanul kifosztatva 
másokkal kórházba ’s végre félig kigyógyulva Franczia- 
országba viteték, mivel, sok derék tisztként, nem akará 
becsületszavát adni, hogy e’ háborúban többé nem szol- 
gáland. 1808ki tavaszig bajtársai egy kis csapatával Loire 
’s Garonne közt egy szigeten tartatott fogságban.Néhány- 
szor levelet törekvék küldeni, de azok felelet nélkül ma
radtak ’s midőn ütött szabadulása órája , nem volt módja 
a’ hoszszas útra haza elindulni Szükség cs mindennemű 
nélkülözés voltak régóta naponkénti vendégei ’s a’ cse
kélység, mit rendetlenül ’s félbenszakitva adatott foglyai
nak a’ franczia kormány, a’ legszükségesbek beszerzésé
re sem volt elegendő ’s jó emberek jótékonysága nélkül 
sokan fogtak volna éhhalál veszélyében lenni minduntalan. 
A’ német nemes büszkesége igy lön az élet keserű va
lóságának folytonos döfései által megtöretve, de ö lel
kileg ’s testileg volt beteg cgyiránt, és lázasforróan fek- 
vék nyomom fekhelyén, midőn egy napon egy nagy tiszt, 
ki a’ kerület katonai biztosának adta ki m agát, belépve 
helyzete fölötti legélénkebb sajonnal szabadságát jelenté 
’s öt a’ kötött béke minden,viszonyaival ’s a’ viszszaté- 
rendö nyugalommal megismerteté. Reménypir fénylett a’ 
beteg arczán, azután komoran nézett maga clibe, eígon- 
dolá vagyontalanságát ’s fejét lekonyitá. ,Őszintén sajná
lom^ mondá a’ tiszt, .miszerint nem tudtam , hogy ö n ,  
uram , Herfurt gróf. ,Ön neve a’ lajstromokban el vau 
ferdítve , rangja pedig nincs is megemlítve. Majd egész 
év óta tudakozódtak ön holléte iránt; háború okozta, hogy 
a’ nyomozások nem pontosan történtek;— e’ nyomozások: 
azonban békekötés után ismételtettek. Önnek levelek és 
pénz érkeztek.4— „Hol vannak? örömtül villámló szemek
kel kiáltott a’ fogoly. — ,Tudósításomra Parisból küldét 
azokat hozzám5, mondá a’ biztos. .Itt vannak.4 Zsebéből 
nyalábkát vön elő’s Herfurt kiragadó azt kezéből; levelek 
estek ki belőle , a’ felírás Lidia kézvonása volt; öröm 
miatt felkiáltott ’s a’ foglalatot reszketve futotta át. Ezer
nyi baj ’s aggodalom után meghallották, hogy Fridrik é̂! 
’s közbenjárás által kerestették öt Francziaországban. Ok 
egészségesek ’s reménynyel telve valónak, feleletet vár
ták , eloszlatandót a ’ végaggodalmakat, egy anya aggo

dalmait, kinek könyűji egyetlen szeretett lijaért elsárgi- 
ták a’ papirost ’s elözönlék az inga betűket. A’ levelbeu 
nagy értékű utalvány volt. Megnézte a’ levelek keltet ’s 
öröme hanyatlott; 9 hónap előtt voltak Írva. ,,Mikor me
hetek el ?“ kiáltott a’ gyakran megcsalatkozottnak aggo
dalmával, ,’s ezen váltót hol tehetem pénzzé ?,c A ’ biztos 
megnyugtatta öt mind a’ kettő iránt. ,Önc, úgy mond, ,er 
perez óta szabad, ön ’s valamennyi társa; a’ váltó pedig



ollyan jó bogy arra én magam fogok önnek Nantesban

PenZ>Tébány óra múlva ufón valónak ’s néhány nap múlva 
útlevelek- ’s minden eszközzel dúsan ellátva Németország 
felé utazott a’ gróf.Lehetőleg gyorsan ’s minden mulatós 
nélkül törekvék közelíteni honálioz. Kerülte a’ fővárost, 
mellózé ismerőseit ’s barátait fölkeresni ’s eléggé idegen
né lón. Sok megváltozott, kisem ismerte öt. Az o rszág 
ban idegen katonák, a’ hangulat komor ’s levert, mégis 
más szellem mozgott mindenhol. A’ régi törvények ösz- 
szeomlának ’s felforgattalak, csodálkozva olvasta soroza
tát azon törvények- ’s rendeleteknek , mellyek a’ nemes
ség előjogait ’s a’ születés elsőbbségeit megszüntették, 
a’ polgárt önállóvá, a’ pórt szabaddá tették. Nyugottan 
hallgatta a’ múlt idő kigúnyolását ’s magának is úgy kell 
lenni; tapasztalásokat tett idegen nép közt, mellyeí egy
kor olly keserűen gyűlölt ’s most is gyűlöl, de csak 
mint hóditót ’s elnyomót. — Ekép elérte végre a’ zöld 
völgyeket, mellyek keblében birtokai fekvér.ek ’s esti nap
fénynél nyugtalanul dobogó szívvel látá a’ vár ormait ’s 
tetőit távolból kitűnedezni a’ fák közül. Keleten a’ hanyat
ló nap pirosra festé a’ hegyek kék lánczolatát, hol Mar
git lakott egykoron , hol van ö most ? Anyja, húga élnek 
még ? Ezt nem merte kérdeni. Valahányszor felnyitá szá
já t  , a’ szó mindig viszszanyomult. Az utólsó két mföldet 
gyalog járta be ’s félénkül tért ki a’ vele találkozott fa
lusiaknak. Szintén attól tartott, hogy rá ismérendnek, 
hogy öt valami borzasztó hir az atyai ház küszöbétől visz- 
sza fogná rezzenthetni ’s ösztönt é re z e , mindent maga 
látni, maga hallani, feltámadottként föllépni ’s ítéletét el
venni. Végre lassan, nehéz , késedelmes léptekkel ha
ladott a’ park isméretes utján. Szive vad hévvel dobogott, 
a ’ régi fákhoz fogódzék, reszketve nézett föl a’ terras- 
se ra ,  hol hangokat halta ’s alakokat látott, mellyek chi- 
nai ernyő mögé félig elrejtezve meg nem könnyen ismer
hetők valónak. Vizsgálódva ’s lassan lépett közelebb az 
utólsó , őt elrejtő törzsig. A’ beszélők hangjai ziláltan 
hangzónak á t , tisztán mitsem érthetett . vigyázva ment 
föl a’ lépcsőkön ’s rögtön az ernyősátor alá lépett és visz- 
szaugrott, mert a’ theaasztalnál Margit ’s a’ íiatal Wald- 
Éliás ülének. ,Fridrik gróf!'- kiáltott Margit ’s felugrók 
székéről. Kezeit elibe terjesztő de lekonyitá azokat, midőn 
komor arczára pillantott. — ,,Hol anyám ?44 kiáltott a’ gr. 
— Margit némán mutatott újával a’ földre. ,M eghalt!4 ki-  
álta Herfurt megrendülve. — , „Három hónap előtt temettük 
el,*’4 szólt a’ fiatal Waldmann ; ,„atyám is meghalt.444 — 
,,’S Lidia ?<4— ,Drága Lídiám itt van ’s egészséges,4 vá
laszolt Margit. ,Sok megváltozott azóta. Fridrik gróf.4— 
Hoszszu szünet következett. ,,Sok megváltozott,44 mormo
gott a’ g ró f ,  „,ugy látszik, de mindenek előtt szeretném 
tudni, saját házamban vagyok é i t t ,  vagy — 44 ,.,Az e -  
nyimben4“ szavába vágott Éliás. .„Attól függ, mit Margit 
mond.444— „Waldmann ur,44 büszkén szólt Herfurt, „majd
nem úgy sejtem, hogy ön ’s neje vagyonom tulajdonosaivá 
lőnek.44— „.Igaza van önnek,444 felelt Éliás. ,„ugy  van444 
—  Meglássuk azonban igényeim elenyészhettek é,44 inge
rülten folytatá a’ gróf. „A ’ halott élővé lön, mi nem sze
rencse önre nézve , mert ö számot kérend.44 — ,„Ön té
ved444 melegen szólt a’ llatal férfi, .„misem tehet inkább 
szerencséssé, mint ön élete. Előttem ön folyvást jogsze
rű tulajdonosa e’ javaknak , én csak gondjokat viselőm.— 
Megpróbálám kipótolni fiát a’ gyászoló atyának ’s Lidia , 
Margit—444 „Ha tehát csakugyan ur vagyok még itt,44 — 
kiáltotta’ gróf, kérném önt—44 itt megállóit ’s némán né
zett Margitra, ki mosolygva szó lt: ,Ha ö itt u r , előbb 
azt parancsolandja nekünk, hogy helyet adjunk neki ; o ! 
a hálátlan. Mit tevéi érette, Éliás, annyi sok keserű ta
pasztalás után mégis bünbánat nélkül jő. Nélküled örkö- 
«ege elpusztult, eladatott, feldaraboltatott volna; hű sze

relmed nélkül húga elhagyatva ’s egyedül volna, sőt ó 
maga nem élne tán már. Nem te valál, ki utána fáradhat- 
lanul tudakozódál, semmi úttól, csakhogy hirt vehess fe
lőle, nem irtozál, a’ fővárosba sietél, tábornagyokat ’s kö
veteket mozgásba hozál, öszszekóttetéseket Parisig leltél, 
jutalmakat Ígértél , kérelmeket ’s leveleket küldözgettél.4 
— „Ha ez igy van‘4 fölhevülten rebegett a’ g róf,  „úgy 
önnek hálával tartozom!44 — „.Semmi hálával,444 kiáltott 
Waldmann, , „ a z t , mit tettem, kedves barátért tevém.— 
Ig e n ,  Herfurt g ró f ,  nekünk barátoknak kell lennünk; az 
ellen ön hasztalan küzd.444 — „Barátok!44 keserűen kiál
tott Herfurt, „uram! soha, az lehetetlen, ön feledi a’ 
fekete hölgyet, feledi , mi gazul csalattam m^g.44

(V ége köv.)

T á r c z a .

(Erdélyi újdonságok.) Segesvárotf kartongyárt álli 
egy társaság ; eddig kísérletei még csupán indigó színű 
(kék) kendők, kötények és kartonok előállításában sikerűi
tek, de a' külföld illynemű gyártványaival versenyezhető 
csínban. — A’ m.vásárhelyi reform, egyh. tanács eddigi 
lyány-iskola helyett kisdedovó intézetet alapított. — A’ 
marosszéki ref. egyházkerületben a’ papság számára ol
vasótársaság ’s a’ papi özvegyek és árvák számára gyám
intézet létesült.— Miklósvár-székben a’nagyajtai erdőben 
a’ középajtaiak által elkövetett erdőfosztogatáskor hu- 
szonyolcz nagyajtai lakost a’ megtámadok halálosan sebe
stének  meg, ’s a’ falusi jegyzőt, ki hat gyermek atyja’s 
igen becsületes ember volt, egy középajtai gyalog kato
na főbe lőtte. Illyenek az erdöpusztitás következményei.

(Ritka önzéstelenség.) Supply, a’ tuilleriak egy űrje, 
nyolez neveletlen gyermek atyja, ki ezen felül nőjét, ősz 
szüléjit ’s egy nyomoru sógoraszszonyát tartja mérsékelt 
fizetéséből, egy gyémántcsokort talált, mit hihetőleg ko
csiból kiszállottakor ejtett el valamelly főrangú személy ’« 
mi 350 ezer frankot ért. Minden nógatás daczára sem 
vévé el a’ rátukmált 35 ezer franknyi jutalmat, mint a’ 
megtalált jószág értéki tizedrészét ’s törvény szerint őt 
illető járandóságot, ismételve felelvén. hogy olly tettért, 
mit vallása Js józan ész parancsolnak, fizetést nem fo
gadhat el. O felsége a’ k irá ly , meghallván ez eseményt 
Supplyt azon pillanatban a’ családi kincstár felügyelőjéül 
nevezé k i , melly hivatallal 8400 franknyi évdij, szabad- 
szállás ’s több más nem megvetendő járulék van öszszekötve.

Hannoveraban a’ tiszti karnak meghagyatott, 
hogy udvari bálokban táncz alatt sem szabad kalap- és 
kardjokat letenni.

waw Parisban egy család él, következő vegyületböh 
Az apa franczia , a’ nő angol, egy gyermekek Sandvich- 
szigeteken , másik Máltában, harmadik Spanyolországban 
született, az inas schweizi, a’ szolgáló hollandi. A’ papa- 
gály a ’ gyarmatok világában jött világra, a’ kutya Terra- 
novából, a’ macska pedig Perzsiából való. Mind e’ mel
lett csöndes egységben él a’ család.

# £ #  Unamarch szigeten pénzül hölgyek szolgálnak! 
Vételnél aszszonyokkal fizetnek, a’ tárgy becse szerint 
kevéssel v. többel. Milly gyakran fizetnek itt hamis pénzzel.

Párizsban nem rég halt meg Raoul reszeló- 
g y á ro s , kiről következő történetkét beszélnek. Napoleon 
első consul korában isméretlenül beszélt vele mondván : 
,ün olly országban él, hol az iparszorgaiomnak nem igen 
nagy ösztönszerei vannak, miért nem megyen Angliába, ott 
igen dúsan jutalmaznák ön szorgalmát ’s titkát gazdagon 
adhatná el.4 „ M i t ! felpattan Raoul, titkomat angoloknak 
adjam? inkább éhen halok meg!44] Másnapon 50 ezer fran
kot küldött neki Napoleon ’s egy gyárnak való épülettel 
ajándékozta meg.

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



V á l a s z a  a ’ m .  f o R R i t e k  a ’ «. K I 4 .  é s  H ű 
h e z  a’ vallásbeli súlyok és nehézségek múlt országgyü- 
lésről^ fentartott pontjai tárgyában közlőit üzenetre.

O cs. kir. fohgsége ’s a’ m. főRR. a’ vallásbeli sú
lyok és nehézségek múlt országgyűlésről fentartott pont
jai iránt közlőit üzenetét azon figyelemmel , inellyet azok 
méltán igényelnek, fontolóra vevén, bármint forrón óhajt
sák is, hogy ama’ pontok a’ kölcsönös közelítés ’s meg
egyezés utján a’ hon különböző vallásu polgárai megnyug
tatásával minélelőbb elintéztessenek : miután azonban ezt, 
jelesen az első pontra , vagyis a’ vegy. házasságokból 
születendő gyermekek vallásos neveltetéséről szóló köte
lezésekre nézve, a’ t. KK. és RR. részéről tett azon j a 
vaslat által, hogy az efféle kötelezések alkotandó törvény 
által a’ múltra nézve is erőnélkülieknek nyilványittassa- 
nak , egyeseknek szabad utón szerzett jogaik veszedel- 
meztetése nélkül eszközölhetónek nem látnák , a’ t. KK. 
és RR. vélekedéséhez ezúttal nem járulhatnak. A’ t. KK. 
és RR. ugyanis azon nézetből, hogy a’ reversalisok so
ha törvényes erővel nem bírtak,indulva k i,  azok érvény
telenségét kimondhalónak tartják a’ nélkül, hogy a’ törv,nek 
viszszaható erő tulajdonittatnék. Azonban , miután ezen 
kötések már az 179%  évi törvény előtt gyakorlatban vol
tak , az említett törvény által pedig sem el nem töröltet
vén, sem ki nem záratván, sót azon törvénynek, midőn a’ 
vegyes házasságokban az anya katholika, a’ figyermekek 
vallásbeli neveltetése iránti engedőleges rendelkezésében a’ 
reversalisok kiadhatásának szabadsága ben foglaltatván , 
folyvást gyakorlatban maradtak, a’ ra. főRR. azokat törvény
ellenieknek , a’ t. KK. és RRnek e’ részben felhozott o- 
koskodásira sem tekinthetik.

Nem is gyöngítheti a’ reversalisoknak ezen folyvásti 
divatozását Gömürmegye felírására 1 7 9 2 . évi december 
21kéröl ó felsége parancsolatjára kiadott körlevél szavai
ból vett azon következtetés , mintha ama rendelet tartal
ma szerint 1 7 8 1 . évi octobertől fogva minden reversalis 
megszüntetett, és igy azok az 179%  évi törvény hoza
talakor már használatban nem lévén , azokról az 179%  
évi törvényben említést tenni szükség nem lett volna, ha 
tekintetbe vétetik, hogy az 1 7 8 1 . évi úgy nevezett tole- 
rantialis parancs á lta l, mellyre a’ fenidézett körlevél hi
vatkozik, egyedül csak azon reversalisok használataszün- 
tettetett meg, mellyek 1 7 6 8 . év óta a’ kötendő vegy. há
zasságoknál valamennyi gyermeknek kath. neveltetése iránt 
mulhatlanul megkivántattak és parancsoltattak, a’ szabad 
akaratból kiadottak azonban azon toleramialis parancs ál
tal sem tiltatván el . ezek mind az 1 7 9 %  évi törvény e-  
lőtt, mind az után folyvást divatoztak. Egyébkint is , mi
után ezen tczikknél fogva is az evang. félnek íagadhat- 
lan joga van fimagzatat akar ön, akár kath. hitvese val
lásában neveltetni, valamint nem ellenkezhcíik a iöiveny— 
nyel a z ,  mit ez világosan m egenged, úgy nem lehet 
törvénytelen , előleg szóval vagy irasban Ígérni azt, mit 
annak tennie szabadságában all. Azon állítás pedig, hogy 
azon reversalisok eltörlését, mellyek az 1781  évi oct. hó
nap első napja után keltek , az 179%  évi törvény általá
nyos rendeletében maga a’ fejdelem is beleértette : mind 
az 1 7 9 %  évi 2 6 . tezikk keletkezésének históriájával,mind 
magának a’ fejdelemnek— kinek, mint a’ vallásügy elin
tézésére országgyülésileg egyértelműen megkért ’s íel— 
jogosított arbiternek, kir. válasza szorul szóra a’ törvény
be iktattatott, ’s ki ekkint a’ maga tulajdon szavaiból a- 
lakult törv.czikk értelmét voltakép tudhatta — nem sokára 
a’ törvény származása után kiadott önnön resolutiojával, 
mellyben a’ reversalisokat, mint törvény által el nem tör-

lötteket, erejökben megtartandóknak nyilván kimondotta, 
eléggé megczáfoltatik. De magok a’ t. KK. és RR. is a’ 
jó lélekkel és teljes szabad akarattal kiadott reversalisok
nak szabad megtartásában a’szüléket korlátozni nem akar
ván , ez által megismerik, hogy a’ reversalisok már ma
gokban nem törvénytelenek, és hogy a’ protest, fél ez 
által gyermekei neveltetése iránt tendelkezhetik;— ha te
hát ezek szerint a’ reversalisok nem törvénytelenek és 
szabadon kiadattathatnak, ő cs. kir. fohgsége és a’ mólt. 
főRR. azon meggyőződésben vannak, hogy azok erején 
most , 'miután a’ kath.fél az illyes kötelezvényben gyer
mekeinek jövendő vallásos neveltetésére nézve teljes bizto
sítását helyezvén , részéről a’ kikötött föltételnek férjhez 
menetele által eleget tett, egy általányos törvény által 
megszüntetni, ’s ekkép a’ férjet azon kötelezése alól, 
mellyhez hitvesének férjhez menetele kötve volt, feloldoz
ni nem lehet a’ nélkül , hogy a’ kath. lel szabad utón ’s 
módon sze rze tt , de ez esetben már csupán férje önké
nyétől függő jogai föl ne áldoztassanak , ’s ekképen a’ 
hozandó törvény, megsemmisittetvén a z ,  mit a’ törvény 
engedelménél fogva folytonos gyakorlat pártolt, ez által 
a’ múltra is számtalan család házi nyugalma veszélyezte
tésével viszsza ne hatna; mellyeknél fogvást a’ ra. főRR. a’ 
tek. KK. és RRnek többször említett reversalisoknak a’ 
múltra nézve leendő megszüntetése iránti vélekedésében nem 
osztozhatván, e’ részben a’ szabadon kiadott ’s minden erő
szaktól és csalárdságtól ment reversalisokat előbbi üze
neteikben is kifejtett nézeteikhez képest a’ magok erejé
ben fentartatni kívánják. A’ mi pedig az átmeneteit illeti: 
ó cs. kir. fohgsége és a’ m. főRR. azon okoknak , mel- 
lyeket a’ KK. és RR. a’ bécsi és linczi békekötésekre és 
az 1 7 9 0/ , : 2 6 . tcz. magyarázatára alapítva felhoztak, to
vábbi taglalását ez alkalommal mellőzik, és csak a’ közeledés 
szempontjából indulva, ezen, a’ m. főRR, nézete szerint is 
legfontosb kérdésben az óhajtott egyesülést legbiztosabban 
eszközölni remélik azon alapelvnek k jelentése által, hogy 
maga az átmenet tulajdonképen semmi hatalom akaratától 
és c’ szerint hozandó hntárzatától fel ne függesztethes- 
sék ; mihezképest tehát a’ m. főRR. a’ végrehajtó hata
lomnak az átmeneti esetekre felügyelését és határzata jo
gát nem a’ lelkiismeret és belmeggyöződés iránti bírás
kodásban, és az e’ szerint, a’ mint az valódinak vagy két
ségesnek fog tekintetni, megengedő vagy megtagadó ha- 
tárzat hozatalában helyezik: hanem annak gyakorlatát úgy 
kívánják szabályozni, hogy a’ felsőbb határzat csak azon 
kérdésen alapuljon: vájjon a ’ törvény rendelefe teljesit- 
tetett é? vájjon a’ törvényszabta ünnepélyesség megtar
tatott é?  melly tekinteten kívül a’ határzaíot semmi másra 
kiterjeszteni ne lehessen; a’ vallásosságnak mindazáltal, 
mint a’ közállomány főkellékének érdekében szükséges
nek tartják , hogy a’ végrehajtó hatalom felügyelési ha
tóságát a’ törv. formának elmulasztásából eredhető hibák
nak ’s következéseknek megelőzésire fordíthassa, nem 
pedig hogy csupán a’ már elkövetett ’s orvoshatlan hibák 
roszalására szorittassék. Midőn e ’ szerint ö cs. kir. fö- 
hgsége és a’ m. főRR. a’ végrehajtó hatalomnak csak a’ 
fentebbi értelemben vett felügyelési hatóságához ragasz
kodnak, a’ lelkiisméret szabadságát semmi kényszerítés ál
tal korlátozni nem akarják, hanem az átmenetet csak a’ 
szükséges ünnepélyességnek megtartásától kívánják fölté
telezni; lényegesnek tartják mindazáltal, miszerint ezen 
ünnepélyesség az áttérés vakmerőségének gátlására úgy 
rendeztessék el , hogy ez az átmenni akarónak komoly 
lépése megfontolására alkalmul szolgáljon ugyan, de e- 
gyébiránt az eljárás az illető egyed minél nagyobb ki-
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méletével és ez okból minél kisebb nyilványossággal és 
minél, rövidebb idő alatt fejeztethessék be. És ezen indi- 
tóokoknál fogvást ő cs. kir. főhgsége és a’ m. főRR. az 
eddigi javaslatoknál, mellyekkel öszszekötött nyilványos 
tárgyaltatás nemcsak hogy sok esetben az illető egyeden 
erkölcsi erötetést gyakorolhatna , de nem ritkán még a’ 
vallásbeli különvéleményeknek élénk öszszeütközését és 
súrlódását is okozhatná , czélszerűbbnek tekintik e’ köv. 
e ljárást: A’ más vallásra átmenni kívánó , ebbeli szán
dékát akár az illető törvényhatóság elnökének, akár a’ 
helybeli hatóságnak, raelly a’ törv.hatoság elnökét tudó- 
sitni tartozik, kijelenteni köteles. Mire a’ törvényhatóság 
elnöke a’kérdéses egyed eddigi lelkészét, annak az átmeneti 
szándokáróli kihallgatására mulasztás nélkül és minden e -  
setben az illető törv.hatoság utján felszólítja , egyszers
mind ezen szándokának m e g f o n t o l á s á r a  határidőt 
szabván ki, raelly ama kihallgatástól számítandó legalább 
15 napból ’s legfölebb 4 hétből álljon. Az illető lelkész , 
mihelyt ezen felszólítás kezéhez ju to t t , az átmenni kívá
nót ez utóbbi által meghívandó két helybeli elöljáró j e 
lenlétében szándoka iránt kihallgatja, annak megfontolá
sára meginti , az erre szabott határidőre figyelmezteti, 
és ezen kihallgatásról két elöljáró által aláirt bizonyítványt 
ad , melly akadály esetében a’ fenemlitett két tanú által 
is kiadathatik. A’ határidők eltelte után az átmenni akaró 
a’ törv.hatoság elnöke ’s illető tiszttársa , vagy ezeknek 
hátráltatása esetében az elnök által helyettesittetett kétvilági 
tanú előtt hasonló módon újra kihallgattatik , és ha szán
doka mellett megmarad, a’ törv.hatóság elnöke vagy en
nek fenemlitett helyettesei az egész eljárásról készített 
jegyzőkönyvet, hozzácsatolván az első kihallgatásrul szóló 
bizonyítványt, ö felségének , vagy ö felsége által kine
vezendő kormányszéknek , ugyanazon hatóság elnöksége 
utján fölterjesztik. 0  felsége egyedül csak azünnepélyes- 
ség formájának miképeni megtartására szoríthatván ren
delkezését, ha abban hijány nem létezik, az eljárást hely
benhagyó , ellenkező esetben pedig a’ formák teljesítésé
re utasító határzatot hoz, melly a’ tettleg történt fölter
jesztés napjától számítandó 6 hét alatt kiadandó. A’ fel
sőbb határzat leérkezése után , ha ez a’ kiszabolt 6 hét 
alatt le nem érkeznék, a’ nélkül is a’ törv.hatoság elnöke 
tiszti társával, vagy helyettesei, egy a’ szabad átmenet
ről szóló bizonyságlevelet részire azonnal kiadni, a’ for
mák hiányai teljesítésére utasító határzat esetében pedig 
azokban etkövetett hibának a ’ felsőbbi szabályok szerinti 
pótlását halasztás nélkül eszközleni tartozzanak. Ezekben 
pontosulván ö cs. kir. főhgsége és a’ m- fóRR, nézetei, 
őszintén kijelentik, hogy miután a’ kath. vallásból más 
vallásra átmenet a’ kath. hit elveivel ellenkezik, a’ mint 
azt az 179°/i : 26 t.cz. is már kimondotta; és ennélfog
va a’ katholikusra nézve a’ vallásosság föntartása érde
kében olly rendelkezésnek, melly a’ vakmerő átmenetet 
gátolja, fenállania kell: ö cs. kir. főhgsége és a’ m. fö- 
RR. azokra nézve , kik a’ kafh. hitről más vallásra át
menni kívánnak, az eddig kijelentett alapelveiktől el nem 
állhatnak ugyan , mindazáltal valamint egy részről véle
ményük szerint a' kath. hit ezen szent és eddig sértetle
nül fentartott elveit más tekintetnek és igy a’ más val- 
lásuaknál divatozó gyakorlatnak alárendelni nem lehet : 
úgy más részről a’ viszonosság elvénél fogva szinte azt 
sem lehet követelni, hogy a’ más vallásuaknak eddig kor
látlanul gyakorlott átmenti szabadsága csupán azon okból 
mert ez a’ katholikusokra nézve a’ hit elveivel ellenkezik, 
megszorittassék. Midőn tehát a’ m. főRR. a’ kath. hifsor- 
sosokat az átmenetre nézve a’ szükséges ünnepélyessé» 
fentartásán kívül semmi kényszerítéssel korlátozni nem a- 
-■iriák, és a’ végrehajtó hatalomnak e’ részbeni felügye- 
leset is csak a’ törvényes rendeletek teljesítése és a’ 
szükséges ünnepélyesség fentartásafeletti őrködésben hely
zik , ezen elvekhez alkalmazott javaslatokat a’ t. KK. és

RRnekfigyelmébe azon bizodalma» felszólítással ajánlják, 
hogy ezt a’ két tábla közti megegyezés kedvéért is csu
pán a’ kath. hit átmenetére szorítva, elfogadni szívesked
jenek. A’ IX. pont alatt foglalt azon kivánatára azonban 
a’ t. KK. és RRnek, hogy olly esetben, midőn a’ vegyes 
házasságokban élő felek ágytól és asztaltól örökre elvá
lasztatnak , az evang. férjnek az uj házasságra léphetés 
szabadságában álljon, a’ m. főRR. a’ már nyilványitott 
nézeteiknél fogva, különösen pedig azon okból, mert e’ 
kívánat a’ házassági kötést, mellynek öntermészetnél fog
va a’ házasfársak közt egyenlőnek, mind a’ két félt. egy- 
iránt kötelezőnek kell lenni, a’ kath. fél jogsérelmével e- 
gyenetlenné tevén, számtalan vegyes vallásu család házi 
békéjét és nyugalmát fogná veszélyeztetni, de a’ vegyes 
házasságoknak is leghathatósb akadályul fogna szolgálhatni, 
ez úttal sem járulhatnak. Nem is osztozhatnak a’ m. főRR. 
a’ tek. KK. és RRek azon vélekedésében, hogy a’ vegy. 
házasságokban a’ házas felek ágytól és asztaltóli örökös 
elválasztása esetében az egymásiránti kötelesség meg
szűnvén, a’ kötést egyenetlenné épen az teszi, ha a’ há
zastársak e g y i k e  ö n t ö r v é n y e i n  túl köteleztetik 
mert az á g y t ó l  és a s z t a l t ó l i  elválasztás után is a' 
kath. félnek fenmarad azon joga, hogy férjével kiengesz- 
telődjék, és házassági életét vele ismét folytassa, melly 
joga férjének uj házasságra léphetése esetében nyilván 
megsértetnék; nem is abban helyzik a’ m. főRR. a’ vegy. 
házasságokban a’ kölcsönösséget, hogy mindenik félre 
nézve a’ házasság érvényessége kinek kinek önvallásos 
törvényei szempontjából tekintessék, hanem a’ házas tár
sak egymásközíi viszonyaik egyformaságában; ’s nézetök 
szerint épen az sértené a’ viszonyosságot, hogya’ mi ezen 
kintetben egyik félre nézve örökös lekötelezést huzna , a’ 
másikat esküdt Ígérete ellenére is a’ teljes elválasztásra 
jogosítaná, és neki tán alkalmat nyújtana , hogy indula- 
tival a ’ házasság szent körén túl csaponghatva , ekkint a’ 
házassági békét szándékosan is megzavarhatva, magát a ’ 
másik fél kötve maradása mellett a’ házassági kötés alól 
felszabadíthassa. Egyébiránt is az evang. férj szabadsá
gában állván, hogy magát kath. hitestársával örök házas
ságra lekösse, nem lehet annak részéről a’ jog megsért
ve, ki arról önkint lemondott. Nem is tartják ezúttal sem 
a’ m. főRR. alaptalannak azon máskor felhozott észrevé
telüket, hogy vegy. házasságbeli válóperekben törvény sze
rint eljáró szentszéki bíróságot önnönelvei elleni itéletho- 
zásra kényszeríteni, Ítéleteiket tartalmukon túl terjeszteni 
nem lehet; mert ezzel a’ m. főRR. nem azt állították, hogy 
a’ bíró nem a’ fenálló törvények szerint tartoznék Ítéletet 
hozni, hanem hogy ezen vegy. házassági pereknek a’ kath. 
szentszékek lévén bírái ’s törvényeink — nevezetesen az 
1567ki26. t.czikknél fogva — az egyházi szabályok szerint 
minden házasságot felbonthatlannak tekintenek, kívánni tő
lök nem le h e t , hogy a’ házassági kötést ugyanazon egy 
perben, ugyanazon okfőbül egyik félre nézve felbonthat
lannak, a’ másikra nézve pedig felbontottnak nyilványitsák. 
Ezeknél fogva tehát a’ m. főRR. a’ t. KK. és RRnek e’ 
részbeni javaslatára továbbá sem hajolhatván, a’ f. KK. 
és RKket bizalmasan felszólítják, hogy a’ mint azt a’ múlt 
országgyűlésen önkint tevék vala, ebbeli líivánatukról le 
mondani szíveskedjenek. A’ mi továbbá az evangélikuso
kat a’ kapcsolt részekből kizáró törvénynek kívánt meg
szüntetését tárgyazza: a’ m. fő-RR. azon gyámokokra, 
mellyekkel a’ t. KK. és RR. ezen kivánatjokat a’ józan 
politika, méltányosság és felvilágosodott század kivonata 
tekintetéből gyámpolják, ezúttal sem kívánnak kiterjeszked
ni : a’ felhozott kivánatot egyedül csak jogszerűségi ol
dalról tekintve meg kell vallaniok , hogy a’ kapcsolt Ré
szektől annyi törvényekben kikötött és biztosított jogaikat 
önnön megegyezésük hozzájárultása nélkül elvonni igazsá
gosnak , de Horvátországnak a’ t. KK. és RR. üzeneté
ben is megemlített jelen belviszonyaira figyelmezve, a’
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javaslott törvény megszűntetését, melly a’ rósz akarat ál
tal azon osztálynak i s , melly az eddigi viszálkodásban 
részt nem von , felizgatására könnyen ürügyül használ
tathatnék , időszerűnek és óhajtott sikert Ígérőnek nem 
tartják; azért e’ részben a’ t. KK. és RRket továbbá is 
arra bizalmasan felszólítani meg nem szűnhetnek, hogy 
ezen tárgyat a’ kapcsolt részek reménylett hozzájárulásá
tól , mit a’ m. föRR. valamint óhajtanak, úgy bizton fel
tenni hajlandók is — felfüggesztvén, a’ felhozott kívánat
ról letenni szíveskedjenek. A’ mi pedig a’ t. KK. és RR -  
nek Pozsega , Verőcze és Szerém vmegyékre nézve telt 
kijelentését i l le ti : a’ m főRRnek a’ nélkül, hogy e’ me
gyék hova tartozóságának érdemleges tárgyalásába e’ 
helyen ereszkedni kívánnának, meg kell jegyezniük, hogy 
miután az evangélikusokat a’ kapcsolt Részekből kizáró 
törvény alól Alsó-Tótországnak egyedül némelly helysé
gei vétetnek ki, ezen kivételből a’ törvénynek Alsó-Tót- 
ország egyéb részeire való kiterjedése minden törvényes 
magyarázat szerint önkény ; a’ mélt. főRR. e’ nézetből a’ 
tek. KK. és RRnek nyilványitásában, valamint ezt utóbbi 
üzeneteikben is kifejtették, jelenleg sem osztozhatnak. — 
Azt azonban ez úttal sem mellőzhetik el, hogy miután az 
érintett törvényben említett helységek lakosai a’ törvény 
hozatala óta , melly őket már ott találta ’s vallásuk gya
korlásáról biztosította — annyira megszaporodtak volna , 
hogy lakhelyeiken már többé meg nem férnének, és két 
illyetén helységben levő három fiók-község a’ hívek na
gyobb száma miatt anyaegyházakká alakítani szükséges vol
na : a’ múlt országgyűlési felszólítások folytában a’ tek. 
KK. és RRket azok sorsa iránti részvéire ’s azoknak az e-  
lóbocsátottakra nézve teendő czélszerü rendelkezhetés 
végett az 1791. évi hasonlatosságnál fogva ő felsége ke
gyelmébe leendő ajánltatására újabban is barátságosan fel ne 
híják. Végre a ’ mi a’ t. KK. és RRnek azon javaslatát 
illeti, hogy a’ vallásbeli kérdések örök időkrei megszün
tetése végett alkottassák olly törvény, mellynél fogvást a’ 
különböző vallásu keresztyén felekezeten levők és egyhá
zak viszonyaira a’ teljes egyenlőség és tökéletes viszo
nosság szolgáljon sinórmértékül ’a m. főRR. is szinte forrón 
oliatjákugyan, hogy a’ vallásbeli kérdések jövendő időkre 
is lehetőségig megszüntettessenek; úgy vannak azonban 
meggyőződve, hogy a’ jelen javaslat által nemcsak a ’ 
vallásbeli kérdések czélha vett elenyésztetése el nem ére
tik , de a’ javaslat általányosságát tekintve , az által in
kább a’ további félremagyarázásokra és ebből származó 
súrlódásokra nyujtatnék alkalom.— Tartván tehát a’ mélt. 
főRR. attól, nehogy a’ tek. KK. és RR. által tervezett 
általányos kifejezési törvény tág köre a’ helyett , hogy a’ 
különvallásu honfiakat megnyugtatná, épen tágérfelmüsé- 
oében rejlő félremagyarázhatások miatt ujabbi visz- 
álkodások anyagaul szolgáljon; de ezenfelül, miután a’ 
viszonosság az előfordult valamennyi vallásbeli kérdés
nél mindenik saját természetéhez alkalmazva, a’ t. KK. 
és RRket meggyőzöleg úgyis  tekintetbe véte te tt ,’s azon 
kérdések, mennyire közegyesülést nyertek, ő felsége eli- 
be föl is terjesztettek: az érintett javaslatot fölöslegnek, 
sőt miután minden vallásnak ’s egyháznak olly saját jogai 
is volnának, mellyek egymással az általányosan kimon
dandó viszonosság mellett sem közölhetők , letesithetlen— 
nek látván,— ezen okokbul a t. KK. es RKnck c iesz— 
beni javaslatát el nem fogadha t ják  , a^ t. KK. es RRket 
bizodalmasan felszólítván, hogy attól részükről is elállani 
szíveskedjenek. Egyébiránt nem mellőzhetik el ő cs. kir. 
főhgsége és a’ m. főRR., hogy valamint óhajtották volna, 
ha a’ jelen üzenetben ’s különösen az utolso javaslat 
támogatására felhozott okoskodásban foglalt némelly ki
fejezések. mellyek által az első országos rend és a’tör- 
vényhozó testnek egyik része érzékenyen érintetik, mel- 
löztettek volna : úgy más részről ő cs. kir. főhgsége és 
a’ m. főRR, őszintén nyilványitják, hogy az üzenet sar

kán az egyházrend iránt kijelentettekben teljesréggel nem 
osztozhatnak, meg lévén győződve, hogy a’ magyar d e 
rűs a’ hozandó vallásbeli törvényekre nézve is azt fogja 
tenni, mit tőle állása, és a’ hon egyéb polgáraival közös 
kötelessége parancsolólag kíván.

V á l a s z a  a* m .  f ő  R R n e k  a ’ t .  K K .  é s  R R .  
l i e z  a* vegyes házasságoktól az egyházi szertartások
nak a’ magyarországi papság által lett megtagadása tár-  
gyábaan közlőit üzenetre.

Teljes hazaflui készséggel osztoznak ugyan ő cs. k. 
főhgsege es a’ m. főRR. a’ t. KK. és RRnek törvényszerű 
gondoskodásában , valahányszor azt a’ törvényeken ejtett 
sérelem orvoslása és a’ megsértett törvények szentségének 
helyreállítása megkívánják; — azonban a’ vegyes házas
ságoktól az egyházi szertartásoknak a’ magyarországi r. 
kath. papság által lett megtagadása tárgyában közlött ü -  
zenetére a’ t. KK. és RRnek ki kell jelenteniök, hogy 
mivel az áldásnak a’ v. házasságtóli megtagadásában tör
vénysértést , valamint már a’ nagyváradi deák szertásu 
volt megyés püspöknek isméretes körlevele felett folyt 
tanácskozás alkalmakor a’ múlt orsz.gyűlésen azon okok
nál fogva nem láttak, mert az áldás mind általában,mind 
pedig a’ házassági kötésnél mint csupán egyházi szer
tartás , kizárólag az egyház sajátja lévén, polgári törv,- 
hozásnak tárgya nem lehet, a’ mint az 179% ' 26- t.cz„ 
határzoítan csak azt rendeli, hogy a’ v. házasságok a’ 
kath. lelkipásztorok előtt köttessenek; ’s ebből a’ szertar
tásokra, mellyekről az egyébkint sem szó l, következtetést 
vonni annál kevesbbé lehetne, minthogy a’ lelkipásztor és 
a’ szükséges bizonyságok jelenlétében csupán a’ kölcsö
nös szabad megegyezés kijelentésével kötött házasságok 
is ,  a’ mint múlt országgyűlésről fölterjesztett törvényja
vaslat is elismeri, mind egyházi, mind polgári követke- 
kezésekre nézve azon tulajdonokkal bírnak, mellyek egye
dül lehettek és voltak az említett törvénynek czéljai ; és 
végre a’ vegy. |házasságok megáldása 179"/, óta az egy
házi szertartásbeli foglalatosságot illetvén, azt egy pol
gári szabály törvényes magyarázatban tekinteni nem le
h e t : úgy ezen okok jelenleg az ország prímásának és a’ 
többi megyés püspöknek a’ tek. KK. és RR. üzenete sze
rint is a’ nagyváradi körlevélhez hasonló körlevelök mel
lett szinte rendithetlenül állván , ezeknek nyomán ezen 
utóbb említett körlevelet is törvénybe ütközőnek nem te
kinthetik, ’s e’ szerint a’ t. KK. éz RR. vélekedésében nem 
osztozhatván, a’ t KK. és RRet a’ kitűzött sérelmi téren 
annál kevesbbé kisérhetik , minél inkább továbbá is meg 
vannak győződve, hogy az egyházat ünkörbeli jogaihoz 
alkalmazott gyakorlatában , mig törvényt nem sért, gá
tolni, vagy ellene illy esetekben a’ polgári hatalom ré
széről kényszeritőleg föllépni törvényesen nem lehef. — 
Valamint arról sem győződhetnek meg a’ m főRIl., hogy 
az áldás megtagadása által a’ vegyes házasságoknak olly 
akadályok tétetnek, mellyek a’ törvény által tilalmazvák; 
mert egy részről az áldás és szent szertartások nélkül a' 
közelebb múlt 3 esztendő alatt kötött házasságoknak több 
százra menő száma eléggé bizonyítja, miképen az aka
dály hathatósan elhárittatik azzal, hogy a’ vegyes házas
ságokat a’ kath. lelkész előlegesen kihirdetvén, közbejö
vetelével érvényesekké te sz i ; más részről az áldás es 
szent szertartások nem olly természetűek, hogy azokat 
a’ polgári hatalom , mint körébe tartozókat, akár közvet
len , akár közvetve, vagyis akadály tekintetéből kénysze
rítő rendelkezései alá vonhatná. Xera foglalnak a’ körle
velek mást magokban , mint azon tanítást, mellyet a’ ve
gyes házasságokra nézve nemcsak Magyarországnak, de 
az egész világnak r. cath. clerusa egyhangúlag hirdet, 
nem terjeszkednek ki semmire, mi a'vallásos oktatás és 
egyházi hatóság határain íulmenne; és midőn illy módon a’ 
polgári törvényhozás körébe nem vágván, egyedül egyházi
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ártartásokról rendelkeznek: nem sértik az azok felól
em intézkedő világi törvényt, jelesen a z  179%  : 2 6 ,  t.

sz
nem
czikket, mellyre nézve az egyházi rendnél eddig divato
zott gyakorlat csupán egyházi szertartásbeli foglalatossá
got illetvén, a’ polgári szabály törvényes magyarázatának 
nem tekintethetik. Nem gyöngitik a’ tiszta vallásosságot, 
midón a’ vegyes házasságokra nézve , egyetértőleg egy 
oljy hatalommal, nyilatkoznak, mellyet a’ kath. egyház 
vallásos ügyeire nézve idegennek tekinteni nem lehet, és 
csak akkor csonkittatnék a’ fenálló törvények tisztelete , 
csak akkor gyöngittetnék a’ hozandó törvények tekintélye 
is ,  ha országgyülésileg kimondatnék, hogy polgári tör
vényeink a’ polgári törv.hozás körén (ul a’ vallásos szer
tartások rendelkezésébe is bocsátkoznak, és úgy öszsze- 
ütközésbe jöne a ’ különböző egyházak függetlenségének 
azon méltó igényleteivel, mellyeket hazánk evang. lako
saira nézve maga az 179%: 26. tcz. megismert és bizto
sított, midón egyházi ügyeikben minden más hatalom ki
zárásával a’ szükséges intézkedéseket ö rájok hagyta és 
nyilván kikötötte, hogy vallásos elveikkel ellenkező cse
lekedetekre és szertartásokra soha sem bényszerittethet- 
nek. Méltán kívánhatja tehát a’kath. clerus is, hogy ugyan
ezen minden üdvös vallásbeli intézkedések egyik lénye
ges talpkövét képező e lv , az ó irányában is kellő tekin
tetbe vétetvén, fentartassék , és valamint a’ m. fóRR, sem
mit sem kétkednek , hogy azzal ellenkezőleg rendelkez
ni az 1791ki törvényhozásnak szándékában nem is lehetett, 
úgy annak további fentartását annál inkább vélik jelenleg 
is kívánatosnak, minthogy a’ tapasztalás és a’ történet év
könyvei tanúsítják, hogy épen az egyháznak irányában 
is a’ világi hatalom határainak kellő felfogása és szigorú 
megtartása, a’ fenálló vagy hozandó világi törvények tisz
teletének mellőzhetlen föltétele, legbiztosb őre, minek uj 
bizonyságára szolgálhatnak azon a ’t. KK. és RR. által is 
megemlített, és Európa majd minden országaiban mutat
kozó vallásos mozgalmak , mellyek az újonnan fölébredó 
vallásos érzelemmel párosulva, a’ korszellem egyik leg 
komolyabb és jelentősebb irányzatát képezik , és szoros 
kötelességévé teszik a’ törvényhozónak gondos előrelátása 
és ovatos iniézkedései által elkerülni, hogy a’ vallásos 
buzgalom vallásos vakbuzgósággá ne fajuljon.

(Vége köv.)
A* fekete hölgy.

(Német beszély.)
(V ége.)

E ’ perczben Lidia lépett ki az ajtóból, hol néhány 
perez óta állt. Átkarolva Éliást mind két kezével, reszketve 
’s hévvel szólott: ,Azért támadál e’ fe l ,  F rid iik ,  hogy 
szerencsétlenséget hozzál ránk és busitsd a’ legneraesb , 
legjobb embereket ? Te a’ fekete hölgyet hívod . itt van , 
’s itt van kedves Éliásom, védőm, barátom, férjem, igen, 
halljad, férjem, mégpedig akaratával szegény kedves 
anyámnak , ki őt íiaként szerette ’s áldá.4 — ,,Férjed !44 
kiálta Herfurt, „Lídia, te megőrültél. Nem Margit neje? 
’s te — te vagy a’ fekete hölgy!44 Reá nézett ’s elhalvá
nyult. Lidia gyászban állt elölte ’s úgy tetszők neki, hogy 
rá ismer. — ,Nézz ide4, kiálta húga fölemelkedve W ald- 
mann kebléről ’s levéve kendőjét vállairól, ,nézz ide, itt 
még a’ sebhely, mit az undok állat mart. Most is szeme
im előtt lebeg a’ borzasztó jelenet, most is hallom a’ r i
koltást, a’ gúnykaczajt, vad fenyegetéseket, látom villogni 
a kardokat, szivem most is gyakorta dobog , ha rá gon
dolok a’ névtelen aggodalomra, mit kiállék.4— „Isten sze
relméért!44 kiáltott Fridrik gróf, kezeivel fejét nyomva, „te 
őrültté teszesz, te hazudsz, csalod magad és engem az 
lehetetlen, adj számot, adj felvilágosítást!44 — ,„Azt adni 
nem nehéz,‘4- mondá Éliás. „.Atyám engem Herrnhutba 

küldött, hogy Margitot elhozzam ’s kisérjem.A’ tartomány

fővárosában leltük Lídiát, ki ott némi időig rokonainál mu
latott. A’ berlini carneval legcsábitóbban volt leírva ’s 
Margitnak nagy kedve lön álarezos tánczmulatságot látni. 
Kérelmek ’s rábeszélések ostromiák a’ barátnőt, kinek szi
vében, mint hinnem szabad, már akkor hajlam mutatkozék 
irántam. A’ helyett tehát, hogy Lídiával honi hegyeink 
közé mennénk, futólovakkal a’ fővárosba rándulánk. Mar
git azon este megbetegedett, Lídiát magát vezettem az 
álarezos bálba , de nyugtalansága nyomban legfőbb fokra 
hágott. Kocsit kapni nem lehetett , egyéb tehát nem vala 
hátra, mint gyalog elindulni. A’ többit tudja ön. — Más 
nap viszszautazánk; Lidia mit szenvedett, mondani szük
ségtelen ; Margit pedig esküt tön , hogy bennünket sze
rencsésekké teend. Kezét önnek, Fridrik gróf, csak a -  
zon föltét alatt akarta ad n i , ha öszszekelésünkbe bele
egyezik. Azonban másként történt. A’ háború önt elszólitá , 
de nemes anyja megáldá szövetségünket ’s drága Lídiám 
hat hónap óta enyim! Haragudhatik é még ön, viszsza- 
taszitandja é még testvéri kezét a’ barátnak , ki önnek azt 
híven ’s igazán nyújtja?4“ — ,0 ! Fridrik bátya!4 kiáltott 
Lidia, emlékezzél az órára, midőn egykor mondád, min
dent elkövetendnék, hogy szerencséssé tegyelek.4 — ,,’S 
Margit!44 kiálta Herfurt kéröleg nézve rá.— „„M argit,“ 44 
szólt imez mosolygva, „„még mindig itt van ’s várja , 
hogy kezét Ffidrik gróf valódi lovagként szabadon ’s ne
mesül kérendi.4444

Késő este teljes hold tűnt fel a ’ magas erdei fák fö
lött ’s csak szerencsés emberekre ragyogott, kik meghitt 
beszélgetés közben jártak fel ’s alá. A’ fuvola ismét rög
tön megzendült a’ bokrozatban azon da lla l , melly akko
ron annyi sok haragot 's but okozott a’ várurnak. Most 
azonban kibékült vele egészen. Margit kezeit erősen tartá 
magáéiban ’s komoran tekinte szép szemeibe. Lassanként 
azonban szívesebben szoritá őt magához , átölelve kar
jaival ’s fejét fáradtként hajtva szelíden vállaira, mig ajk 
ajkon vala és szótlanul megkötteték »’ szerelmi szövetség. 
Ekkor Lidia ’s Éliás jövőnek oda. ,0  enyim4, kiálta Her
fu rt ,  .enyim! o! Lidia ’s te barátom, bocsássatok meg 
fájdalmaim és szerencsém végett,44 — Margit mosolygva 
fölkelt és szó la : „Tőlem elváltakor , barátom . ezek va-  
lának végszavai: maradják uzsorások és szatócsok közt, 
ott várva a’ napot, midőn az isten , leszállva egéről, hoz
zám vezetendi a’ megtért bűnöst.44— ,0 ! Margit, kiáltott4 
a ’ fiatal férfi , .mennyire megszégyenít ön. De az isten 
eljőve ’s bünbánattal vagyok itt lábainál.4 — „Én ament 
mondék!44 folytatá a’ kisaszszony, „mondám, hogy várni 
fogok e's szavamat hiyen megtartóm-“ — ,’S most?4 kiálta 
Herfurt ’s csókjaival boritá öt el. — ,,A’ herrnhuti apá- 
czaintézetben ,444 mondá M argit,  szemeit kellemes csinta- 
lansággal ’s lyányszerü félénkséggel lesütve, „szokás 
volt, hogy ha ketten találkoztak, kik szavukhoz és a’ paran- 
csokhozhiven sziveiket kicserélék, kezeik is öszszeadattak.44 
— ,Isten áldja meg a’ herrnhuti apáczaintézetet !44 elbájol- 
tan kiálta Herfurt. ,Kedves Margitom, szitkozódni, es-  
küdözni soha többé nem fogok , de utolsó esküm az le
gyen, hogy a’ nemes apácznintézet szabályait pontosan ’s 
híven tcljesitendem.4 L i g e t f y  A n d o r .

Tárcza.

(Gyermekcsere.) Párizsban — mint Pesten is — sok 
gyermeket adnak falura dajkához. Nyolcz falusi aszszony 
vitt minap illy csecsemőket, kik útközben elfáradván egy 
vendéglőbe tértek; a’ gyermekeket óvatosan ’s renddel a’ 
tekeasztalra tevék, magok pedig reggelizni egy mellék

szobába vonultak. Ez alatt egy pár tekézö jött,  a’ gyer
mekeket lerakták’s a’viszszatérö dajkából egyik sem ismerte 
meg magáét. így  alkalmasint egy némellyik szüle fiút 
kap majd lyány helyett ’s viszont.

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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V á l a s z a  » ’ n i .  f ő R R n e k  a ’ t .  V i l i .  é s  R R -  
l i e z  »’ vegyes házasságoktól az egyházi szertartások
nak a’ magyarországi papság állal lett megtagadtatása tár
gyában közlött üzenetre. (Vége.) Midón ö cs. kir.főhgsége 
és a ’ m. fóRR.ezen t.hozói feladásoknak fontosságától mélyen 
áthatvák, nem titkolhatják el, hogy a ’ t. KK. és RR. által 
kijelölt orvolási módok, vélemények szerin ta’ kitűzött czél- 
nak nem felelnek, és előidézik azon veszélyeket, mellye- 
ket kikerülni kellene, mintsem hogy azokat eltávoztatnák. 
Valamint tehát ö cs. kir. főhgsége és a’ m. fóRR. a’ fen- 
emlitett okoknál fogvást a’magy. főpapság és a’ kormány 
ellen is felhozott törvénysértés valóságát meg nem ismér
hetik , úgy azon véleményben sem osztozhatnak , hogy 
ó felsége a’ kath. clcrusnak szigorú eszközökkel a’ tör
vény-megtartásnak kényszerítésére, a’ körlevelek rosza- 
lására 's megsemmisítésére ’s pápai brevére adott tetsz- 
venycnek viszszavonasára kéressék. Elmellőzvén , hogy ő 
felségének vallásos igazságszeretetéról föltenni sem le
h e t ,  mikép a ’ világi hatalom határain tulmenvén , 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 ó es. kir. fóbgsége és a’ m. fő- 
RR., hogy illy , mind a ’ két lábla részéről tett ország
gyűlési indítványozás által örökittetnének inkább, mintsem 
megszüntetnének a’ vallásos súrlódások, növekednék a’ 
kölcsönös idegenkedés , öregbittetnék a’ kedélyek fölhe- 
vülése ; ’s végre, a k á r m e l l y  r é s z r ő l  könnyen, olly 
vallásos v i s z s z a h a  t á s  r a szolgáltatnék alkalom, — 
mellynek eltávoztatása a’ törvényhozás legszentebb fel
adásaihoz tartozik. Sokkal inkább megfelelőnek vélik te
hát törvényhozási állásuknak ó cs. kir. főhgsége és a’ m. 
főRR., ha minden vallásbeli súrlódás és azon aggodalom 
m egszüntetésére, mellyeket a’ kérdéses lépések hazánk 
sok lakosaiban ébreszthettek, és mellyek iránt méltánylat- 
tál viseltetni a’ m. főRR. is hazaliui kötelességöknek is
merik , a’ t. KK. és RRket a’ múlt orsz.gyűlés nyomán 
felszólítják, hogy velők együtt ő felsége elibe a’ történ
tek rövid megemlítése mellett azon kérelemmel járulni szí
veskedjenek, miként a’ vallás tárgyában kiadandó k. kir. 
válaszszal a’ fölterjesztett törvényczikk , nevezetesen 3. 
és 4 §ának , mellyek szerint az áldásmegtagadás esetei 
többé képzelhetők nem lehetnének, elfogadása állal mind
ezen súrlódásnak minélelőbb véget vetni kegyeskedjék.— 
Mi a’ kérdéses felírás többi pontjait illeti : azon pörökre 
nézve, mellyek némelly egyházi személyek ellen az 1647: 
14. tczikknél fogva több törvényhatóság által megindiítat- 
tak és az ndv. kanczellaria utján fölkéretvén, eddig viszsza 
nem küldettek , ó cs. kir. főhgsége és a’ m. főRR. mel
lőzve jelenleg azon kérdés vitatását: vájjon mennyire al
kalmazható a ’ kérdéses törvényczikk rendelefe a’ többször 
említett esetekre, magok is méltányosnak találják, misze
rint a’ legfelsőbb felügyelési jognál fogva felkért pörök 
határzat mellett viszszaküldessenek és azért ennek szor
galmazásában részükről is megegyeznek. Azon kívánatra 
továbbá : hogy ő felsége jövendőre minden pápai bullától 
vagy brevétöl , melly a’ hazai törvényeket bármi csekély 
részben sértené, kir. tetszvényét megtagadni kegyesked
jék , ő cs. kir. főhgsége és a ’ m. főRR. az eddig történ
tekben meggyőződésük szerint semmi indokot nem talál
ván, a’ t. KK. és RRnek azon kívánságában s^m osztoz
hatnak , hogy azon brevék és bullák , mellyek placetum- 
mal helyeseltetnek , orsz.gyűlésről országgyűlésre az or
szág Rdei elibe terjesztessenek ; mert valamint a’ place- 
tum joga mindenhol szorosan a’ felség jogai közé szá- 
mittatik, úgy a’ m. főRR. abban látnak legnagyobb bizto

sítást, ha hazánkban is ezen jog fejdelmünk által gvako- 
roltatik; es meggyőződésük szerint az. országgyűlés fel- 
ügyelésére azon tekintetből sem ruháztathatik, mert a’ 
brevék legtöbb esetben az egyháznak az egycde’kkel való 
viszonyát illetvén, ollyan dolgokat foglalnak magokban , 
mellyek az emberi szív legrejtettebb redőivel, a’ családélet 
legkényesb és legtitkosabb viszonyaival vannak összeköt
tetésben , és igy gyakran egyedek becsülete , családok 
nyugalma az ide nem alkalmazható nyilványosság igény- 
leteinek lennének feláldozandók. Mi pedig a’ nem-kath. 
lelkész előtt eddig kötött némelly házasságokra nézve ja
vaslóit törvényt illeti: bár mennyire sajnálják is a’ mélt. 
főRR. azon házasságban levők sorsát, miután azonban az 
illyes házassági öszszeköttetések a’ nyilványos törvény 
rendelete megszegésével történvén, azoknak uj törvény 
általi érvényesitésökre magokat jogosítva nem vélik , és 
igy azon házasságokon nem uj törvénynyel, de az illető 
lelkipásztor elibe való utasítással és a’ mennyire a’ szü
lék elhaltak volna , a’ gyermekeknek törvényesitésök vé
gett ő felségéhez való folyamodással lehetne segíteni,— 
a’ m. főRR. a’ t. KK. és RR. által közlött törvényjavas
lat fölterjesztéséhöz részükről nem járulhatnak. Minélfog- 
vást a’ t. KK. és RRket teljes bizodalommal felszólítják , 
hogy a’ sérelem czélra nem vezető vitatásától elállván. ő 
felségének a’ in. főRR. által javaslóit megkéréséhez járul
ni, ’s ez által az áldás iránti kérdés előfordulását jövőre 
eltávoztatván, a’ dologban aggodalmat talált honpolgárok
nak ezélszerü módokkali megnyugtatását eszközleni szí
veskedjenek.

V á l a s z a  a ’ in .  f ő R R n e k  a ’ t .  H M . é s  R R >
l i e z  a’ görög nem egyesült vallásnak ügyében közlött 
üzenetre.

A' gör. n. egy. vallásunkat illető üzenet első részé
nek megfelelő törv.javaslat tartalma ugyanazonos lévén 
az evang. iránti vallásos sulyok és nehézségek dolgában 
a’ t. KK. és RR. által közlött t.javaslattal, és igy az ar
ra adott válaszüzenetben a’ in. főRR. által kifejezett né
zetek és inditóokok ide is alkalmazhatók leven, ezek nyo
mán a’ m. főRR. mind az eddig kiadott reversalisoknak a’ 
múltra való fentartása , mind a’ róm. katolikusoknak más 
vallásra való átmenete tárgyában tett kijelentésükhöz e’ 
kérdéses ügyben is ragaszkodnak ; ugyan a’ fenérintett 
válaszüzenetben bővebben elősorolt okoknál fogvást a’ g. 
n. egy. valláson levők viszonyaira nézve, egyéb törvénye
sített vallásbeliek irányában teljes egyenlőség és tökéle
tes viszonosság kijelentését magában foglaló 3. §t itt is 
hibagyandónak vélik.Mi továbbá a’ III. és IV. pont alatt a’
g. n egyes, valláson levő plébánusok ellátásáról, papi nö- 
vendékházak és kolostorok elrendezéséről ’s az alapítvá
nyok mi módon lehető legjobb kezeltetéséről vélemcnyes tu
dósítás, úgy a’ julianum kalendárium megszüntetése iránt 
az illető egyházi rend meghallgattalásával teendő javaslat 
végett kiküldetni kívánt orsz. választmányt illeti: miután 
mindazok, miket a’ t. KK. és RR. a’ kiküldetni javaslóit 
orsz. választmányra bízatni kívánnak, az J79°/j: 27. törv.- 
czikknél fogvást részint ö felsége jogához. részint a’ g, 
n. egy. említett törvény által biztosított kiváltságaihoz , 
mellyek szerint alapítványaikat ő felsége felügyelése alatt 
egyedül magok kezelhetik, ’s egyházi belső dolgaikat is 
szintén akkép saját közönséges gyülekezeteiken önmagok 
rendelhetik el , — tartoznának ; a' m. főRR az orsz. vá
lasztmánynak kiküldetését a’ felhozott okoknál fogva el- 
mellőzendónek vélik, és e’ helyett mind az érintett tár
gyak elrendezése , mind az említett kiváltságokban nyil
ván fenhagyott julianum kalendárium használata kérdésé
ben! intézkedést az úgynevezett Declaratoriumban kijelölt
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módon a' g. n. egy. vallásuaknak közönséges gyülekeze
te uiján le^alkalmatosbban eszközölhetőnek tartván, aláza
tos felirás által ő felségét megkérendőnek vélik , misze
rint nemcsak je len leg , hanem ezen túl i s , valahányszor 
egyházi belső dolgaik elintézése ezt megkívánván , kö- 
zöiiségesgyülcs őszszehivásaért a’ g. n. egy. folyamodan- 
danak, annak az említett Declaratorium szerinti megtar
tását megengedni méltóztaínék. Az V. pont folytában a’g. 
nem egyes, valláson és egyéb vallásokon levők közti ve
gyes házasságuk kötésére, és az illy házasságokból ere
dő válóperekre nézve előadott törv javaslat 1. §át azon
ban , minthogy a’ kaih. és evang. vallásu személyek ve
gyes házasságok öszszeadására nézve már törv.javaslat 
ö felségének akkint terjesztetett volna föl, hogy ebbeli 
házasságok mindenkor a’ vőlegény lelkipásztora által adas
sanak öszsze, a’ tárgy hasonlatosságánál fogvást a’ m. fő- 
RR. elfogadják; úgy a’ 2ik §. első részében i s .  hol az 
ott említett vegyes házassági perükben eljárandó bírósá
gok kijelentetnek, megegyeznek. Ezen szakasz azon ré
szét niindazáltal. melly azt tartja , hogy a’ bíróságok az 
itélethozásban mindenik házastársra nézve a’ házasfeleknek
különböző vallásbeli szabályait vegyék sinórmértékül: men
nyiben ez illy általányosságban a’ nem egyes.« \s k a to l i 
kusok közti vegyes házasságokból keletkezett pörökre is 
magyarázható lenne, azon tekinteteknél fogva, mellyeket 
a’ m. főRR. a" kath. és evang. vallásunk közti vegy. há
zasságokból származó váló pörökre, és a’ felek ágytól 
és asztaltóli örökös elválasztására nézve a’ közönséges val
lásbeli nehézségek között már előadtak , valamint az ez
zel öszszeköttetésben levő 3. §t is kihagyandónak vélik , 
és pedig ez utóbbit különösen azon oknál fogva, mert eb
ben a’ t. KK. és RR. azt kívánnák megalapítani, hogy mi
dőn a’ g. n. egyes, ’s evang. házastársak ágytól és asz
taltól örökre el választatnak , az evang. fél uj házasságra 
léphessen. Azonban az itt egyedül fenforogható házasság
törés esetében a’ g. nem egyes, vallásunknál épen úgy, 
mint az evangélikusoknál , a’ bíróság által a’ házastársak 
nem csupán ágytól és asztaltól választatnak el, hanem ma
ga házassági kötésűk is végképen felbontunk, és igy itt 
mind a’ két félre nézve az elvek ugyanazonsága forogván 
fen; valamint a’ 2. § végső soraiban fölösleges , és a’ t. 
KK. és RR. szándékán túl magyarázható lenne annak ki
kimondása , hogy az illynemü vegyes házasságban levő 
házastársakra nézve az illető bíróság az itélethozásban ezek 
különböző vallásbeli szabályait veendi sinórmértéül : úgy 
a ’ 3. §ból,ha megmaradna, azt lehetne következtetni, hogy 
az ott emiitett elválasztás esetében a’ házassági kötés csuk 
az evang. félre nézve fog felbontottnak tekintethetni, ho
lott ez a’ g.j nem egyesült vallásu félre nézve is illyen- 
nek fog egyházi bírósága által határoztatni.

V'égrea'4. §1 is, mivel a’ tek. KK. és RR. megismerése 
szerint is a’ görög n. e. consistoriumtól fölebbvitel eddig 
is valaraellv az országon kívüli bírói székhez nem történt, 
nehogy az e’ részbeni elögondoskodás az emiitett hitfele— 
kezetüeknél kedvetlen magyarázatra szolgáljon alkuimul, 
elmellőzendőnek tartják.— ’S ezek lévén azok, inellyek- 
beu a’ m. főRR. észrevételüket a’ t. KR. és RRnek a" 
g. nem e. vallásuak ügyében közlött üzenetére ’s illető
leg törvényjavaslatára előadni kívántak, teljes bizodalom- 
mal felszólítják a’ t. KK. cs Rllet , hogy azok elfogadása 
által ezen pontokra is az egyesülést elősegélni szíves
kedjenek.

V á la sza  a ’ m . fó R R i a  R K h o z  e s  R R lie z  
»z o r sz á g g y ű lé s  é v e n k ln t l  ta r tá s a  ir á n t  k ö z -
lö tt  ü ze n e tr e . Ö cs. kir. főhgsége és a’ m. főRR. a’ 
t. KK. és RR. az országgyűlésnek minden évheni tartása 
iránti üzenetüket ’s ahoz csatolt felirási- és törvényjavas- 
latjokat tanácskozásba vevén , kijelentik , miszerint nein 
bocsátkozva ezúttal a’ t. KK. és RR. által e’ czélra elő
adott indokok részletes megvitatásába , mellőzve továbbá

bővebb fejtegetését annak is: vájjon a’ minden évben tar
tandó országgyűlés a’ fenálló alkotvánvos elemekkel és for
mákkal öszhangzásba hozható é ? — a’ törvényhozás fel
adása, mint a’ javaslóit intézkedés által már csak azon 
nyomatékos tekintetnél fogva is, hogy az országgyűlések 
minden évbeni tartathatását több o lly , az országgyűlés 
elrendezésének lényegébe vágó előkészítő törvényes mű
ködés föltételezi, inellyek nélkül a’ kitűzött czél és várt 
siker nemcsak utói nem érethetnék, sőt szerfölött élté— 
vesztethetnék : a’ tek. KKnak és RRnek az országgyűlés 
évenkini tartatása iránti szándékához a’ m. föRR. nem já 
rulhatnak ’s ennélfogva a’ fenálló törvények változtatása 
szükségét fenforogni a’ m fóRR. nem látván, bizodalmasun 
felszólítják a’ tek. KKat és RRkct, hogy ebbeli kívánsá
guktól eláliani szíveskedjenek.

H á s o d i k  ü z e n e t e  a ’ i n .  f ő R R n e k  a ’ t . K K .  
é s  R R h e z  a* b ü n t e t ő  t ö r v é n y k ö n y v -  j a v a s l a t  
i r á n t .  Midőn ő cs. kir. főhgsége és a’ ni. főRR. az e ’ 
tárgyban váltott első üzenefjökben a’ magányrendszernek 
gyakorlati megkisértése végett mintabörtön -  felállíttatást, 
addig is pedig, inig ezen rendszer általányosan behozat
nék , a’ mostani börtönök ideiglenes javittatását, úgy a’ 
magányelzáras alapján megállapított büntetések mértékének 
az ideiglen elfogadandó rendszerhez arányosítását javas- 
lottáfc, semmit itykább szem élőit nem tartottak, mint azon 
sürgető szükséget, melly a ’ büntető törvénykönyv nemléte 
miatt a’ bizonytalanság megszüntetését és a’ mostani bör
tönökén mielőbb történendő javítást mulhatlanul követelik. 
A’ tek. KK. és RR egy mintabörtönnek a’ m. főRR. által 
javaslóit felállíttatását el nem fogadják ’s annak szükségét 
elősorolván , a’ magányrendszer jeles tulajdonit leginkább 
azon szempontból támadják m e g : hogy a ’ magányrend- 
szer annyi nép és évek tapasztalása után foganatában olly 
határozatlannak ’s egy olly meg nemoldott feladatnak többé 
nem tekintethetik, mikép hazánkba kísérletek nélkül általá
nyosan behozni nem lehetne; továbbá hogy azon rendszer, 
melly általán a’ két világrész legkülönzőbb népeinél si
kerrel alkalmaztunk , az e’ haza népeinél sem lehet al
kalmazhatlak A’ m. fóRR. a’ inagányrendszer fényolda
lait megismerték ugyan, mert máskép azt a ’ mintabörtönre 
nézve sem fogadták volna e l ; úgy hiszik azonban, hogy 
a’ t. KK. és RR. által fölhozott ellenvetések csak akkor 
állanának , ha a’ magányrendszer alkalmazásának minde
nütt ugyanaz volna sikere ’s üdvös hatása; ha annyi kö
rülmény által nem feltételeztetnék; ha, szóval, a’ magány
rendszer, mikinti alkalmazására ’s gyakorlati eredvényére 
nézve már mai napon egy bevégzett ’s teljesen megfejtett 
kérdésnek tekintethetnék; de a ’ tapasztalás ellenkezőrül 
tanúsít, ’s mig a’ külföldön szerzett adatok kétségtelenné 
teszik azt, hogy a ’ magányrendszer alkalmazása a’ kü
lönböző fajú, szinü, szokásu és miveltségü népeknél kü
lönböző eredvényeket idéz elő; mig azon adatok tények 
gyanánt tüntetik elő, miszerint ezen rendszer alkalmazása 
időnkint majd mindenütt folytonos és annak üdvös hatását 
feltételező változásokat szenved , és hogy aziránt korán 
sincs olly köz és biztos megállapodás, melly után minden 
ezentuli kísérlet fölöslegessé válhatnék; inás részről nem 
hiányzanak olly tapasztalások, mellyek szerint a’ magány- 
rendszer s.keretlennek ’s czélelleninek találtatott, v. mel
lyek szerint a’ betegség, halomás és őrültség olly iszonyú 
irányban mutatkoznék a’ magán -  elzárás mellett hogy ezt 
kegyetlenség nélkül alkalmazni nem is lehetne ; ’s noha 
ezen káros következmények nagyobb részben nem a’ ma
gányrendszer alapeszméjének, mint inkább egyéb körül
ményeknek ’s talán a’ rendszer helytelen alkalmazásának 
tulajdonítható , de csakugyan hathatós intésül szolgálnak, 
hogy ezen rendszer , inellynek illy gyászos eredvényei 
lehetnek, mielőtt annak h a z á n k b a n  leendő hatása felől 
h o n i  tapasztalások n y o m á n  t u d o m á n y  n e m  sze
reztetik , általányosan be ne hozassák. Es valóban, midőn 
azon állodalmak is, mcllyekben ezen rendszer egyes bőr-
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tűnőkre nézve alkalmazva’s gyakorlatilag próbálva van, oda 
még nem jutottak, hogy azt általányosan \s kizárólag min
den börtöneikr e kiterjesztették volna: mennyivel inkább 
kell óvatosnak lenni ezen rendszer közönséges behozata
lánál olly törvényhozásnak, mellynek saját tapasztalási e’ 
részben nem lévén , egész tudománya az irodalom meze
jén szerzett adatokbul keletkezik. Megemlítették a ’ mlgos 
főRR. azon okok közt, mellyeknél fogvást a’ magányrend
szert azonnal olly kiterjedésben, mint a’ választmányi mun
kálatban javasoltatik, behozni fölötte nehéz volna — a’ 
szükséges személyzet hiányát , mellyel annyi kerületi és 
törvényhatósági börtönök ellátandók lennének, cs azon ro~ 
pant kéltségeket, mellyek azok felállítására raegkivántat- 
nak; miután azonban a’ t. KIv. és RR. magok is elisme
rik , hogy a’ tervezett börtönrendszer közönséges beho
zatala nem egyszerre történhetik, hanem hogy arra több 
év kívántatik m eg, ezen okok további vitatásának szük
sége nagy részben megszűnik ; annyi minden esetre bi
zonyos , hogy felv igyázóra  , igazgatásra , a’ rabok ok
tatására megkivántató alkalmas személyek hiánya több bör
tönnek egyszerre leendő felállíttatása ellen mindig fontos 
tekintet lecnd; mert minden tapasztalás útmutatása szerint 
a' magányrendszcr alkalmazásánál legtöbb függ u’ végbe
hajtásra megbízott személyzettől, inellvben ha mintegy 
meg nem testesült e’ rendszer, a ’ törvény holt betű ’s 
az elméletileg legszebb intézkedések eredvénytelenekma
radnak. De a’ tek. KK. és RR. a’ mintabörtön felállíttatását 
annyiban károsnak is hiszik, a’ mennyiben ezáltal a’ ma
gányrendszer behozatala késleltetnék, ’s attól tartanak, 
hogy azalait más javítások válván a’ közvélemény ked- 
velteivé, és az egyetlen mintabörtön ügyetlen igazgatása 
vagy más véletlen által a’ rendszer közhitele megcsökken
vén , azon kedvező kor ,  melly a’ magányrendszer beho
zatalára most mutatkozik, hoszszu időre el fogna múlni; mind 
jelen, mind első íizenetjökben eléggé kifejtették a’ in. főRR. 
mikép a’magányrendszernek egyszerre leendő általányos be
hozatalát,inig annak gyakorlati hatása iránt hazánkban kísér
let nem történik, sem tanácsosnak, de a’ szükséges elő
készületek ’s főkép a’ börtönrendszer életbe léptetésére 
megkivántató alkalmas egyedek hiánya miatt azonnal lé -  
tesithetónek sem tartják: azon késedelem tehát, mellyet 
a’ magányrendszer általányos kiterjesztésében a’ mintabör- 
tön—felállítás által oldoztatnék, a’ m. főRR. nemcsak nem 
károsnak sót üdvösnek és raulhatlanul szükségesnek te
kintik; ’s mivel ez egyetlen intézet minden költségkímé
lés nélkül a’ legújabb tervek és tapasztalatok szerint fel
állítva , ügyértő személyzettel ellátva a’ lehető legtöké- 
letesb alakban léptetnék életbe, alig lehetséges, hogy illy 
intézetben hanyagság vagy ügyetlen kezelés beharapozván, 
az által a’ rendszer hitele gyengittetnék. Azt pedig, hogy 
a’ nemzetnek e’ naponta inkább érezhető szükség megis
meréséből eredett készsége , mellyet a’ börtönöknek tete
mes áldozattal is eszközlendő javíttatása iránt nyilványitott, 
később megszüntessék, feltenni nem lehet, sőt inkább ok
szerinti következtetésnél fogva hinni k e l l , miszerint ha a' 
rendszer hazánkra nézve most csak elméletileg mutatkozó 
jótékonysága gyakorlatilag is bebizonyul és igazoltatik, az 
a’ rendszer létbehozására megkivántató költségeket még 
nagyobb készséggel fogja megajánlani ’s igy sem ezek. 
sem a’ fölebb érintett szempontból felhozott ellenokok a 
m. főRRet előbbi nézeteiktől el nem mozdítván, tovább is a’ 
mellett maradnak, hogy javaslatuk szerint előleg egy bör
tön állíttassák, neveztessék az bár, ,,kísérleti börtönnek**, 
mennyiben abban a’ rendszer iránt előleges kísérlet tö r
ténik , vagy ,,mintabörtönnek<4 , — mennyiben az utána 
keletkezőknek példányul szolgálatid. Végre a’ t. RR. ab
ból hogy a’ mintabörtönoeli kísérletet sem szükségesnek, 
sem tanácsosnak nem tartották . azt következtették , hogy 
átmeneteli rendszert sem pártolhatnak; ennélfogvást a’ m̂  
főRRnek sem a’ börtönök ideiglenes javíttatását tárgyazo 
második sem a’ büntetéseknek más rendszerhez arányo

sítása iránti 3dik javaslatát el nem fogadták: a ’ m. főíBR„ 
pedig erős meggyőződésük szerint mind a’ két tárgy iráüti 
intézkedést még akkorra is mellőzhetlennek látják ha a ’ 
mintabörtön felállíttatása nézeteik ellen fölöslegnek talál
tatnék es a’ magányrendszer egyszerre általányosnak el
fogadtatnék; mert miután a’ börtönök, mint ezt a’ t, RR*. 
is elismerék, a’ dolgok természetes folyama szerint nemi 
egysze rre , hanem egymásután építtethetvén , a’ rendszer' 
közönséges behozatala csak számosb év alatt létesül
hetne ; ha ezen közbeeső es számosabb évre ter
jedhető időszak alatt a’ törvényhozás a’ mostani börtönöket 
azon legroszabb állapotban , mellyben azok nagyobb ré
sze van, lo\ abb is megtartani, ha az ország lakosit azon 
kétes bizonytalanságban, mellyben bünt.törv. hiánya miatt lé
teznek, tovább is meghagyni nem akarja: mind a’ börtönök 
ideiglenes javíttatásáról, mind a’ büntetések mértékének 
más rendszerhez arányosítása iránt gondoskodnia mulhat- 
lanul szükséges. Elismerik ugyan a’ in. főRR., hogy az 
1827. évi választmányi munkálat a ’ börtönügy jelen fej
leményében tökéletesen kielégítőnek nem mondathatik; de 
más részről szinte nem tagadható, hogy abban a’ tiszta
ság ,  egészségi feliigyelés ’s erkölcsiség, a’ vádlottaknak 
az elitéltektöli megkülönböztetése és több illyetén javítás 
tekintetében olly intézkedések is foglaltatnak, mellyek a’ 
legújabb rendszerekben is feltaláltathatok ’s a’ melly in
tézkedések hazánk börtöneire alkalmaztatván, addig is , 
raig tökéletesb rendszer életbe ,lépne, azokon tetemes ja 
vításokat eszközölnének, mellyeket a’ tökéletesb után miatt 
elmellőzni nem volna czélszerü. Azt mondják a’ t. RR., 
hogy az 1827ki munkálat intézkedését azért sem fogad
hatják el , mert azok mellett a’ börtön-fegyelmet a’ bün- 
tétésnek csak olly nemével lehetne fentartani, mellyet a’ 
t. RR. az uj büntető törvénykönyvből kitörleni kívánnak; 
a’ nélkül hogy a’ m. főRR. ezen büntetések nemeinek vizs
gálatába bocsátkoznának, — vagy az iránti nézeteiket e* 
helyen kijelenteni kívánnák, egyedül azt jegyzik meg, mikép 
azon büntetések v.csak a’ magányrendszer alkalmazása által, 
vagy a’ nélkül is megszüntethetek; az első esetben az 1827. 
évi szabályok elfogadása nélkül is fen kell azokat tartani a’ 
magányrendszer behoztaláig, másik esetben pedig addig is 
megszüntethetvén, az I827ik évi évi munkálat elveinek el
fogadása, e’ r é s z b e n  k ü l ö n b s é g e t  nem tenne; mi pe
dig a’ költségeket illeti: már az ideiglenes rendelkezés fo
galma hozza magával, hogy ideiglen csak olly javítások léte— 
sittessenek, mellyek kevés költségbe kerülnek, v. mellyekröi 
előreláható, hogy a’ bármelly újabb rendszer behozatala utál* 
is egészben, v. legalább kevés változtatással megállnak ’s e?' 
szempontból indulva ki a’ m. főRR. első íizenetjökben közlőit 
2ik javaslatukat azon hozzáadással kívánják pótoltatni,misze
rint azon fönnhatóságokban, hol uj börtönök építtetése válik 
szükségessé, a’ magány rendszer szabályinak alkalmaztatása 
ugyan későbbi törvényes intézkedésig fíiggesztessékfíflfa
zonban a’ középponti biztosság felügyelése alatt felállítandó 
börtönökben inagánykamarácskák építtessenek. A’ m. főRR.
ezen kivánatát pedig, hogy a’ magányrendszerhez inért bün
tetések az ideiglenes rendszerhez arányosittassanab, azon 
felebb érintett főtekinteten kívül, miszerint illy aráaymeg— 
állapítás nélkül a’ kidolgozandó bünt.törv.könyv a’ raagany— 
rendszer behozataláig általányosan nem használtathatnék,más 
nemzetek példája ’s a ’börtönügyben nagy jelentőségű egyes 
tekintélyek is támogatják ; ezeknél fogva elsőbb üzenetben 
előadoti 3ik javaslatukhoz tovább is ragaszkodnak. ’S miután 
a’ m. l ö R K .  a’ tek. IIR. által felhozott okok ujabbmegfoníolása 
után sem tarthatják egy uj rendszernek előleges kisérlettétel 
nélkül közönséges behozatalát tanácsosnak; miután a’ börtö
nök nagyobb része olly rósz karban van,a’rabokkali bánásmód 
olly különböző, és ingatag szokásokon alapul, hogy az ezek 
iránti intézkedést véleményük szerint egy uj rendszernek 
hoszszabb időt igénylő közönséges behozataláig elhalasztani 
nem lehetne; miután végre meg vannak győződve, hogy épen 
az elöbocsáíotíakhoz képest létesítendő intézkedések által
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f o s á n  azon  a ’ t .R R .  ü z e n e t e  v é g é n  m e g e m l í t e t t  m a g a n y e r d e -  
kekn ek  le g in k á b b  e l é g  té tetni: u g y a n a z é r t  e lő b b i  j a v a s l a t u k 
hoz  tovább i s  r a g a s z k o d n a k  ’s  a z o k  e l f o g a d á s á r a  a ’ t .R R t  s z i 
v e s  b izodalom m al f e l s z ó l í t j á k .

Alázatos kérelem.

A ’ p e s t -b u d a i  la p o k  k ö z ü l  ho l  e g y i k ,  ho l  m á s ik  n é h a  
n é h a  korholja  a ’ r e n d ő r s é g e t , n é m e l ly  é g r e k i á l t ó  v i s z -  
s z a é l é s e k  e l n é z é s e  v a g y  m e g  nem  s z ü n t e t é s é é r t  J l ly e n e k  
péld á u l:  e g y  a r s z lá n  m a g a s r a  n y ú ló  k a la p ja  m e g é r in t i  a ’ 
h o l t - e r n y ő  d o r o n g j á t ;  e g y  m á s ik n a k  t y ú k s z e m e i  fá jn a k  a ’ 
m a g y a r - u t c z a i  k ö v e z e t e n ; to v á b b á  e g y  k é n y e s  h ö l g y  r u 
h ája  f e lé  f e c s k e n d e z i  a z  u t c z a - ö n t ö z ő  v i z é t  —  ’s  már van  
h an d ab an d a ,  h o g y  m ind e z e n  r é m i t ő s é g n e k  a z  i l l e t ő  h a 
t ó s á g  m iér t  n em  v e s z i  e l e j é t  , m iért  n e m  e m e l ik  fö le b b  a ’ 
b o l t e r n y ö k e t ;  m iért  nem  b u rk o ljá k  e lő b b  a ’ M a g y a r - u t c z á t ;  
’s  m iért  ö n tö z n e k  é p e n  a k k o r ,  m ikor  e z  v a g y  am a h ö l g y  
s é t á l n i  m é ltó z ta t ik  ? s tb .  E z e k  u g y a n  r ém itó  d o l g o k ,  de  
a z é r t  é lh e t  a ’ m a g y a r  ’s  á l lh a t  B u d a  m é g .  A l u l i r t  i s  b á 
torkodik  a z  i l l e tő  h a t ó s á g o k h o z  fo ly a m o d n i ,  d e  mint k é r ő ’s  
a ’ s z e g é n y  i g a v o n ó  m arhák n e v é b e n .  I g e n  ! bátor  v a g y o k  
a z o n  n e m e s  k e b lű  férf iak e g y e s ü l e t é h e z  i s  f o ly a m o d n i ,  kik  
n e m c s a k  a z  em b eri  j o g o k a t  v é d n i ,  hanem  a z  á l iá to k é t  i s ,  
m e n n y ib e n  a z  a z o k n a k  e m b e r e k k e l i  v i s z o n y o k n á l  f o g v á s t  
t e r m é s z e t  á lta l  m e g a d a t o t t ,  ó ia lm a z n i  s z e n t  k ö t e l e s s é g ö k -  
n e k  ism e rik ;  f o ly a m o d n i  a z  á l la to k  n e v é b e n ,  m e l l y e k  h ú 
s á v a l  a z  em b e r  é l  ,  s z ő r é v e l  ’s  b ő r é v e l  r u h á z k o d i k  , ’s  
m e l ly e k n e k  ö s z s z e s  o r s z á g á t ó l  , m i g  a z  ip a r  é s  s z o r g a 
lom m a g a s b  ir á n y ú  á g a i  n á lu n k  f e l v i r á g z ó n a k  , ho n u n k  
é l e t f ö l t é t e l é t  k ö l c s ö n z i .

K e l e t i s é g ü n k m é g  le  n e m  kop ott  s z í n e z e t é b e n .  ’s  s z e l 
lem ü n k  m é g  ki nem  fe j le t t  h e l y e z e t é b e n  a ’ m e z ő g a z d a 
s á g  ná lu n k  a z ,  mi a ’ t e j je l  ’s  m é z z e l  f o ly ó  K a n a á n  e s z 
m é jé t  va lós í th a tja ;  m ert  m é g  mit a ’ k e r e s k e d é s  b e h o z ,  h ö l g y  
c z ip é r e  is ,  m o nd hatn i,  e l f o g y .  M e z ő g a z d a s á g u n k b a n  i s  c s u 
pán c s a k  a ’ b a r m á sz a t  a z ,  mi l e g k ö z v e t l e n e b b ,  t i s z t a  p é n z t  
h o z  a ’ z s e b b e .  E s  m é g  i s  e z  a z ,  m ire  m e g l e h e t ő s  c s e k é l y  
ü g y e l e m  van fo r d í tv a  ; v a n n a k  —  t i s z t e l e t  n e v ó k n e k  —  e -  
g y e s e k  , kik  k i v é t e l  g y a n á n t  r a g y o g n a k  ki a ’ hon t á g a s  
z ö ld  té r é ib ő l  ’s  ők  é l v e z i k  i s  a ’ f i g y e l e m  é s  s z o r g a lo m  
s o h a  nem c s a l t  ju ta lm á t;  d e  mi a z  ott ,  hol o l l y  m é r h e t le n  
a ’ t é n y e k  p u s z tá n  h a g y o t t  m e z e j e ?  Kit  a z  i s t e n  s z é p  s z a 
v a k k a l  ’s  m e l e g  k e b e l l e l  m e g á ld o t t  , ’s  i d e j e  van  h o z z á  . 
s o k a t  é s  s z é p e k e t  Írhatna ’s  m o n d h a tn a  e ’ t á r g y r ó l ,  ’s  tán  
majd a z o n  s z a v a k  m e g  i s  t e n n é k  ha tá su k a t ,  d e  n e k e m  s e m  
ö m le n g ő  s z a v a i m ,  s e m  időm  j e l e n b e n  nem  l é v é n ,  e z e k r ő l  
nem , c s u p á n  a z  i g á s  bárm ok k in z a fá s a  e g y  b o r z a s z tó  n e m é 
ről akarom  sa já t  é s z r e v é t e l e i m e t ,  m int fö leb b  m o n d á m , a l á 
z a t o s  k é r é s e m m e l  a z  i l l e t e k h ö z  k i s é r v e ,  e lm o n d a n i .

A z  á l la tk ín z á s n a k  a z o n b a n  sok  fa ja  l é t e z v é n  —  itt i s 
m ét  Hágas m e z ő  n y í l ik  a z  e m b e r  ’s  á l la tb a rá tn a k  a m a z o k 
h o z  e z e k - f e l e t t  s z ó l n i .  M e l l ő z v e ,  fá jd a lo m ,  a ’ s o k a t ,  c s a k  
a z t  em lítem , m is z e r in t  a z  i g á s  barm okat  e r e j ű k e n  t ú l  
t e r h e l i k .  S e h o l  a ’ k é t  m a g y a r  honban s z o m o r ú b b  S z e 
r e n c s e m  nem  ju to t t  e z t  o l l y  b ő v e n  lá tn i ,  m ind P e s t e n . —  
M a g y a r  ho n u n k  sz á m ta la n  a jkú  la k o s a i  k ö z ö t t  v an  e g y  
faja a z  e m b e r i  n e m n e k ,  m e l l y e t  „ f u v a r o s á n a k  n e v e z n i ’ 
s z ó t á r , —  d e  e z  i g e n  ^ s z é le s  k é p z e t :  's  h o g y  a n n á l  j o b 
ban m e g is m e r jü k ,  k ik rő l  b e s z é lü n k ,  a' k é p z e t e t  ö s z s z é b b .  
kell  v o n n o m , ’s ak k or  i g y  m ondom „ s v á b  fu v a r o s o k “ ’s  e z e k  
alatt értem  m i n d a z o n  fu v a r o so k a t  kik nem m a g y a r h a 
nem o l ly  n y e l v e n ’s  ú g y  b e s z é l n e k ,  h o g y  h a l lá s á r a  a ’ b e c s ü 
le t e s  em ber fü l e  k im arju l  , ’s  k e b le  fö lh á b o r o d ik .  B o r 
z a s z tó  ’s k e b e lr á z ó  a z o n  vad  té n y .  mit a z  e m b e r i s é g  e z e n  
, aja , a’ ná la  so k k a l  s z e l i d e b b  . m ondhatni n e m e s e b b  é s  
h a szn osab b  h á z i  i g a v o n ó  á l la to k o n  e lk ö v e t .  —  A z  á l l a t -  

ín z a s  sok faja k ö z ü l  időm ’s  e ’ la p o k  s z ű k  köre  m iatt  c s a k
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a z  e r ő n  tú l i  t e r h e l é s t  e m lí th e te m .  —  K i  p e d i g  m e g  akar  
g y ő z ő d n i  a r r ó l , h o g y  e m b e r tá r s a  k e b l é t  m i l ly  v a d s á g  ’s  
d u r v a s á g  la k ja  a z  i g á s  bármok irá n t ,  t e g y e n  e g y  k i s  s é ta u ta t  
P e s t  a z o n  u t c z á in ,  m e l l y e k  a ’ t é g l a k e m e n c z é k r e ,  k ő b á n y á r a ,  
a ’ t ű z i f a - d e s z k a -  ’s  m á s  r ak tárak h oz  v e z e t n e k ,  v a g y  a ’ 
d u n a p a rto n  a z  ú g y n e v e z e t t  d u n a v i z e s e k  k i j á r ó j á h o z ,  ’s  itt  
majd m in d e n  órá b a n ,  s z o m o r ú  lá tv á n y o k n a k  l e h e t  s z e m t a n ú j a ;  
m időn  a z  á l l a t o r s z á g  u g y n e v e z e t t h ó h é r j a i , a ’n a g y  t e h e r  a la t t  
ö s z s z e o m l o t l ,  p á r á t  i s z o n y ú  k á r o m k o d á s  k ö z ö t t  é le t h a l á l r a  
v e r ik  k í n o z z á k , d ö f i k , r ú g j á k , s z ó v a l  m in d e n fé l e  b o r z a s z tó  kint  
e l ő v e s z n e k ,  h o g y  a ’ l e h e t s é g e t ,  l e h e t ő v é  t e g y é k .  K i  e z t  nem  
lá t ta ,  l e h e t  f o g a l m a ,  ha  e lm o n d o m ,  h o g y  e g y  ló  u tá n  a z  ú g y  
n e v e z e t t  e g y  f o g a t o s o k  ( E i n s p a n n i g e r c k )  e g y  n é g y s z ö g  ö l 
fá t  f e l r a k n a k ;  ha  m o n d o m ,  h o g y  k ő b á n y á b ó l  s z i n t é n  f é l  
ö l  k ö v e t ,  a ’ k ü lö n b e n  i s  e l é g  o trom b a  s z e k é r r e ,  to v á b b á  
t é g l á v a l ,  h a lm o z v a ;  n e m k ü lö n b e n  u g y a n  e g y  r ó s z  ló  u tá n ,  
20—25 puttón  d u n a v i z e t — mi k ö r ü lb e lü l  80—100 e r d é l y i  
v e d e r ;  to v á b b á  d e s z k á v a l  ’s  v á s á r i  á r u c z i k k e k k e l  stb .  t e r 
h e l ik .  I l l y  t e h e r r e l  a z tá n  a ’ kátyukkwl b ő v e n  e l lá to t t  k ü l 
v á r o s i  u tc z á k b a n  t e r m é s z e t e s e n  e la k a d n a k ;  ak k or  lá th a tn i  
a z o n  k i n t , m e l l y e t  a z  á l la t  s ű r ű  ü t l e g e k  ’s  k á r o m k o d á so k  
k í s é r e t é b e n  , m in d e n  iz m a in a k  s z é t s z a k a d á s á i g  f e s z í t é s e  
k ö z t  s z e n v e d ;  ha l lh a tn i  h a lá lo s  n y ö g é s é t  e l l e n t é t b e n  a ’ du r
v a  b á m u lo k  vad  h a h o t á j i v a l : e z  k e b e l l á z i í ó  ’s  e lk e s e r í t ő  
l á tv á n y  ! J a j  a n n a k ,  k i  h ó h é r lá s  a lk a lm a k o r  a z  e m b e r i s é g  
’s  k ö n y ö r r e  f i g y e l m e z t e t i  e z e n  nem  e m b e r e k e t , m e rt  h a  
nem  r é s z e s ü l  i s  a ’ k in o z ta to t t  á l la t  ü t l e g e i b e n  , b iz o n y o s a n  
s z id a lm a k  ’s  g o r o m b a s á g o k  v á l o g a t o t t  f a ja iv a l  g a z d a g o n  
ju ta lm a z ta t ik  h ív a t la n  v é d n ö k ö s k ö d é s e é r t .  E z  o k é r t ,  m i g  
e ’ t á r g y b a n  s z a k é r tő b b  e m b e r e k  b ő v e b b e n  ,  ’s  m e le g e b b e n  
s z ó l a n á n a k  f e l  s a j tó  u t já n ,  m in t h o g y  r ö v id e n  s z ó l a n a k i s ,
’s  a ’ t ö r v é n y h o z á s  i s  , v a g y  ha  e z  n e m ,  l e g a l á b b  m i v e l -  
t e b b  s t a t u s o k  p é ld á já r a  á l la t k ín z á s  e l l e n i  tá r s u la to k  k e 
l e t k e z n é n e k  : a z  i l l e t ő  h a t ó s á g  i g e n  n e m e s  ’s  h i v a t á s a -  ’s  
m é l t ó s á g á v a l  m e g e g y e z ő  t é n y t  k ö v e t n e  el , ha k e m é n y , 
s z i g o r ú  r e n d e l é s é v e l  a ’ v á r o s b a n  tö r té n e n d ő  i l l y  á l la tk ín 
z á s n a k  v é g e t  v e t n e .  E z t  p e d i g  i g e n  k ö n n y ű  v o l n a  l é t e — 
s i tn i .  M e g  k e l l e n e  h a tá r o z n i  p o : h o g y  e g y  ló  u tá n  c s a k  
e n n y i  ’s  a n n y i  p u t t o n - v i z e t ,  s z á l d e s z k á t ,  v a g y  darab t é g 
lá t ,  e n n y i ’s  a n n y i  r é s z  ö l fá t ,  k ö v e t  stb .  s z a b a d jo n  fö l t e n n i .  A ’ 
v é g r e h a j t á s  i s  l é t e s i j h e t ő  l e n n e  a z  ú g y n e v e z e t t  fa ,  d e s z 
k a ,  t é g l a  s tb .  s z á l l í t ó k  e l l e n ő r k ö d é s é v e l ,  v a g y  a z  u t c z á k o n  
se m m it  nem  t e v ö l e g  h e n y é l ő  ő rök  á l ta l .  ’S  h i s z e m ,  h o g y  
i l l y  e m b e r i  j e l l e m e t  m a g á n  hordó  h a tá r z a to k ,  r e n d e l e t e k ,  
m e l l y e k  a z  á l l a t o k a t , a z o n  d u r v a  , e m b e r te le n  ’s  a z  e r -  
k ö l c s i s é g ,  a ’ t e r e in tő n e k  a ’ d o lg o k  e ló á l l i t á s á b a n i  f e l s é g e s  
i n t é z k e d é s e — ’s  a z o k n a k  b i z o n y o s  e z é l o k  e l é r é s i r e  ö s z -  
s z e k ö t t e t é s é r ö l  se m m i  f o g a lo m m a l  n em  b iró  e m b e r e k  e l l e n  
v é d e n é k  s o k k a l  c z é l s z e r ü b b e k  's a ’ s ta tu s  c z é l j á t  i s  m e g -  
k ö z e l i t ó b b e k  l e n n é n e k  , mint a ’ s i l á n y  a r s z l á n f e j e k e t  k o 
n y a tó  b o l t - e r n y ő k  d o r o n g j a i r ó l  ’s  j á r d á k  nem  ö n t ö z é s e i -  
rő li  r e n d e lc f e k  ; m e rt  In jáb an ,  m a te r iá l i s  h o n u n k b a n ,  m i g  
m é g  a ’ s z e l l e m v i l a g s u g á r  áttör  a z  a n y a g i  é r d e k e k  sötét: 
k ö d é n  ; m i g  a ’ p e * tf iu m e i ,  p e s t d e b r e c z e n i  stb .  v a su ta k  e l 
k é s z ü l n e k  ; ’s  m i g  a z  a l fö ld  r ó n a s á g a i n ,  ’s  f e l fö ld  k is  
v ö l g y e i n  ö k ö r r e l ’s  l ó v a l  s z á n t u n k :  a d d i g  m é g  r eá jo k  n é l 
k ü l ö z h e t e t l e n  s z ü k s é g  v a n ,  é s  l e s z  mind ö r ö k k e  ; s  k ö 
v e t k e z ő l e g  k í m é lé s  re  ’s  k ím é lé s r e  é r d e m e s e k .  —  M e l y  
a lá z a t ta l  e s e d e z e m  e z e k  u tán ,  a ’ s z e g é n y  i g á s  barm ok n e 
v é b e n  a z  i l l e tő  h a t ó s á g o k  e lő t t ,  m é l f o z t a s s a n a k  a ’ f ö le b b  
m o n d o tta k a t  é b e r  f i g y e l e m b e  v e n n i  ’s  e z e n  t á r g y b a n  k e g y e s  
h a tá r z a to t  k ib o csá ta n i .  M i t , ha  a ’ t e r m é s z e t  s z ó v a l  a j á n -  
d á n d é k o z z a  v a la  m e g  a z  á l la to k a t ,  h á lá v a l  f o g n á n a k  m e g 
k ö s z ö n n i ;  d e  m in th o g y  a z t  nem  te h e t ik  t e s z i k  é r e t t ö k a z o k ,  
kik irán tu k  k ö t e l e s s é g ö k e t  n e m c s a k  é r z ik  k e b lü k b e n  h a
nem  g y a k o r o l j á k  i s  a z  é le tb e n  ’s  a z o k  k ö z ö t t  én

E t é d i  G e d ö  J á n o s  b a r m á s z  -  n ö v e n d ék .

9 )  Egy nemes keblű férfi igen je le s  és tudományos értekezést  
dolgozott e ’tárgyban, rövid}időn megjelenendőt.
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v á r o s o k  e l r e n d e z é s e  t á r g y á b a n .  Ö cs. kir. főhg- 
ségé és a’ ni. főrdek eisö üzenetjök mellett közlőit osz- 
reveteleik folytában a’ tek. KK. és RRnek megállapodásit 
veven tanácskozás alá , abban megnyugosznak : bogy a’ 
bányavárosoknak, bányászati tekintetben fenálló különös 
jogaikra nezve, a’ sz. kir. városok elrendezését tárgyazó 
törvényjavaslatban fentartás csupán akkor történjék,ba a’ 
munkálatban levő bányászati törvénykönyv vagy kir. jó
váhagyás alá nem terjesztethetnék, vagy pedig kir. jóvá
hagyást nem nyerne. — Egyébiránt a’ tjavaslat első §§ira 
nézve ltól a’ 41ig meglevén a’ két tábla közti egyesség; 
úgy szinte a’ 42ik §ra is a ’ különbség a’,,kisgyülés“ ki
fejezésére nézve , melly iránt a’ t. RR. fentartással él
nek, alább a’ , , tanácsot“ a’ „kisgyülés“ helyett elfogad
ván , az által szinte m egszűnt; a’ 43ra pedig már előbb 
sem lévén észrevétel; mi a’ 44et illeti, a’ m. fóRk továbbá 
sem látják által, hogy midőn mind az, ki a’ városban egy 
év óta állandón lakik, letelepültnek tekintetik, miért kelljen 
még is e’ részben kivételt tenni azokra nézve, kik a’ vá
rosban hivatalbeli viszonyaiknál fogva laknak; ’s miután a’ 
t. RR. okai leginkább oda látszanak irányozva lenni, hogy 
azok, kik csak ideiglen laknak városban, letelepülteknek 
ne tekintessenek: megegyeznek a’ m. főRk, hogy letele
pülteknek ne tekintessenek azok: ,,kik a’ város területé
ben hivatalos vagy szolgálati viszonyaiknál fogva ideig
len laknak“ reménylvén, hogy ezen módosításban a’ t. KK. 
és RR is meg fognak nyugodni, — a’ 46. §ra meglevén 
az egyesség — a’ 47. §ra pedig a’ m. fóRk részéről már 
előbb sem lévén észrevétel ; — a’ 48. §ra nézve a’ m. 
Főrk előbbi javaslatukhoz tovább is ragaszkodnak ’s mi
után a’ t. RR. elfogadták a z t , hogy a’ szabályok felsőbb 
jóváhagyás végett,  végrehajtatásuk előtt felterjesztesse
nek , biztosan reményük, hogy annak a ’ szabályok értelme 
szerint leendő kifejezésben is megegyeznek, — a’ 49. §ra 
meglevén az egyesség; — az 50. §ra nézve megegyez
nek a’ m. Főrk abban, hogy ezen § igy módosittassék: ..pót
lása a’ jelen törvénynek mind azokban“  stb., — az 51. §. 
midőn a’ m. Főrk abban a’ gyakorlatot megemlittetni kí
vánták, ez alatt a’ hármaskönyv előbeszédi lOik czimében 
körülírt törvényes gyakorlatot értették, melly mivel e’ hon
ban törvény erejével bir, igen természetes, hogy azzal a’ 
szabály nem ellenkezhetik; miután azonban a’ m. Főrk úgy 
hiszik , hogy mindazok , raellyek eddig gyakorlatnál fog
va voltak kötelezők, jövendőre, a’ mennyiben a ’ kir. vá
rosokra megtartandók lesznek, Írott törvényekben fognak 
foglaltatni: hogy közeledési szándékukat ezzel is bebizo
nyítsák , megegyeznek, miszerint ezen §ból a’ ^gyakor
lat“ megemlítése elhagyatván,az akkép mint a’ t. R R .  j a 
vasolták , maradjon meg, — az 52. §ra tett javaslatuk mel
lett , a’ III. rész 2ik czimének 7. §. elég világos lévén, 
a’ m. Főrendek továbbá is megmaradnak, — az 53. §n»k 
a’ t. R R .  által javaslóit uj szerkezetéhez a’ Főrk szinte 
nem járulhatnak. Ugyanis, nem látják szükségesnek a’ tör
vényben azon kivételt, miszerint olly rendőri szabályok, 
mellyek végrehajtása halasztást nem szenved, felsőbb jó
váhagyás nélkül azonnal végrebajtandók lennének, mert 
az illy esetek, mellyek rögtön intézkedést kívánnak, mint 
a’ t. RR. által felhozott példa is mutatja, nem tárgyai a’ 
szabályoknak, de rendőri egyes határzaíok által elintez- 
hetök. Továbbá sem ezen §. sem az 54. §nak azon kitéte
lében , hogy a’ szabályok a’ , Htanács által legyenek jó -  
váhagyandók“ , a’ m. föRR. meg nem egyezhetnek, melly 
kitételt a’ t. RR* azért kívánnák megtartani, hogy ez ál
tal a’ szabályok helybenhagyásával járó feleletíeher a ’

httanácsra ruháztassék; mert magok a’ t. RR. okoskodásuk
ban elismerik, hogy az illy kitételü törvény nem zárhatja 
ki azt, miszerint a ’ httanács a’ hozzá beküldött szabályo
kat ö fels. elibe fölterjeszsze, mi megtörténvén , a’ h tó- 
tanacs azon legfelsőbb intézkedésért, mellyet végrehajtani 
köteles, felelőséggel nem tartozhatik. Ugyanazért mind 
az 53, mind az 54. §. nézve a’ m. Főrk előbbi javasla
taikhoz ragaszkodnak. Az 55. §ra tett módosítást pedig el
fogadják , — az 56. § miután a’ m. Főrk az 52ik § azt 
kívánták, hogy a’ szabályok a’ III. rész 2ik czimének7ik 
§. szerint hozassanak , önkint következik, hogy vélemé
nyük szerint azon szabályoktól, mellyek ama törvény kel
lékeivel nem bírnak, a’ jóváhagyás is megtagadandó ’s 
épen azért, mivel ezen §ban foglalt intézkedés a’ fenehbi 
52<ük §nál fogva önkint értetik, abban, hogy ezen sza
kasz kihagyassék, a’ m. Főrk megegyeznek; ha azonban 
azt a’ t. RR. megtartani kívánják : akkor a’ III. rész 2ik 
czimének megemlítésétől a’ m. Főrk el nem állhatnak ; — 
mindazáltal ezen §. függelékében javaslott azon rendelke
zést , miszerint ,,czélszerübb intézkedés ajánlása által a ’ 
jóváhagyás fel nem függesztethetik“ elfogadják, — az 57. 
§ra nézve a’ t. RR. tjavaslatát szinte elfogadják , — 58. 
§ra nézve , minthogy néha a’ tárgy fontossága szövevé
nyes léte , vagy thatóságok elkésett vagy nem kimeritő- 
leg történendett tudósítása okozhatják, miszerint ezek mi
att 3 hónap alatt a’ szabályok iránti felsőbb rendeletek a’ 
városokhoz le nem küldethetnek: ennélfogvást a’ mlgos 
Főrk tovább is a’ 6 hónapi határidőhöz ragaszkodnak; — 
az 59 §ra nézve pedig , tovább sem tudják a’ éj. Főrk 
az igazság és méltányossággal megegyeztetni, hogy olly 
szabályok is, raellyek talán igazságtalanok, törvénybe üt
közők vagy mások jogait sértők, csak annálfogva, mert 
az illető tisztviselő hanyagsága vagy bármi körülmények 
miatt az azokra kiadandó felsőbb rendeletek , a ’ kiszabott 
határidő alatt meg nem érkeztek, azonnal törvényesittes- 
senek ’s végrahajtassanak ; ennélfogva ezen §. elfogadá
sához ez úttal sem járulhatnak ; — de a’ 60. és 61 §§.
megtartásában megegyeznek, — a’ 62 §. kihagyatására
meglevén az egyesség , e’ helyett a f. RR. által javas
lott uj § iktatását ekép elfogadják: ,,a’ Httanács a’ jóvá
hagyott szabályokat szükséges tudomás végett ország
szerte közhírül tenni tartozik 4 — a’ 63. ’s 64. §§. inegle- 
vén az eg y esség ,—

Mi a’ város hatóságaiul szóló javaslatot illeti, mely- 
lyet a’ t. KK ’s RR e’ 2ik üzenet mellett közlőitek, jele
sen annak 1ső gát: ő cs. kir Főhgsége és a in. FőRR. ha
tározatibbnak látják az általok e’ tárgyban közlőit javas
lat lső gát, ’s miután meg vannak győződve, hogy kellő 
rend a’ városban csak úgy lesz fentartható, ha annak bün
tető ’s rendőri hatósága a’ város határin belül (különbség 
nélkül minden birtokra és személyre —• egyes kivételek 
megemlítésével — általányosan kiterjesztetik : előbbi javas
latukhoz tovább is ragaszkodván, egész bizodalommal szó
lítják fel a ’ t. RRket, hogy ahhoz járulni, vagy legalább 
azt, mennyire vélik a’ városi ’s rendőri büntető hatósá
got kiterjeszthetőnek, e’ helyen kijelenteni szíveskedjenek. 
Továbbá a’2ik gban megemlittetni kívánják a’ megyeháza
kat is, mint mellyeket külrendőri tekintetben szinte szüksé
ges a’ városi hatóság alá állítani. Egyébiránt a’ város ható
ságárul szóló minden többi ggt a’ FőRR. elfogadják; e -  
gyediil azon §st kívánják még előbbi javaslatukból hozzá 
adatni, melly szerint ,,a’ melly perekben a’ város mint fél 
érdekelteik, biró nem lehet,“ mert ott, hol a’ város érde
kelteik, és igy a’ t. RR. által felhozott példa esetében is, 
a’ város eddig sem Ítélhetett, hanem dclegatiónak volt he-
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tio<ry a’ nem kiváltságos telkek szerezhetése is megemlít
e t t  ; ellenben, noha azt azokból is, mellyek a’ bekeb- 
lezésre nézve megállapittattak, lehetne következtetni, na
gyobb világosság okáért azonban azt is kitétetni óhajtják, 
bogy magányuton a’ város által szerzett telkek kiváltsá
gos természetüket megtartsák; ’s a’ §. igy sze rk esz ten ék : 
,,A’ városok a’ város határán belül magányalbu utján, a -  
kár kiváltságos, akár nem kiváltságos telkeket jövőben is 
szerezhetnek, vagy ezek kiváltságos haszonvételeinek meg
szüntetését ez utón eszközölhetik. Ez esetben az illy mó
don szerzett telkek kiváltságos természetöliet továbbra is 
megtartják. De város határán kivül fekvő javakat többé 
nem szerezhetnek, hanem azokra nézve, mellyeket a’ tör
vény kihirdetésekor már bírtak, a* birtok ezimét megerö- 
sithetikCi: — a’ 80, 81, 82 ,83 , 8;. és 86. §§. iránt megle- 
vén az egyesség ,.— a’ 85. §ra nézve a’ m. FÖRR. meg
egyeznek, hogy az a’ 324. elébe iktattassék, — a’ 87. ’s 
88. §§ra már első alkalommal sem volt a’ m. FöRRnek 
észrevétele; ellenben, a’ 89. §. Elfogadására, melly a’ 
polgárságra megkivántató kellékeket foglalja magában, 
a’ t. RR. által felhozott okok sem bírhatják a’ m. Főiket; 
mert miután bizonyos vagyonosság a z , minélfogva még 
leginkább föltehető, hogy az azzal ellátott egyedek a’ köz
állomány fenállásához jóllétéhez, közrendhez, vagyonbeli 
érdeküknél fogva is kötve lesznek, ’s illyenekben a’ polgári 
jogok gyakorlatára megkivántató kellékek — értve az er
kölcsi meg a’ szükséges értelmi miveltséget és függet
lenséget — leginkább föltehetők ; ’s miután bizonyos va
gyonosság az, melly által alkotványos országokban a’ polg. 
Jogok gyakorlatára megkivántató képességek mérlegeztet- 
nek : ezeknél fogvást a’ vagyont, midőn polgári képességek 
meghatárzásáról van szó, mellékes tekintetnek nem tart
ják. Mind azon káros következményekre nézve pedig, 
mellyek — a’ pénzaristokratia megalapításából erednének, 
vagy abból, ha közép értékű lakosok a’ polgárok sorába 
nem juthatnának, a’ t. RR. nézeteiben a’ m. FöRR. is tel
jesen osztoznak, csakhogy azt hiszik, hogy tekintve a’ 
m. FÖRR. által tervezett mennyiséget, melly a rra ,  hogy 
valaki polgár lehessen, megkivántatik, koránsem állítható, 
miszerint a’ m. Fördek javaslatánál fogva csak a’ nagyobb 
értékűek nyerhetnének polgárságot. Egyébiránt, miután a’ 
t. RR. ebbeli javaslatában a’ megkivántató birtokmennyiség 
épen nincs meghatározva, ’s ennélfogva olly egyedek is, 
kiknek csak névszerint van értékük, valóság szerint pe
dig az sokkal csekélyebb, semhogy kellő biztosítékot 
nyújthatna, polgári jogok gyakorlatára képesittetnek: ő cs. 
kir Föhgsége és a’ m. Förk előbbi elveikhez, miszerint 
arra , hogy valaki polgár lehessen . bizonyos meghatár- 
zott mennyiségű érték megállapítandó — most is ragasz
kodnak, fentartván magoknak a’ sommák mennyisége iránti 
további egyezkedést, — a’ 9 l .  92. §§ra  meglevén az egyes
ség, — a’ 93- §bó l— megmaradván a’ m Fork a’ 89. §ra 
tett előbbi javaslatuknál— a’ d) pontra hivatkozást tovább 
is kihagyatni kívánják, — a’ 94. 95. 96. §§ra meglevén 
az egyesség ;—a’ 97. §ra a’ t. RR. észreéételeit elfogadják.

Azon uj §ra nézve, mellyet a’ m. FöRR. a’ 97. §. 
után javaslottak beiktatni, megismerik a’ m. FöRR. a’ t. RR. 
által felhozott ellenokok fontosságát; ’s nehogy" egy rész
ről a’ birtokosak közös birtokuknak sokszor kár nélkül 
meg nem történhető felosztására késztessenek ; más rész
ről pedig, hogy ollyanok, kik a’ 89. §. szerint megkiván
tató értékkel nem bírnak, polgárok ne lehessenek: a’ m. 
PoRR. ezen §t köv. módon vélik módositandónak: ,,Vala
mint az osztályos vérek, úgy más idegenek által birt olly 
kozo.s birtok után, mellvnek értéke nem nagyobb mint men
nyi a 89, §. szerint a r r a , hogy" valaki polgár lehessen, 
megkivantatik, polgár csak egy személy lehet, és ha az

Ive »’ 76 §• után a’ m. FöRR. által beiktattatni javaslóit 
/  ’ vaiamint a’ 76 77. 78. c s  79 §§. iránt is meglevén az 
ügyesség, — »’ 79. §• után a’ város magányatoni szerezhe- 

rSi  beiktatni kívánt §ra nézve megegyeznek a’ ra.FőRR.,

illetők egymás között megegyezni nem tudnának, közülök 
a’ városi tanács választ“  — a’ 98. §. érdemére nézve a’ t. 
RR. okaikat alább adván elő, a’ m. FÖRR. is észrevételeik 
előadását oda halasztják,’s ezen §ra tett javaslatukhoz to
vább is ragaszkodnak.

Az elhunyt polgárok özvegyeiről ’sr árván maradt 
kiskorú gyermekeikről szóló és a’ 100. §. után iktatandó 
uj §nak a’ t. RR. által javaslóit szerkezetét a’ m. FöRR. 
elfogadják azon megjegyzéssel: hogy a’ § végszavat „el
lenben a’ 1(>2. §ban kitett tehertől mentesek“ kihagyan- 
dók, minthogy a’ I02ik §. az örseregbeni szolgálatról 
szól, a’ m. FöRR. pedig az örsereg elrendezéséróli in
tézkedést az alább előadandó okoknál fogva e’ munkálat
ból kihagyatni kívánják; — a’ 101. §. iránt meglevén az 
egyesülés, a’ 102—106. §§at mint az örsereget érdeklő
ket szinte kihagyatni ’s ezek helyett az lsö alkalommal 
ajánlott §t megtartatni kívánják,— a’ 107. §, iránt megle
vén az egyesség, — a’ 108. §. utolsó részét, mint a’ pol
gári őrseregben való szolgálatra vonatkozót szinte ki
hagyatni kívánják: a’ 109- 110. §§ra  meglevén az egyes
ség, — a’ 111. 112. §§ nézve az első alkalommal kivánt- 
raódositáshoz tovább is ragaszkodnak, —- 113. §. megtar
tásában a ’ m. FöRR. megegyeznek, — a’ 114— 120. §§ra 
meglevén az egyesség ; — a’ törvényjavaslat 121. §át a’ 
FöRR. azon megjegyzésnél , hogy a’ kisgyülés helyett 
. ,tanács“ tétessék, elfogadják, — a’ 122. §. helyett azon
ban az lsö alkalommal javaslóit következő §t kivonják 
megtartatni: ,.Ha valaki a’ tanács végzésével meg nem 
elégszik, kérelme foganatositását felsőbb helyen szorgal
mazhatja“ , — a’ 122— 127. §§ban foglalt eskütt bíróságot 
a’ m. FőRR. el nem fogadják; mind azért, mivel a’ városi 
tanács meg lévén állapítva, nem látják okát, miért kelljen 
a’ polgári Jkörbe leendő felvételre nézve egy uj testü
letet alakitni ; mind pedig azért, mivel az eskütt bíróság 
nagy fontosságú kérdését mellékesen és közbevetőleg el* 
határozni nem tartják czéJszerűnek, — a’ 128. és 129. §§. 
elfogadják a’ ra. FöRR. — a’ 130. §ra nézve elfogadván 
a’ t. RR. a' m. FöRR. által javaslóit módosítást, ezen §. 
következőleg változtatattnék : „130. §. A’ polgári körbe le
endő beiktatás fejében, születés és osztálybeli tekintet nélkül, 
mindenki a’helybeli körülményekhöz mérsékelve szabály által 
megállapítandó dijt, melly azonban 3 frtot felül nem haladhat, 
a’ városházi pénztárba lefizetni tartozik.“— A’ polgárok által 
leteendő eskü formájára a’ t. RR. által tett módosítást a ’ m. Fö
RR. elfogadják; — a’ 131— 134. §§ra, úgy az ezután iktatan
dó §§ra, valamint a’ 135—139. § § ra ’s a ’ l40ik kihagyatásá- 
ra, a’ 141. 142. §§ra  is meglevén az egyesség, — a’ 143. 
§ra a’ ra. FöRR. azon kellékek meglétét, mellyek a’ pol- 
gárisodásra megkivánfatnak. a’ képviselőkben is megkí
vánván, ahoz , hogy a’ városi képviselők a’ polgárságból 
választassanak, tovább is ragaszkodnak, ’s ennyiben a ’ 
143. §ra tett előbbi javaslatuk mellett maradnak, — a’ 144. 
és 145. §§ . helyett előbbi alkalommal általok javaslóit há
rom §boz tovább is ragaszkodnak, ’s a’ft. RR. által a' 
megyei gyűlésekről felhozott példa a’ m. FöRR. azon állítá
sának, miszerint a’ köztárgyak iránti tanácskozás ’s vég
zések hozatala olly számos tagból álló testületre, miilyen 
a’ t. RR. javaslata szerint a’ képviselőké leend , czél-  
szerüen nem bizathatik, inkább mellette mint ellene szól. 
Valamint megyékben előfordul eset, midőn azok. kiknek 
megjelenni joguk van a’ gyűléseken fölötte nagy szám
mal megjelennek, noha sokszor a’ gyűlés helyétől igen 
távol laknak ’s életmódjok szinte ollynemü , melly folyto
nos foglalkodással já r :  úgy ez a’ városokban is, hol a’ 
képviselők helyben lennének, még inkább megtörténnék. 
Azon aggodalom sem tartóztatja a ’ m. FöRRket, hogy a’ 
kevés számú tanácskozók , mikép a’ t. RR. mondják , be
csületbeli tisztviselőkké fajulnának ’s köztük ’s, a’ mosta
ni választott polgárság közt szellemi irányra nézve kevés 
vagy semmi különbség nem leendne; mert a’ m. FöRR. 
javaslata szerint a’ megbízottak nagyobb számmal válasz-
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tatnának ’s gyakrabban kerülnének választás alá, hogy- 
sem attól tartani lehetne. Arra azonban , hogy a’ képvi
selők, kikre egyedül a ’ választási foglalatosság és semmi 
egyéb eljárás nincs hízva, ne három, hanem csak hat év
ről hat évre kerüljenek választás alá, a’ m.FőRR is rá állanak.

A ’ t. KK. es RR. t. javaslata 146. |$nak a) pontját 
fölöslegnek tartják a’ m. FŐRR miután az ö javaslatuk 
szerint nemkeresztyének polgárok, nem polgárok pedig 
képviselők nem lehetvén, önkint értetik, hogy nemke- 
resztyének képviselők sem lehetnek,—annak b) pontját szinte 
nem fogadják el, mert úgy hiszik, hogy valakit, ki polgá
ri kellékekkel ’s ezenfelül még polgártársai bizodalmával 
is bir, képviseletből csak azért kizárni, mert közhivatalt 
visel, igazságosan nem lehet, valamint azt sem tehetni fel 
általány osan, hogy a’tisztviselők,a’mi befolyással hivataluk
nál fogva birandnának, azt roszra forditnák, — a’ c) pon
tot illetőleg: abban, hogy valóságos hadi szolgálatban le
vő katonák képviselők ne lehessenek, a’ m. FRR. már el
ső alkalommal megegyezvén; attól pedig hogy az egyhá
zi személyek kivétessenek, a ’ t. RR. most elállván, ezen 
e) pontra nézve megvan a’ két tábla közti egyes ség ;  a ’ 
t. javaslat d) pontjára a’ m. FRR. által javaslott módosítást 
a ’ t. RR. elfogadván, ez iránt sincs többé észrevétel; de 
az e) pont alatt a’ bányavárosok és bányatisztek kivéte
lében, miszerint azok képviselők ne lehessenek, a ’ m. FöRR. 
meg nem egyezhetnek, ’s épen azért,  mivel ezek a’ vá
rosi népességnek tulnyomólag számosabb részét teszik, 
nem tartják igazságosnak azoknak képviseletién elzáratá- 
sát;  — az f)  pontra már első alkalommal meglevőn az 
egyesség, a’ g )  pont, miután a’ m. FőRR. kivánata sze
rint képviselő csak polgár lehet, kihagyandó volna; ’s igy 
a ’ m. FőRRnek a’ 1-16. §ra ajánlott szerkezete, kivevén 
az említett e) pontot, mellynek kihagyatasában megegyez
nek , fólebb előadott nézeteiket magában foglalván, ahoz 
továbbá is ragaszkodnak, a’ 174. §ra már első alkalommal 
nem leven észrevétel; a’ m.FőRR, által a’ i48ik §ra köz
lőit javaslatra a’ t. RR. észrevételt nem tevén, ahoz a’ 
m. FőRR. tovább is ragaszkodnak; — úgy szinte a ’ 149 
§ra tett módosításhoz i s ,— a’ 150- §t a ’ FŐRR. kihagyat
ni kívánván, miután a ’ t.RR. erre^észrevételt nem teltek,annak 
kihagyatásA mellett ez úttal is megmaradnak.

A’ m. FőRR. a’ l ö l .  §ra álialok javaslott esküformá
hoz . mint a ’ képviselők azon kötelességeihez , miket ők 
azokra ruházni kívánnak, alkalmazotthoz tovább is ragasz
kodnak. — a’ 152- §ra már előbbi alkalommal sem lévén 
észrevétel, — a’ 153. §ra nézve, minthogy városokban 
az ipar, kereskedés, vagyonosság, közállományi szempont
ból véve főtekintetet érdemelnek , ezek pedig azok által 
fognak leginkább képviseltetni , kik a’ 89. §. szerint pol
gárságra megkivántató kellékekkel birnak: »’ m. FőRR. 
azon elvnél, miszerint a’ képviselők száma, a’ polgároké
hoz arányosittassék, tovább is megmaradnak ugyan ; de 
mivel a’ t. RR. a’ képviselőknek e’ szerint alakulandó szá
mát keveslik: hogy az óhajtott egyesülés ez által is esz
közöltessék. reá állnak, hogy kis városban minden 12 pol
gár után választassák egy képviselő. — A’ 154. 155- 156. 
és 157. §§ . helyett javaslott § mellett, már a’ feljebb elő
adottaknál fogva ez úttal is megmaradnak -  A’ 158— 166. 
§§ra  meglevőn az egyesseg ; — a’ 167. §. megtartásában, 
úgy a’ t. RR. által azután iktatni javaslott uj §ban is meg
egyeznek a’ m. FőRR A’ t. KK. és RR, által a’ választási
előkészületekre nézve javaslott rendszabályokat a’ m. FoRR. 
elfogadják, egyedül azon kivétellel, hogy miután polg. jogok 
követelésére a’ m. FöRR. a’ 225. és köv. §§ban előadott ész
revételeiknél fogva más utat szabtak : ehezképest kívánják, 
hooy ha valamelly polgár választási jogaira nézve magát sér- 
tctlnek érzi, a’ tanácshoz és felsőbb helyre is folyamodhassák.

A’ szavazatszedési bizfosságokrul szóló 183. es 184. 
§§ra  a ’ m. FőRR. által javaslott módosításokat a' t. RR. 
elfogadván, — a’ 185. §• megtartásában a’ m. FöRR. is 
megegyeznek. — A’ 186. §t azon különbséggel, hogv ab

ban h ' megbízottak megemhttessenek, szinte elfogadják. —  
A ’ 187. §ra javaslott szerkezetben a’ t. RR. m eg n y u g o sz -  
nak. —  A ’ 188—190. §§. kimaradván, —  a’ 191—210. 
§ § ra berekesztő leg  a’ kél tábla közti e g y e s s é g  meglevőn,  
a’ 211. §c tovább is kihagyatni kívánják a’ m. FöRR.; m ert  
abban, hogy  a’ választás olly polgároknak, k-k időrövid
s é g  miatt nem szavazhattak, panaszára —  ha a’ választ
mány a’ kiszabott időt eg észen  nem töltötte ki, —  érvény
telennek nyilványittatik, a’ törvények eg y  olly sanetioját 
látják, melly azokat sújtja és azoknak tesz  alkalmatlansá
got , kik a’ törvényszegésnek nem okai.

A’ felügyelői hivatalok felállítását a’ m. FőRR. tovább 
is szükségeseknek látják, ’s ebbeli nézetüktől a ’ t. RR. el
lenokai által nem mozdittattak el. — Azt mondják a’ t. 
RR., hogy a’ felügyelők felállítása a’ városok eddigi pri- 
vilegiumival ellenkezik, de midőn épen a’ kérdés alatt le
vő javaslat fökép oda van irányozva, hogy a’ városok ki
váltságos helyzetükből kivétessenek ’s törvényes állásra 
emeltessenek, akkor a’ felügyelők felállíttatása ellen a’ ki
váltságokat mint erősséget sikeresen nem hozhatni fel. Azt 
sem ismerhetik el a1 m. FőRR egész általányosságban, 
hogy városokban a’ kir. biztosságok az igazgatás rend
behozására legkevesbbé sem lettek volna czélirányosak;mert 
a’ tapasztalás ellenkezőről tanusit. A ! mennyiben mégis a’ 
közigazgatásbani-rend feutartás állandó felügyelők felál
líttatása által inkább elérhető mint biztosságok által, mely- 
Iyek akkor küldetvén ki, midőn már a’ közigazgatás meg
zavartatott: feladásuk a’ k ö z i g a z g  a t á s n ak ezek in -  
kább rendbehozásában mint annak rendes kezelése feletti 
ő r k ö d é s b e n  állott. — De a/.on hatalom is ,  mellyel 
a ’ főfelügyelőket hivataljok sikeres folytatására a’m.FőRR. 
felruházni kívánták, az egyéb általok javas'atba hozott in
tézkedések szerint úgy van mérsékelve, miszerint a’ fel
ügyelők hatósága mellett sem a’ inunieipiumok nem enyész
nének el , sem egyes tisztviselők a’ felügyelők önkényé
nek kitéve nem volnának; — a’ 213. 214. 215. §§ra a’ t. 
RR. észrevételeit a’ m. FöRR. elfogadják, azon hozzáa
dással. hogy valamint ezen §§ban, úgy mindenütt, hol a’ 
gyűlésben! részvétről van s z ó , javaslatuk következtében 
a ’ képviselők helyett „megbízottak“ teendők. A ’ 216. és 
217. §§ra a ’ t. RR. újabb szerkezetét a’ m. FőRR. elfo
gadják, egyedül a’ „tanács“ megemlítését kívánnák abból 
kihagyatni, mert rendkívüli közgyűlések tartásának elren
dezését fölöslegnek látják a’ tanácsra is kiterjeszteni. — 
A’ 218. §ra szinte elfogadják a’ t. RR. által jayaslott mó
dosítást, valamint a’ 219. §. megtartásában is megegyez
nek. — A’ 220 — 222- §§ra meglevén az egyesség,—a’ 223 
és 224 §§ra a’ t. RR. javaslatát szinte elfogadják.— A’ 
225. §ra már előbbi alkalommal nem lévén észrevétel,— 
a’ 226 §. megtartásában megegyeznek. — A’ 227. és 
228- §§ok már előbbi alkalommal mind a’ két tábla meg- 
egyeztével megállapittattak. (Vége köv.)

IT Iu ta tv á n y  i l l y  e z i n i ü  m u n k á b ó l :  , ,A ’ j i a i r ie fe  
i H a g y a r l i o n b a n  a l a p í t á s a  é l e t r a j z a i n a k  k i s é r «  

l e t e .  P o z s o n y ,  1 8 4 4 .“

Alkotványunk monarehico-aristokr. elven alapul , ez  
e g é s z  lén yéve l  ö szsze  van szőve  , ez  éltető eleme ; ’s 
ig y  ezt elfojtani vagy is  csak puszta hanggá a lacsonyi-  
tani kívánni annyi , mint alkotványunkat sarkaiból kifor
gatni akarni. I g a z ,  hogy eszm életileg  az alkotv. formák 
legtökéletesbike a’köztársasági,me!lyben sem az aristokrati- 
cus sem a’ demokr. elem túlnyomó nem volna. De adassek ez  
nekünk: benne a’ szabadságnak eg y  napja sem, de a’ zsar
nokságnak két napja is leend: első a’ pornep , második  
e g y  zsarnok járma alatt. A ’ mostani köztársaságok csak 
monarchiák, hol a ’ trón üres. De mellőzvén e z t ;  vala
mint az e g y  évezreden által erősített jogra hivatkozást is; 
mellőzvén, hogy  itt többen mint „kettőn áll a’ vásár“  sőt 
föltevén „ hogy nemcsak kormányunk, hanem a’ szomszéd
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hatalmak is a’ nivellatiói intézvények honunkbani gyöke- 
re^itését közönyös szemmel nézendik — ámbár az ausztriai 
örökös tartományokban a’ fidei commissumok szilárdul tar
tatnak fen ámbár épen ez időben Poroszhonban a’ birto
kon fekvő nemességnek, Oroszországban pedig az első- 
szülötti jog alapjai vettetnek meg e’ helyen a' pairiek alapí
tása szükségét röviden csak a’ statusban és korkivánat 
szempontjából feszegetjük.

A’ magyar nemesség honunk belviszonyainak bizo
nyos tekintetbeni fejlődése következtében, egy hajdan di
cső nemzet példájára, aligha nyerészkedők ’s tőzsérek 
m a r t a l é k á u l  n e m  e s e n d i k ,  ha c s a k  m a g a  is 
tözsérkedni nem akar, mi a’ jelen időben fájdalom ! majd 
egyetlen egy mód vagyonszerzésre ’s biztosításra ; és igy 
a ’ legérdemesb, legjelesb családok, ha a ’ tulemelkedö 
pénzaristokratiával kezet fogni ’s ösvényén indulni vona- 
kodandnak, lassudan elsülyednek a’ tömegek sorába, ’s 
azon családok majd, mellyek Árpáddal osztoztak, osztozni 
fognak a’ fukarokkal, és a’ szorgalmas polgár , a’ jám
bor földmivelő iparja teremtvényei zsírját keresztelt ’s nem 
keresztelt lábú nadályok szivandják fel, ’s nekik nem 
hagynak egyéb bért, mint véres verítéket, melly homlokukról 
csorog. Ugyan boldog idők, hol pénz áll erény, erkölcsiség 
’s tudomány, érdemek— ; uzsoráskodás szabadság helyé
he ; hol szivvérünkkel szerzett, századokon által fentartott 
dicső név egy sorsjátéki jegy által elsülyesztetik; boldog 
idők , hol az anyagi érdekek elnyomják a’ szellemieket; 
hol jelszavunk leend „ubi bene, ibi patria“  ’s majd „azon 
kormány legüdvösebb, mellynek legtöbb pénzre van szük
sége ! ?'4 És mi mind ennek természetes következménye ? 
a z ,  hogy a’ pénz zsarnoksága által a’ nemzet minden 
osztálya egyengettetvén, ezen zagyvalék tömegből kiemel
kedő értelmesbek , kik a’ hajótörésből valamicskét meg
mentettek, kiknek keblét hisztoriai reminiscentiák feszitik, 
az arany súlya által puszta számokká alacsonyittatva, visz- 
szaohajtandják az előbbi viszonyokat, ’s mindent elköve- 
tendnek vágyaik czéljának elérésére; ha pedig az ered- 
vények meg nem felelnek ebbeli törekvéseiknek ’s a’ ben
nük helyzett remények végkép elenyészendnek,akkor: „in 
desperatis desperata“ attól tarthatni, hogy vágytelvefog- 
nak pillantani más absolut tartományok intézvényeire, ’s mi 
m ég iszonyatosb , tán használni is fogják az első alkal
mat ezen intézvények honunkban megalapítására, segit-  
tetvén a’ magának föntartása mellett minden egyéb szel
lemi ’s anyagi erőt egyengetni czélzó kényhafalom álta l , 
’ s ekkor „finis Hungáriáé !“

Ez okért szükség, hogy minden polgári osztálynak 
tűzessék ki azon állás , melly azt természeténél fogvást 
illeti ; mert csak igy vehetni elejét akár a’ kormány ön
kényes eljárásának, akár az aristokratia ’s demokratia fon- 
dorkodási tulnyomóságának. Ha az erős , hatalmas kor- 
m á n y n a k  — m i i l y e n r e  m á r  a’ d o l o g  természe
ténél fogva minden statusnak szüksége van — ellensúlyául 
egy független birtokon gyökerezett ai istokratia-pairiere, a’ 
hon többi polgárai földjei felszabadítása után, egy demo
krata elemekből szerkesztett követkamra állittatik; akkor a’ 
magyar status hajója szerencsésen ’s győzelmesen indul
hat a’ mindenható által kitűzött pályáján, pedig ha az é -  
rintett factorok bármellyikének is túlnyomó hatalom tulaj- 
donittatik , akkor egy időig szabadon lobogtathatja ugyan 
^ászlójit a’ világ nagy tengerén , de nemcsak minden zá
tonyon felakadand, hanem már az első kőszirten is ha
jótörést szenvedend,’s töredékivei a’ szomszéd hatalmak
nak részint kifoltozására, részint erősb alkotására nyujtand 
szereket. Igen ! töröltessék el az aviticitas , a’ polgár ’s 
por legyenek földük szabad birtokosai ’s vegyenek illő 
reszt a' tisztviselők választásában ’s törvényhozásban, vá
laszthassák ók magok is : de az napon , mellyen az év
ezredes bilincsnek széttöretek, bilincseltessék le állandó 
földbirtokhoz a’ pairie.

A’ pairiek alapítása által mit sem veszt a’ nemesi rend;

mert ez koránsem történik jogai rovására, minthogy sze
mélyes és képviseleti jogai ezen túl is épségekben fen- 
tartatnának , sót aránylag a’ nemzet többi osztályaira is 
kiterjesztetvén még inkább szilárdak lennének. Mi pedig^ 
a’ netán fizetendő adót illeti , azt előbb utóbb , bár ala- 
pittassék meg a’ pairie vagy nem, minden nemes a’ hon 
többi polgáraival aránylag viselni köteles leend , ’s úgy 
alóla természetesen akkor sem vonhatja ki m ag á t , — 
ha a’ pairie felállittatik. — Egyébiránt a’ pairiek ala
pítása által még számosb alkalom nyujtatnék minden polg^ 
osztályzat tagjainak érdemeik , tudományok, szorgalmuk 
által a’ pairiek sorába lépni, mint eddig nyujtatott a ’mág- 
nási rendbe soroztatni, és a’ pair;e természeténél fogvást 
a’ pairiek utószülöttjei nem állandnak, mikint eddig a’ mag- 
nási rend minden tagjai, elkülönözve a’ többi osztálytól, ha
nem velők öszszeelegyednek , ’s minthogy igy a’ pair- 
családok, tagjaikat a’ nemzet minden osztályaiban szét
szórva találnák, kellő tekintettel viseltetnének az alsóbb 
osztályzatok iránt i s , ’s ezeknél viszont megszűnnék a’ 
magosabb rangpolczon állók iránti idegenkedés és helyé
be bizodalom lépne , mellynek üdvös eredvénye volna: a’ 
közalkotványt legbiztositóbb elem kifejlődése , egyesülés 
és egyetértés.

De ha egy részről szükség a’ nemzetséget fekvő bir
tokra első szülötti joggal alapitani, szükség egyszers
mind az utószülöttek sorsán is segitni,’s azt biztosítani; ’s 
pedig az által, hogy az, ki családja részére pairiet kíván 
alapitani, köteles legyen vagyona bizonyos részét utó
szülöttjei számára rendelni, a’ pairienek pedig minden 
utóbbi birtokosai köteleztessenek testvéreiknek vagy egy 
bizonyos pénzsommát tőke gyanánt kifizetni, v. pedig azokat 
bizonyos pénzbeli járandósággal ellátni. Mi az utószülöt
tek legidősb testvérjök ellen netán gerjedő kaján indulat
ját illeti, ez idővel egészen elenyészendik ’s helyébe ne
mes versenygés álland. A’ szerencse által vagyonnal ki
sebb mértékben ellátott, de mégis törvény-szabta tőke, v. 
évi dij által biztosított utószülöttek, idősb testvérjökkel 
versenygeni fognak az értelmiség pályáján, nagyobb szor
galommal veendik hasznát a’ nevelésnek, mellyben a’ leg
idősb testvérrel egyenlöleg részesülnek ’s magokat a’ tu
dományoknak, művészeteknek ’s műiparnek nagyobb buz
galommal szentelvén , sikeresebben lépendnek föl a’ vá
lasztott p á l y á n ,  m i g v é g r e  e z e n  s z ü l e t é s  ki
sebb kedvezése dúsan pótoltatik az érdem felsöbbsége ál
tal. És tekintsük a’ legtöbb, különösen azon országnakT 
melly a’ többieket, mind polgári intézvényire , mind ha
talmára nézve felülmúlja — történetét, azt fogjuk látni, hogy 
legjelesebb fiai, nagy részben a’nemesi családok utószü- 
lötteibül vannak.

Hogy pedig egyrészről a’ nemesi birtok eldriboltatása 
másrészről, hogy azoknak fölötte öszszehalmozása elő ne se- 
gittessék, szükséges a’ pairiek maximumáról’s minimumá
ról törvényesen rendelkezni. E ’ szükséges korlátok kisza- 
batván, a’ magányosak működéseire még is elég tágas tér ha
gyatok. Minden pairienek szükségleg olly nagynak kell len
nie,hogy annak birtokosa nem csak minden gyermekét kellő
leg nevelhesse, hanem azokat, mint már feljebb említettük, 
még tőkével vagy évi járandósággal is elláthassa. így  majd 
a’ birtokok terjedelmének egymásközti különbsége lassan— 
kint elenyészik, ’s pedig eleinte a’ maximum kitűzése által, 
melly gátolja az ingatlan javak minden tartósabb egybehal- 
mozását, későbben pedig mivel a’ nagyobb birtokok felosztása 
által, irányukat mindig minimum elérése felé veendik, vala
mint a’ kisebbek is az öszszehalmozás által. Mert a’ kitűzött 
minimum következtében e g y , több pairie alapítására kellű 
birtokkal ellátott tulajdonos inkább akarandja több gyermekei
nek sorsát biztositni, mintsem hogy az egészet legidősb fiára 
ruházná át, ’s ekkor az országban jó módú birtokosak nagy 
számmal volnának,és igen kevés, fölötte vagyonos;mi minden 
polgári szerkezetre nézve legüdvösb.

(Vége köv.)
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Egyesüljünk.
IV.

Esz azon isteni szikra, melly embert e’ föld minden 
tereratvénye fölibe emel. Lángszárnyakon száguldja keresz
tül e’ világot ’s a’ természet legrejtettebb titkait fürkész
vén ki, gyakran meglepőleg nagyszerű tüneményeket va
rázsol elő , a’ legkétkedőbbnek is bebizonyítván, m ikép: 
az ember isten képének valóságos mása.Esz azon hatalmas 
erő , melly a’ kevélységet meghunyászkodtafja, mellynek 
h ó d o l’s hódolni tartozik minden. Ész az, mi az embert e’ 
föld uralkodójává teszi — kül alakján kívül— : hol ész hi
ányzik, ott az ember legnyomorubb földi lény. Ész mérte 
ki a’ megmérhetetlen ür testeinek— raellyeket csillagok
nak nevezünk -— köreiket ’s határozta meg pályafutásaik 
mennyiségét. Ész adott léteit Papin fazékának a’ követ
kezményeiben leghiubb álmainkat is valósultságokkal túl
haladottnak gőz-erőmüvek feltalálásuk ’s életrei alkalmazá
suk által, ’s halhatatlanságot szerze Fultonnak a’ háladat- 
lan világ előtt. Ész fogja föl e’ világ-mindenség különféle 
alkatrészeit egyenként és egyetemben ’s általa lesz min
den tudatunkká ! — Az afrikai hév rengetegeken puszta or
dításával minden egyéb állatot félelembe ejtő oroszlánt ;s 
a’ kegyetlen tigrist ész nélkül ember soha meg nem sze- 
lidette volna.— De mit akarom én előszámlálgatni az ész 
mindenhatóságát, hisz azt senki más nem tagadhatja, csak 
az, ki nélküle szűkölködik. M ert épen azért, mivel min
denható , akarják sokszor sokan , a ’ legszűkebb korlátok 
közzé ’s úgy öszszeszoritani mint Papin fazékában a’ gőzt; 
de melly öszszeszoritás előbb vagy utóbb azonban minden 
esetre boszút áll vigyázatlan okozójin. De lássuk hát ki az 
ész sáfára? — Egyenesen felelve más nem, mint az isten 
képére teremtett ember ; azonban nem egyenlő osztályul 
adatott mindenkinek az é sz , különféle fokai vannak az 
értelmi ’s okossági kifejtettségnek mindenütt a’ nap alatt 
az egyedek különbözősége szerint. — Bölcsek , tudósak , 
kormányíiak, hadvezérek, ügyvédek, lelkészek, orvosok stb. 
kitünóbb értelemben sáfárai az észnek és értelmiségnek ; 
ámde itt is bizonyos korlátokat kijelölhetésre halandónak 
tehetség nem adatott.

Bölcs a z , kinél az ész kormányoz, az akarat enge
delmeskedik , kinél az okosság hoz szabályokat, mellyek 
szerint a’ szenvedélyeknek működési kör engedtetik és ha 
a’ kijelölt körön túl csapongnak, azonnal rendre ufasit- 
tatnak. Bölcs az, kinek eszmélete nem függ szüntelen a’ 
múltakon és jövendőn; hanem a’ jelenben él ’s tehetsége 
szerint m ű k ö d i k  m i n d  ön m i n d  mások mivelődése 
körül. Bölcs az , ki ez életet annak veszi , mi ez való
sággal t. i. előkészítő iskolának egy tökéletesebb é le tre , 
kinek türelmén ez életi bajok, bármi küzködések és hánya- 
tások hajótörést szenvedvén , lelkületét szilárdabbitják.— 
Bölcs az , kinek jelleme állandó , ugyanaz minden körül
mények közt; nem változtat azon sem a’ nagyok fenyege
tése sem a’ kicsinyek gúnya. Ámde itt meg kell határoz- 
mom, m itértek én jellemnek,miután arról annyi és különb
fele v é l e m é n y e k  vannak. — Szerintem jellemmel az 
hir, ki bizonyos állandóul ugyan azon élet-nézlet megha
tározott körében él és működik , magát azzal ugyanazo- 
nosifja, ön gondolkozása módjával ’s érzeteivel soha ösz- 
szeütközésbe nem jön. Azért is olly nagy férfiaknál, kik 
korukat túlszárnyaló szellemmel megáldatvák , a’ köznép 
soha sem tudhatja: van é jellemök vagy nincs ; mert a’ 
köznépnek nincs átható esze, mi szerint azon kört fölfoghas
sa ’s fölötte ítélhessen , mellyen belül ama nagy szelle
mek működnek. Innét van aztán, hogy a’ nagy tömeg nem

ismervén ama nagy szellemek akaratjának, hatóságának, 
vágyainak körét, nem láthatván által tetteiknek egymásból 
folyását, szükségeslétét Önkényről, következetlenségről , 
jellemtelenségrül, vádolja azokat, holott — ez valóságban 
mind máskép van; és hogy a ’ nagy tömeg igy látja, an
nak oka ön rövid látása ’s koránsem ama nagy szellemek. 
Bölcs az , ki a’ , világi hasztalanságokon fölüleraelkedve 
önmagában megleli tettei jutalmát, és szenvedései közt ma
gán kívül más vigaszt nem keres. Bölcs az , kit a’ nagy 
tömeg gyakran esztelennek ta rt, minek bebizonyításául 
számtalan példával élhetnék, attól azonban — jelen érte
kezésem tárgya és czélja más lévén— elállók.

Tudós — ah! ezen czimet számtalan bitorolja, mig 
ezer közt alig akadhatni egy valódira Maga már ezen 
szó,.tudom “ valami nagyot, mondhatnám, vakmerőt foglal 
magában , mert nem leggyakoribb eset é , hogy épen mi
dőn legállhatatosabban állitjuk.mikép, ezt vagy amazt tud
ju k , épen akkor tudjnk legkevesbbé ugyanazt. Ugyan 
is : a’ tudás tárgyilagos israéretet föltételez, vagy is ol- 
lyaf, melly felöl kétségeskedni többé nem lehet; már pedig 
illy ismeretre csak nagy szorgalom és nem középszerű ész 
után vergődhetni. Mert illy isméretnek oliy bizonyosnak 
kell lenni mint kétszer kettő — négy. Ezt tudom, azt pe
dig, hogy van egy legfőbb lény, kit istennek nevezünk, 
hiszem. Amazt tapasztalásból bizonyíthatom meg; emerről 
csak hoszasabb okoskodás után van homályos fogalmam. 
Nem az tu d ó s— ki magát annak hiszi, az sem tudós, ki
re e’ czimzet mint a’ talléros vagy huszasos bélyeg úgy 
üttetikreá, az sem tudós, kit környezöji egy vagy más ér
dekből illyenné keresztelnek— : hanem tudós a z , kit az 
általa szétszórt és terjesztett gondolatok ’s eszmék illyeu- 
nek ismertetnek, k itő l, ha gyakran kortársai megtagad
ják  is e’ czim et, az utókor érczoszlopokat emel nevé
nek ’s hire szárnyra kelve ragyog a’ dicsőség fénytem
plomában.

Kormányférfiak: A’ szó teljes értelmében, gondolatom 
és meggyőződésem szerin t, e’ czimet: kormányférfi , ki
tűnő értelemben csak az érdemli meg , kinél kétségtele
nül következő tulajdonok játszák a’ legfőbb szerepet: okos
ság  , érett ítélő tehetség , mind honi mind külföldi dol
gok ismérete ’s azokból merített tapasztaltság. Szükség : 
hogy a’ kormányférfi hazáját alaposan és pontosan ismerje, 
mégpedig ismerje annak hadi erejét, mennyire— mennyire 
nem lehet arra támaszkodni, kincseit vagy más szóval pénz
forrásait— törvényeit, barátjait, ellenségeit, szomszédait, 
alattvalóit. A’ kormányférfi legyen készen minden körül
ményre, hogy a ’ legvarátlanabb esetben is egyszerre föl
találhassa magát, szeresse fejedelmét és országát, legyen 
nyílt lelkű ’s nyílt sz iv ü ; és melly országot okos és 
ügyes kormányférfiak kormányzanak erősebb az bármilly 
hadseregnél és én X e n o p h o n  véleményében teljesen 
osztozom, midőn azt á llítja , hogy több ország gyászolja 
lealkonyodott boldogságát a’ kormányzók hibáji mint az el
lenség kegyellensége miatt. Ne legyen a’ kormányfér- 
fölfuvalkodott, ne legyen makacs, ne fecsegje ki a’ rábifi 
zott titkokat, ne nézze hivatalát kincskeresés forrásául; 
mert igy ő minden egyéb lehűt csak kormányférfi nem.

H advezérek: szükség hogy a’ hadvezér észszel, lé
lek-nagysággal kitűnjék katonatársai közt, szükség hogy 
gyakorlott harezférfi legyen ’s a’ csaták edzették legyen 
arra! Jó hadvezérnek azt tartom, ki mind jó mind bal szeren
csében föltalálja magát, tetteiben vigyázó, vizsgálódásaiban 
éber, előrelátó ’s ha úgy kívántatik, nem is fortély nélküli. 
Megvallom, nem vagyok barátja a’ sánezok möge zárkózó 
Minuciusoknak — mert az illy zárkozás csak neveli az el-
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lensé0- vakmerőségét. Nem vagyok barátja a’ késlekedő 
F Másoknak — habár későbben repkenyt aratnak is — mert 
h di cselük gyávaság színét viseli. Nem vagyok barátja 

, vakmerőségig túlzó Marcellusoknak, Flaminiusoknak, 
Varróknak. Hanem barátja vagyok azon hadvezéreknek, 
vaoy is más szóval azokat tartom kitűnő értelemben jó 
hadvezéreknek, kik közép utat követvén, tulságoktól óva
kodnak, nemcsak előre látják a’ veszedelmet de azt elháritni 
képesek is tudják is; tisztelőjük vagyok azon hadvezérek
nek kik a’ kis erőt használni, a’ nagyot mérsékelni tudván 
bizonyos nyereséget húznak a’ bizonytalan koczkajátékból. 
Azért is röviden következő tulajdonokat kívánok egy had
vezérben : bírjon átható é sz sz e l, mert ma már a’ legna
gyobb ütközeteket nem ököllel, hanem észszel nyerik meg. 
Legyen vigyázó, munkához szokott ’s az ellenség terveit 
minden áron iparkodjék kipuhatolni, mert e’ nélkül sokra 
nem mehet. Legyen a’ hadvezér szigorú, a’ katonák leg
kisebb vétségét rovatlan ne hagyja, keveset beszéljen , a’ 
titkokat híven őrizze, mert legjobb kapocs közdolgok i-  
gazgatásában a’ hallgatagság. Legyen mértékletes , mert 
ki gyönyörök élvezetébe merül, nagy tettek végbevitelére 
nem alkalmss. Legyen szilárd lelkületű; hogy bármilly nagy 
csapás öt elcsüggeszteni ne legyen képes: mert hatalmasabb 
egy szarvas-csoport oroszlán vezérlete, mint egy orosz
lán-csoport szarvas vezérlete alatt.

Lelkészek: Véleményem, állításom és meggyőződé
sem szerint lelkész igen fontos személy a’ polgári társa
ság b an — de különbséget nem teszek semmi felekezetbeli 
keresztyén pap között — mert mindegyik közös forrásból 
merit csak hogy különbözőleg. Sőt a’ nagy tömegre nézve 
olly szükségesnek tartom a’ lelkészt, mint tüzet, vizet és 
levegőt az életre. Csakhogy sz. Pál apostol szerint megkí
vánom, mikép a’ lelkész Krisztust hirdesse, feddjen min
denkit ha arra érdemes; de tanítson is mindenkit bölcse- 
ségre. Ne surranjon be Krisztus aklába hátulsó ajtón, ha
nem lépjen be a’ fő ajtón ’s tanítsa azt, mi neki Krisztus 
által raeghagyatott. Úgy viselje magát a’ lelkész mint isten 
szolgája, hogy benne senki megne botránykozzék. Az az , 
legyen tűrő a’ szenvedésekben, állhatatos a’ munkásság
ban, éljen folyvást feddhetetlen életet, legyen tudományos, a ’ 
társalgásban kellemes , legyen igaz ajtatos nem ál. — Az 
1550: 13. t. ez. értelmében, erkölcscsel és példával, tudo
mánynyal és isten igéjének hirdetésével töltse be hivata
lát. Ciceróként: szelíden mutasson utat a’ nagy tömegnek 
’s ön világosságából kölcsönözzön annak. Tanítsa és ve
zérelje a’ népet igaz boldogságra, adván ha úgy kell 
ön lelkét is juhaiért. Es ha illyen a’ lelkész: megérdemli 
szent Istvánként hogy őriztessék mint ember szeme fénye, 
és Pál apostolként kettős tisztelet adassék nekie.

Ügyvédek: Egyik legszükségesb ’s mondhatnám leg té-  
nyezóbb osztályát minden müveit polg. társaságnak ügyvédek 
teszik.És ha az ügyvédségetannak veszem,mi az valósággal, 
y . inkább minek lenni kellene, kénytelen vagyok de kényte
len minden elfogulatlan megismerni az ügyvédi állás fon
tosságát. Ám de szerintem legyen az ügyvéd törvénytu
dó, ép eszü , világos gondolkodású, józan átlátásu , szi
gorú de igazságos; ne ö teremtsen vagy idézzen elő pert 
—  mint teszi azt fájdalom! sok magyar ügyvéd, igy akar
ván dicsőségre # )  szert tenni a’ felek megsirathatatlan 
kárukkal — ; hanem a’ már létezőt is kötelessége szerint, 
minélelöbb bevégezni törekedjék. Bírjon az ügyvéd min
denek fölött becsületes jellemmel, mert e’ nélkül ügyes
sége, tudománya ’s esze számtalan család szerencséjének 
ir helyett ravatalt készitend. Legyen az ügyvéd megelőző 
nyájasságu; de ne legyen tettető. Szóljon nyíltan ’shatárzot- 
tan, ’s azon tárgyról, mi iránt megkerestetik , adjon meg
győződése szerinti véleményt ’s hiú reményekkel ne ke
csegtesse a’ hozzá folyamodót. Mert illyek és ezer más

hasonló eset ássák alá naponként jobban — különösen ha
zánkban — az ügyvédek különben fontos állását, miről ki
vált itt Pesten minden elfogulatlan eléggé meggyőződhe
tik. Ne félj az eb tő l, melly feléd hangos ugatással sza
lad ; de a’ felette mézes beszédű ügyvédnek kötve higy.

Orvosok: A’ testileg szenvedő emberiségre nézve 
legjótébonyabb osztálya a’ polgári társaságnak az orvosi 
kar. Az emberi test ha ép és egészséges is, sok nemű ápo
lást kíván, hát ha még azt nyavalyák környezik? Illy esetben 
csak ügyes orvos nyújthat sikeresen segédkezeket. Ámde 
az ügyesség magában nem elég, szükség hogy az orvos 
tudományos m iveltséggel,’s nagy emberismérettel bírjon az 
egyedek különfélesége sz e rin t; mert egyiknek ugyan
azon körülmények közt káros lehet az, mi másikat ugyan
azon körülmények közt veszélytől ója meg. Szelíd maga
v ise le t, nyájasság, megelőző készség nagyon ajánlják 
az orvost. Valamint a’ h idegségés komor arcz idegenséget 
szülnek iránta. Nincs állás, mellyben annyira megkivántat- 
nék a ’ mindenkori lélekéberségmint az orvosnál ’s e ’ nél
kül a’ legnagyobb tudomány sem ér semmit ’s inkább lé
lekéberség legyen az orvosnál középszerű tudománynyal; 
mint nagy tudomány lélekéberség nélkül. — Legyen az 
orvos titkainak hű sáfárja , mert ha könnyelmű ’s hütelen 
a’ m egőrzésében, titkok számtalan egyed vagy sokszor 
családok nyugalmát örökre száműzi. Ez pedig lélekbenjá
ró dolog. Azért is mindenek fölött szükség, hogy az or
vos tiszta lelkiismérettel b írjon , mert ellenkező esetben 
ha épit is, ront.

Más alkalommal már fölállitám a lap u l: mikép én 
a’ polgári társaságot úgy tekintem mint egy pyramist 
mellynek három fő oldala van és csak akkor tökéletes, ha 
mind három oldala be van töltve. Első oldal — melly jelen 
értekezésem tá rg y a — ész, értelm i’s okossági kifejlettség 
's mind kettőnek köre. Ide tartoznak, bölcsek, tudósak, — 
kormányféríiak, hadvezérek, lelkészek ügyvédek, orvosak 
stb. Ezen első oldalról kelle tehát nekem rövid rajzot vet
nem, minek mikép feleltem meg, annak megítélését má
sokra bízván , csak egy rövidke egyenvonalt bátorkodom 
még huzni képem és hazánk t. i. Magyarhon országgyű
lése közt — a’ gondolatok ne tán tovább fűzését e’ ré sz 
ben szívesen engedvén át a’ figyelmes olvasónak.

Jóllehet tagadhatatlan, miképen fajunk nemcsak a’ leg 
régibb időkben büszkélkedett bölcsekkel— kik közül elég 
legyen csak bölcs Anacharsist említeni — ; sőt a’ későbbi 
minden századon keresztül egész máig több olly egyedet 
nevezhetünk édes miénknek, kiktől e’ czime-: ,bölcs* maga 
az irigység sem tagadhatja meg. Mivel még is e’ czim 
olly annyira fenséges és csak legnagyobb óvatossággal 
osztogatandó, mellőzvén ezen pont egyenvonalositását, 
vessünk egy pillanatot a’ többi pontra. T udós, vevén a’ 
szót tulajdon értelmében, Magyarhon országgyűlésén nincs
— nem azt mondom azonban, mintha ott igen tudós fér
fiak nem volnának — hanem a z t, hogy nincs tudós, ki a’ 
tudományt képviselje , vagy is országgyűlésünkön senki
nek azért ülése és szavazata nincs mert tudós, hanem van 
másért. Kormányférfi , hadvezér , lelkész ügyvéd , orvos
— ül é csak egyetlenegy is ott úgy mint a ’ most neve
zettek képviselője. Felelet: nem, legalább tudtommal nem. 
M ert például, ül ott ugyan elég lelkész, de koránsem 
úgy mint a’ lelkészség képviselője; hanem úgy mint kép
viselője a’ földbirtoknak, és olvassa meg bárki figyelme
sen törvénykönyvünket, úgy fogja ta lá ln i, hogy egyedül 
csak olly lelkészeknek adatott országgyűlési ülés és sza
vazat kik földbirtokosak. — Pyramisora második oldaláról 
más alkalommal. — Kun Pál, közjogi és váltó ügyvéd.
üevéltöredék e g y  n  fiumei létesítendő vasút
vonalnál dolgosó Ifjú mérnök hazánkfiától.

Lökve, a’ Luiza ut mellett — öt mérföldnyire Fiúmé
tól — harmadfél ezer láb körül magas hegyen fekvő kis

• )  ’S egy kis konyhára valóra ? V. S. * ) Szívesen kéri ’s veendi a* szerk.
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helység egyik fábul épült szűk házacskájában ülök, mi
dőn e’ sorokat írom. Éjszak ’s keletről meredek sziklákon 
a ’ legszebb fenyves erdők környezik e’ helységet. Dél felé 
tekintvén az u tazó , vetések ’s rétekkel pompázó gyönyö
rű völgyet vesz észre, mellyben krystálypatak kígyózik, 
niig egy meredek szikla tövéhez é rv én , ezen keresztül 
magának utat tör ’s legott a’ földgyomrába zuhanván —— 
elenyészik. Illy r itk a , meglepő , ’s mondhatni csudálatos 
tüneményekkel ezer ’s ezer alakban bőven ajándékozá meg 
a ’ természet e’ tájékot. M ég most is, az év szelíd szaká
ban , midőn magasan áll a’ nap , hatástalanak ennek su - 
gárai ’s még a’ legderültebb égnél is csípős szelecske fú, 
melly a ’ szelidebb éghajlatú lakosra nézve nem épen a’ 
a’ legkellem esb; holott két mérföldnyire innen , mihelyt 
Ravnapodolie ’s Jellenye 3 ezer lábnyi magas bérczeit 
átlépi ’s legelőször a’ tengert megpillantja az ember azon
nal vége a’ fenyveseknek, vége a’ hideg szélnek w) vége 
minden vegetationak ; mert lent másfél mérföldnyire — 
egyenes vonalban — a’ ten g e rn é l,’s maga körül a’ csudá- 
latosbnál csudálatosb alakú kopár sziklacsucsoknál és szé
delgést okozó mélységeknél egyebet nem vesz észre a’ 
vizsgáló szem ; mig végre lent a’ történettanból ismere
tes grobniki mezőn ’s még közelebb a’ tengerparthoz a’ 
cseresznye már é re t t , szép szőlők virítanak , fügefák 
gyümölcsöznek ’s a’ természet Olaszország különféle ne
mes gyümölcseivel kecsegtet.

Éltem legnevezetesb napjai közé tartozik május 24ke 
mint 27ki születésnapom. Úgy akará a’ sors, hogy épen 
e ’ napon lássam legelőször a’ tengert ’s tengerpartunkat.

Miután ugyanis 23kán a ’ rám bízott munkámat elvé
geztem volna; 24kén kora reggel látcsővel állék Ozoje 
hegy egyik legmagasb csúcsán — 3209 láb körül a’ ten
g e r fölött. Minden lépéssel Olaszország felé köreliték ’s 
kíváncsiságom folyvás; nőtt, mig végre a’ legmagasb pon
tot elérvén tengerpartunkat, a’ tengert ’s ezen sokféle 
majd elenyésző, majd ismét megjelenő kisebb nagyobb vi
torlás hajókat ’s meszsze a’ láthatáron a’ szigeteket ’s 
egész Isztriát megpillantám.

Megmerevedve, mint az ős szikla, raellyhez támasz
kodtam , magányosan állék i t t ’s ezer gondolat tódult egy
szerre agyamba; különösen azon gondolat, miszerint épen 
én vagyok a’ szerencsés, ki azzal büszkélkedhetik, hogy 
magyar ifjaink közül tiz század hoszszu leforgása alatt 
első valék , ki azért állok e’ ponton, hogy vas vonalt ke
ressek, ÍMÉ) melly Dunánkat a’ tengerrel kösse öszsze, édes 
hazánk belsejét félre vetett tengerpartjához mintegy kö
zelebb rugtassa, hitelünket ’s kereskedésünket emelje, ha
zánkat a’ külfölddel ’s a’ világ egyéb részeivel ismértesse 
m eg, onnan művészetet ’s műveltséget szivárogtasson be; 
mikép mi is valahára a’ müveit nemzetek sorába méltán 
számíttassunk stb. stb. Szivem lágyulni kezde ’s kényte
len valék leszállani.

Fiume igen tetszett. Láttam nevezettességeit. Beszél
tem Schmidt-el az angollal, ’s láttam papírgyárát. Hajóz
tam a’ tengeren stb. M ig ide értem sokat kelle szenved
nem ’s hálát adok az égnek , hogy még élek. Nem elég , 
hogy hetenkint legfölebb csak egyszer ehettem meleget 
hanem attól is kellett mindig félnem, nehogy megöljenek, 
a ’ határőrség agyonlő v, valamelly vad állat martalekjáva 
leszek e’ vadonban. Néhány nap múlva lemeneudek Ilova 
völgyébe, Slavonia és Horvátország határára , hol alkal
masint junius középéig dolgom leend, onnan aztán W al- 
lau úrral Pestre ’s Pozsonyba utazandom, stb.

*) Fú azonban itt mindig a’ szél, mi igen természetes, mert e’ 
legmagasb pont fölött, melly úgyszólván a* **) választó vonalt 
képezi, a’ két legellenkezőbb éghajlat közt örökös küzdetbcn 
van Bora Siroccoval.

**) Melly föl van találva 's áldozattal létre is hozható.

mutatvány illy czimü munkából: ,,A’ palriek 
magyarhonban alapítása előrajzalnak kísér

lete. Pozsony, 1844.“
(Vége.)

Halljuk az ellenvetéseket, hogy t. i. az angol a rts-  
tokratia megmeredett czéhességi szellemét a’ jelen aris- 
tokratia helyébe állitni, ’s általa honunk minden érdekét 
annak háiójiba kívánjuk keritni; erre csak röviden a’ whig 
és tory szavakkal felelünk, ’s egyébiránt ha a’ pairiek 
felállítását elmellözzük is, a’ magyarhoni nemesség, külö
nösen a’ magnási rend utóbbi szerkezetéről kell gondos
kodnunk :

1) A ’ magnási rendnek vagy utóbb is a’ jelen álla
potban kell maradnia, ’s akkor könnyen történhetik, hogy 
ollykor ollykor egy család számos tagjai eldöntő erővel bi- 
randnak az orsz.gyűlésen. 2) Ha minden magnási családból 
csak egy választott tag képviselendi családját azo r.-g y ü lé - 
sen, akkor az aligha független lesz, mivel v. saját családja 
tagja,vagy kormány által neveztetik ki, választatik meg. Az 
elsőre nézve szükségtelen itt több védvet előhozni, a’ má
sodik esetet illetőleg a’ család tagjai, körükből, va»-y a’ 
hivatal, v. pedig vagyon által legkitűnőbbet választják meg. 
A ’ hivatalos független leend é , nem tudjuk. A’ vagyo
nos megválasztásában a’ pairie eszméje rejlik. Meglehet 
ugyan, hogy a’ legértelmesbet választják meg, de ez igen 
ritkán fog megtörténni, mert az emberi hiúság mindennek 
inkább hódol, mint az észbeli fensőbbségnek. Egyébiránt 
itt még azt is érinthetni, hogy a’ szabad választás nem 
épen szerencsésebb, mint a’ természet .3) Ha pedig mint egy 
részről javasoltatok is, a’ birtok bizonyos mennyiségével 
já r a’ magnási táblánál ülés joga, de a’ nélkül, hogy ezen 
birtok, egész tömegében, képviselői joggal az első szülöttre 
szálljon, a’ felsőbb ház akkorugyan azon ingó elemekből fog 
á llan i, mellyekböl az alsó ház ,  ’s végre csak azon aris- 
tokratia fog benne ülni, melly, mint látszik, minden aris- 
tokratia között legfélénkebb, ki szemeit minden estve a’ 
börse barometruinára íordifja, viszszaijed minden nagy
szerű üdvös haladástól, minden bátrabb lépéstől, minthogy 
talán hadat idézhetne elő a’ pénzaristokratia ellen. Carthago 
elsülyedc Róma hatalma alatt, valamint minden kereskedel
mi oligarchia kénytelen veszteni szükkeblüsége miatt, a’ 
katonai aristokratia ellen. Röviden: átalakulnia kell a’ ma
gyar nemességnek —• Pairie ,j vagy végenyészet', más jö
vendője nincs ! Ha elenyészendik a’ nemesség, elenyészik 
szabadságunk is , és helyébe az absolutismus álland :— 
tertiura non datur — mert a’ demokratiától a’ kormánynak, 
a’ nemzetnek ép esze ’s hatalmas szomszédaink hozzánki 
viszonyai megovandnak bennünket.

Ne féljünk, hogy a’ külön érdekek kiegyenlítésének 
kísérlete alkotványos szabadságunkat, a’ közállományt ve
szélyeztethesse ; mert az nemcsak hogy politikai létünket 
koczkára nem teszi,hanem csak egyedül az képes status-ha
jónknak a’ számtalan szírt közül biztos és szilárd part- 
hozi kikötését eszközleni , szemeink előtt tartván Anglia 
példáját, hol midőn a1 reformbill a’ képviseleti rendszert 
átalakitá, midőn a’ katholicismus százados bilincsei alól 
megszabadult, midőn a’ jövedelmi adó a’ gazdagok és sze
gények közti aránylagos egyensúlyt lehetőleg helyre a l-  
litáfenharsogtatták „leáldozik Brittania napja , szabadsá
gának sírja fölött“  — és irae Brittanniának egy uj ’s dicsőbb 
napja derült fe l , hatalma, értelmisége, szabadsága áldá
sos sugarait az egész emberi nemre árasztandó. Azért le
gyünk egyetértők, tegye mindenki a’ magáét es az isten, 
ki a’ magyarokat soha el nem hagyá, szinten megteszi az 
övét. Az idő, mellynek elébe megyünk, eletre halálra int, 
ránk bízatott a’ választás , „lenni vagy nem lenni.« De 
minthogy gyarló az emberek minden törekvése, ha azt a’
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mennyei áldás át nem ihleti, bízzunk viszont abban, ki 
szegény kaukázusi csapatot uj honában, végveszély- 

]yel fenyegető elemek dühöngési közt évezreden át a’ sem
mi remény-sugártól fel nem világított sötétben enyé
szettel víni ugyan, de elenyészni még sem hagyá, hogy 
az idő vihariban erejét és állhatatosságát bebizonyítván, 
majd annál dicsőbben lépjen k i , mint az európai értelmi
ség és szabadságnak legeröteljesb védője — Deus pro no
bis , quis contra nos?!

Tárrza.

B u k a r e s t ,  május 30, Ma ünneplők fels. királyunk 
névünnepét. Egy ügyviselőségi kör-irat által a’ r . kath. 
egyházban tartandó isteni tiszteleten megjelenésre szólittat- 
ván fel az ausztriai alattvalók, valláskülönbség sereglénk 
protestáns lelkészinkkel együtt az ur házába , hol a’ há
laadó miseáldozatot —szentség-felmutatáskor magyar ének- 
kiséret m ellett— felséges urunk jólléte ’s üdvteljes kor
mányáért a’ mindenek urának buzgó szívvel bemutatók. I s 
teni tisztelet után az ausztriai ügyviselónél tisztelgő ud
varlás 's  hódoló szerencse -  kivánás, aztán pedig V. K. 
staaborvos útnál gazdag teritékü lakoma következett, mit 
nem kévéssé érdekesitett egy roppant hatszegü czukormú 
jelképes rajzokkal, miket lecsemegézvén alattok ugyanan
nyi magyar nemes borral töltött kristályborsó d isze lge , 
felettök ábrázolat, alattok ezen ábrázolatot magyarázó ver
sek ; mik, ha a’ költészet fensöbb igényeinek meg nem 
felelnek is ,  de híven tolmácsolják a’ honaért távolban is 
forrón epedó magyar kebel hű érzelmeit. A’ versezet n é- 
nány sora: Tartsd meg isten Ferdinandot stb. stb. És olly 
égi munkát tegyen , tó t , ném et, rácz magyar legyen; ’s 
könyörögjön Izraél, Hogy jójön országa el stb. stb. ’S hogy 
mennyei áldáskelyhe Csordultaig megteljék ; Hon javára 
pór és nemes Mind egyformán adózzék stb. stb.

Eddig a’ tudósítás rövid kivonatban, mire jogosítva 
valánk— , ’s midőn egyfelől meleg részvéttel üdvözöljük 
bukaresti rokoninkat, kiket sorsuk hazájoktul távol idegen 
földre szám űzött, a’ buzgó kebel nemzeties érzelm iért, 
másfelől atyafiságos bizalommal kérjük és szólítjuk fel: le
gyenek szívesek bennünket érdekes soraikkal minél több
ször ’s gyakrabban szerencsésiteni ; gyakoribb szellemi 
közlekedésünk által hadd melegüljön felfel ’s lángoljon 
öszsze a’ rokon kebel szelíd érzete. A’ szerk.

M e g a l á z o t t  g ő g .  Quadagni énekes maga idejé
ben kedvencze volt a’ velenczeieknek. Azonban ép olly 
korlátlanok voltak önhittsége ’s követelései, mint rnüvész- 
sége derék , mi napjainkban sem ritka jelenet. Egy uj o- 
perában , melly Velenczében nagy tetszést nyert, három
szor lépett föl egymásután, ’s uj repkényt és uj dicsőségét 
aratott. Elégséges ürügyül tartotta ö ezt arra, hogy az 
igazgató elébe uj föltéteket terjeszszen , de igényei olly 
szerfölöttiek voltak, mikép az igazgató azokat nem telje- 
sitheté. Ezen viszálkodás következtében Quadagni elbatárzá 
m agát, mikép az igazgatón igen érzékeny elégtétet ve
gyen , mégpedig úgy , hogy igen roszul játszék ’s éne
keljen. Ugyanazon operát negyedikszer adák ; Quadagni 
roszul énekelt ’s játszott. A’ közönség, melly kegyencze 
iránt gyöngéd volt, elnézte. Midőn azonban a’ darab ötöd- 
szöri adatásakor még roszabbul játszott, második jelenés 
után küldöttség jőve hozzá, kérvén a’ közönség nevében , 
hogy teljesítse kötelességét, Quadagni még silányabbul 
énekelt. A’ küldöttség ismét m egjelent, parancsolván már 
most, hogy tegye azt, mivel tartozik; a’ művész feleié: 
mikép nincs f ö l d ö n  hatalom, m e l l y  ót a k a r a t j a  el
lenére valamire erőtcthetné;’s most már nem énekelt, ha
nem rikácsolt. Kiki nyugton m aradt, de midőn Quadagni 
opera végeztével gondolájába ülne, négy álarczos által 
jiiegíogatván egy nagy és szép szobába hurczoltaték. Két 
álarczos mellette maradt. Kevés idő múlva több jött ’s dús

teritékü vacsorához ültek. Jó izün e ttek ’s Quadagni, kit 
jó  étvágy ingerlett, a’ példát követni akará. Ekkor azon
ban egy álarcz igy kiáltott hozzá: ,majd ha énekel ön !í 
Quadagni ez által rendkívül felháborodva, szóra sem mél
tatván az álarczost, megfordult. Más nap délben szintén 
e” jelenet fordult elő. Az asztal gazdagon volt te rítve , 
Quadagni nem akart énekelni ’s böjtölt. Ugyanezen játék 
lón ismételve este. Ámde harmadik nap kínzó éhség által 
gyötretve úgy énekelt ’s játszék Quadagni , mint soha 
még! Egy álarczos, ki a’ többitől külön asztalnál ült, ma
gához inté m ost, ’s m i n d n y á j a  p o m p á s a n  lakomá- 
zott. Asztal után igy szólt az álarczos : ,No édes bará
tom ’s tisztelt vendégem ön állitá, mikép semmi földi ha
talom sem erótetheti önt akaratján kívül éneklésre, pedig 
saját gyomra is megtevé azt. E ’ mellett ideje is hogy meg
tudja, ki előtt volt szerencsés remekelni!* Quadagni tisz 
teletteljesen viszonzá : „tán épen a’ fens, herczeg előtt?“  
,Alázatos szo lgáji: a’ hóhér ’s inasai előtt* lón a ’ válasz. 
Most gunykaczaj hangzott, a’ társaság lehányta álarczait 
’s a ’ megrettent művész hóhérok által látta magát környeztei
v é . , A’ tanács illy elégtételt szerez a’ községnek — monda 
a’ m ester— ; óvakodjék ön másodszori sértéstől, mert az  
elégtét, másod ízben, aligha nyomadékosb nem leendő A’ 
pöffeszkedó művész ezen megaláztatását sikerteljes ered- 
vény követé.

Olly gombolyag czérnából, mellynek 12 frank 
ára, Brüsselben a’ műértó kezek 48 ezer frank áru csip
két kötnek. — A’ czár pétervári terjedelmes üvegházában 
évenkint 1500 öl fát égetnek e l.— Miklós czár lakszo
bája ollyan , mint egy magányosé; csak könyvtár van ben
ne, térképek, álgyu ’s más hadi szerszám-minták, tábori 
ágy , min csak szalmazsák hever. — Múlt év vége felé a’ 
porosz takarék-pénztárakba tett öszszegek 7 millió né
hány százezer tallérra rúgtak. — Egy nagy angol vasöntő 
műhelyben öntött vasból roppant világitó-tornyot készíte
nek most a’ Bermuda szigetek egy ikére , 600 ezer fon
tot nyom , 32 láb magas, 9 kamrával ellátva. — Nem rég  
érkezett Bayonneba egy angol, ki 1827 óta utazgat ’s u tile- 
vele ritkaságul tekinthető. Négy öl hoszszu a z , ’s az utazó 
által bejárt európai minden tartománybeli rajta levő láto
másozás 400 tallérban került. M egkérdeztetvén: miért ója 
annyi gonddal ezen szörnyű irományt, feleié : hogy haza 
tértemkor haszonbérlőim ne mondják, mikép a’ haszonbért 
megfizették; ez által bebizonyítandó, hogy Angliában nem 
valék. — Jackson tábornok az egyesül, statusok volt el
nöke, hírnevét az angolokon 1814b. U j-orleansnál vitt 
győzelmének köszönheti főleg. Ámbár akkor honszabadi- 
tóul tisztelteték, katonai hatalmával viszszaélés miatt még 
is 1000 dollár birságra ítéltetett Hall bíró által — ’s e’ 
sommát ki is flzeté. Ez év elején azonban a’ washingtoni 
congressus határzatából említett öszveg kamatostul megté- 
ritteték az agg  status-bajnoknak. Igazság, de tisztelet ’s 
becsület is ! — Csoda dologkép beszélték , hogy Pétervá- 
rott a’ leégett téli palotának egy év alatt fölépittetése léte— 
sittetett. Mint dolgoztak rajta, Custine elbeszéli. Az épí
téssel szakadatlanul hat ezer napszámos foglalkozott; aT 
megholtak helyébe tüstint másokat állítottak. 25—30 fok
nyi hideg lévén ugyanannyi foknyi melegségig fütötték a’
termeket, hogy annál hamarább száradjanak;’s a’ festők, kik
e’ rendkívül fűtött termeket festettek, valami jegfajta  sü
veget használtak, hogy eszméletöket, el ne veszitsék.Igy 
sikerült az óriásépületet egy év alatt bevégezhetni.— Kü
lönös nászünnepély tartaték minap Londonban; a’ dshibbe- 
way-indus tolmácsot egy angol lyánykával esketék öszsze 
a’ sz. Márton egyházban; ’s hat indus volt jelen egészen 
szokásuk szerinti körtösben. — A’ legnagyobb palaczk Uj- 
orleansban van; átmérője 3, magassága 9 öl. 1829ben 
formaszerinti bált tartottak benne ’s 2 0 0  egyed tanczolt.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  nri-utcza 453.
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n á s « d l k  ü z e n e t e  a* m . f ő R R n e k  a ’ ez. fc. 
v á r o s o k  e l r e n d e z é s e  t á r g y á b a n .  (Folyt.) A’ 229. 
§. megtartásában megegyeznek a’ m. főR R .; de a ’ 230. 
§ ra  tett előbbi javaslatukhoz, miután a’ felügyelők felállí
tását tovább is sürgetik , ragaszkodnak ; — a’ 231. §ra 
nézve a’ t. RR. azon nézetében, miszerint nem látják il
lőnek , hogy a’ közgyűlés elnöke a’ tanácsbelieken kívül 
más tisztviselő is lehessen , a’ m. főRR. is osztoznak 's 
ugyanez oknál fogva a’ t.javaslat 231. §-ban foglalt ezen 
végszavakat: „ha pedig ebbeli kötelességének eleget tenni 
egy tanácsbeli sem akarna: akkor a ’ jelenlevők elnököt vá
lasztónk“ kihagyandónak, a’ többi szerkezetet pedig m cg- 
tartandónak vélik. A’ 232—2$. §ra már előbb nem vala
észrevétel — a’ 238. § ra  szinte megtevén az egyesség; a7 
239. §• pedig már előbb m egállapittatván, mindazokat, 
mellyeket a’ t. RR. második üzenetükben a’ közgyülésbeni 
csend és illedelem fentartására — a’ 240—246. §§ra  ja 
vasolnak, a’ m. Fork is elfogadják. — A’ 247. § t a’ polg. 
őrsereg megemlitésének elhagyásával, valam int— a’248. 
§ra javaslóit szerkezetet is elfogadják. — A’ 249. §. a) 
pontjára a’ mélt. Fórk előbbi kivánatukat ezúttal ismétlik , 
melly abbéi áll, hogy az utasitásadás a’ városokra nézve 
ne kötelezőleg , hanem csak engedőleg állapíttassák meg; 
ennélfogva a’helyett „utasítások készítése1* kívánnák tétetni: 
„utasítások készithetése.“ Egyébiránt a’ pont többi tartal
mára megegyeznek; a’ b) pont már előbbi alkalommal meg
állapittatván, a ’ c) és d) a’ m. Főrk fölebb előadott é sz 
revételeihez képest kihagyatnának, — az e) f) g ) h) i) 
úgy a’ p ) q) r) s) t) pontok már előbb megállapittatván, 
k) és o) valamint az u) és a ’ többi hozzáadandó pontra 
nézve pedig a’ t. RR. fogadván el a ’ m. főRR észrevé
teleit, ezek iránt is megvan a’ két tábla közötti egyesség. 
— A 7 250—252. §§ . már előbb észrevétel nélkül megtar
tatván, nemkülönben a’ 253. és 254. §ra nézve meglevén 
az egyezés : a’ 255. §ra ajánlott módosítását a’ t. RRnek 
elfogadják; a’ 256. § kihagyatására nézve szinte megvan 
az egyesség. Ellenben a’ m. főRR. a’ tanács hatásköréllek 
kiterjedését tárgyazó javaslatuk b) pontja alatt, mikint a7 
kinyomtatott észrevételek 2 lik lapján látható, közgazdálko- 
dási tekintetben a’ város javai és jövedelmei kezelését a’ 
tanács köréhez tartozónak vélték , ’s e’ mellett tovább is 
megmaradnak; mert ezen általányos rendelettel azon in
tézkedések , mellyek a’ közigazgatási bizottság teendőit 
m eghatározzák, nincsenek ellentétben ; javasolják ugyan
ott a’ m. főRR., hogy a’ közgyűlési végzések végrehajtá
sa a’ tanácsot illesse ; továbbá hogy a’ város egész tiszti 
kara a’ tanácsnak közvetetlenül alá legyen rendelve; ezen 
javaslatok egyikét sem fogadván el a’ t. RR.; mi az el
sőt illeti : megegyeznek a’ m. Főrk abban , hogy a’ köz
gyűlési végzések végrehajtása akkor illesse a’ tanácsot, 
ha az a’ gyűlés által különösen és közvetlen másra nem 
bízatott, ezen javaslatok egyikét sem fogadván el a’ tek. 
RR.; azt azonban hogy a’ tisztviselők közvetlen a’ tanács
nak legyenek alárendelve, tovább is szükségesnek tartják, 
előbbi üzenetjök mellett közlött javaslatukat tehát így vél
nék módositandónak: „A 7 közgyűlés által hozott vegzesek 
és határozatok foganatosítása, ha csak az egyes esetek
ben k ü l ö n ö n ö s e n  és k ö z v e t l e n ü l  k ö z g y ű l é s  
által másra nem bízatott, a’ tanácsot mint a ’ városi pol
gári végrehajtó hatalmat illeti'* stb. A 7 257. §ra a7 t.RR. 
által ajánlott szerkezetet valamint ezen §. után iktatni ja 
vaslóit újabb § § a ta 7 m- főRR. azon módosítással elfogad
ják , hogy ezen uj §§. közt , a7 2 ikba foglalt azon ren
delkezés, miszerint a7 képviselők, a7 m. főRR. szerint pe

dig a7 megbízottak, ha a7 tanács olly tárgyakban, mellyek 
közgyűlésre vannak fentartva , eldöntő határozatot hozni 
akarna, a7 határozat hozatalát meggátolni kötelesek— ki
hagyatnék. mert ez esetben is elegendőnek tartják a z t, 
mit a7 t. RR. a7 második esetre ugyan ezen §-ban hatá
roztak , a’ felszólalásnak a7 jegyzőkönyvbe iktatását, — a 7 
259. §t, melly a7 tanácsnak a7 biztosságok feletti ellenőrkö- 
dését mondja ki, feleslegesnek tartják a7 in. főRR, miután 
a7 bizottságok javaslatuk szerint a7 tanácsnak lennének 
alárendelendök, —- a 7 260. §. meglevén az egyesség — a7 
260- §. után a7 m. főRR. által javaslóit azon §ból, melly 
igy kezdődik: „egyes ügyágozatok kezelésére állandó bi
zottságok stb.“ a7 t.R R . által kívánt kihagyatásában köv. 
szavaknak: „minden illyetén bizottságok azonban eljárá
sukra nézve a7 tanácsnak alárendeltekül tekintendők-' — 
a7 in. főRR, meg nem egyezhetnek, mert azt, hogy ezen 
különféle bizottságok’s azok szétágazó eljárásai a7 tanács
ban mint központban egyesittessenek, a7 közizazgatás érdeke 
kívánja meg, a'261, § megtartásában azon egy szónak „ket
tős“ kihagyásával megegyeznek. Azon §t, mellyet ezután a’ 
t. RR. „a 7 261. §• után kívánnak iktatni,a7 m. főRR. elfogad
ták, a’ 262. §. már előbbi alkalommal megmaradt; a7 263. §ra 
nézve előterjesztett előbbi szerkezetükhöz a’m.főrk a7 „m eg
bízottak“  megtartása tekintetéből is ragaszkodnak — a7 264. 
265. 266. és 267. §§ra meglevén az egyesség— a7 268. 
§ban ezen szavak ,,’s a7 kisgyüléstől függésben nincs, ha
nem egyenesen a 7 közgyűléssel van öszszeköttetésben“ k i- 
hagyatásához ezúttal is ragaszkodnak, miután a’város tulaj
donára felügyelő külön bizottságot sem kívánják a7 tanács
nak, melly a7 kisgyülés helyett lesz, függésétől mentesí
teni. — A’ 269. §• már előbbi alkalommal változtatás nél
kül meghagyatván; a’ 270. §nak a7 m. Főrk álfalok javas
lóit szerkezetét tovább is megtartják, mivel a7 város, mint 
erkölcsi testület, egyesektől tulajdonára nézve különböz
vén , a7 város m a g á n t u l a j d o n o s  jogainak felügye- 
lésére m e g b í z a n d ó  v á 1 a s z t m á ny eljárását fel
sőbb b e f o l y á s  alól e g é s z e n  ne m v e h e t n i  ki, — 
a7 270. §. után a7 m, főRR. által javallott szakaszból ezen 
szavaknak: „jóváhagyás végett“ kihagyatásában megegyez
nek, miután javaslatuk szerint az, hogy a7 bizottság jegy
zőkönyve a7 tanács által jóváhagyandó , önkint értetik — 
a7 271. 7S 272. §§ra már előbbi alkalommal sem lévén 
észrevétel, a7 273. 7s 274. §§ra a7 t. RR. által tett módo
sítást elfogadják;— a7 275—279. és 280 §§ra már meg
levén az egyesség : a7 280. §. szerkezetre , úgy szinte 
a7 281. §ra a7 t RR. által javaslóit módosításokat elfo
gadják; a7 282. és köv. §§ban foglalt közoktatást tárgyazó 
intézkedések helyett a7 m. fuRR. ez úttal a7 városoknak isko
lákra való befolyása és fel figyelése iránt csak az eddigi 
gyakorlatot vélnék megáihpitandónak ; azon esetben, ha 
a7 t. RR. által ezen §§b»n megemlített tjavaslat a7 nép
nevelés tárgyában megkészülne, akkor az arra hivatkozás, 
valamint az annak folytában megkivántató egyéb intézke
dések is könnyű szerrel beiktattathatnának a’jelen t javas
latba , addig azonban elegendőnek vélnék a’ 283—289. 
§§ kihagyásával a’ köv. rendelkezés kimondatását: „A 7 
városoknak közoktatásra volt eddigi befolyása és felügye- 
lése jövendőre is fentarfatik“ — 290 és 291- §§. meg
levén az egyesség ; — 292. és 293. §§ra pedig már előbb 
sem lévén észrevétel — a7 294. §ban azon szót „megbí
zottak“ tovább is m egtartják; a’ 295. és 296 .̂ §§. iránt 
meglevén az egyesség, — a’ 297. §ra a7 m. I1 ork az ál
tatok ajánlott szerkezet mellett ez úttal is megmaradnak, 
melly szerint a7 biztosságok jelentése a7 tanács által a7 
főfelügyelőnek is megküldendő — a7 298. §ra valamint az
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„„.win beiktatandó ’s a' in. Fork által javasltott szakaszra 
S £  is mellevén «  egyesség; - a >  S W - 3 M . S*™pe-. 
jjtf  már előbb sem leven eszreve tel. s a 3U7 309.
$gra szint már előbbi alkalommal sem leven észrevétel; a’ 
310. §ra az állandó biztosságok eljárásának eredvényei a’ 
tanács vagy közgyűlés nyilványos üléseiben úgy is elő
fordulnak ’s miután a’ bizottsági ülésekben a’ tárgyak első 
kidolgozása feszültebb munkát és ügyeimet igényel, mely- 
lyet a’ hallgatóság közbejötté könnyen zavarhatna, a' m. 
Fórk előbbi nézeteik mellett ez úttal is megmaradnak; — 
a’ 311. §ra nézve , hogy a’ t. javaslatban foglalt szerke
zet szerint az ne értethessék, mintha a’ kir. kincstárnak 
vagy másnak bányáji is , a’ városok által felállítandó bá~ 
nyaosztály alá tartoznának , a’ ra Förk ennek elhárítása 
tekintetéből megmaradnak azon szerkezet mellett, mellyet 
ezen §ra javasoltak ; úgy szinte a’ 312- §ban azon szót 
„viszont“  kihagyatni kívánják ; a’ 313. §. megleven az 
egyesség; a’ 314. és 315. §§ . már előbb sem lévén ész
revétel; — a’ 316. §ra tett módositásokbay a’ m Fork azért 
kívánták m eghatározni: hogy hat közbiró közöl legalább 
kettő , 12 közbiró közöl pedig legalább 4 egyszersmind 
előadó legyen , mert előre látható, hogy leginkább kisebb 
városokban nem találtatnak szükséges számmal olly alkal
mas egyedek, kik mindannyian egyszersmind előadók le
hetnének;— 316 §. után a’ m. Förk javaslata szerint ik
tatandó pótlék §§ra, — úgy a’ 317. § ra  is meglevőn az 
eg y esség ;— a’317. §. után iktatandó 3. §§. előterjeszté
sére a’ m. Förket azon okok vezérlették, miszerint kisebb 
városokban, hol a’ bírói eljárást kívánó tárgyak száma fe
lette csekély, a’ tszékhez és tanácshoz megkivántató egye
dek bajosan találhatók elegendő számmal ’s minden esetre 
költséges volna olly kevés teendő végett két külön testü
letet felállítani; mi pedig a’ büntető törvényszékről szóló 
§§at illeti, azok, ha a’ büntető t.könyv elkészülend, kön
nyen kihagyhatok, ellenkező esetben pedig szükségesek; 
— a’ 318—321; Úgy a’ 321. §ra is meglevőn az egyes
ség ; a’ 322. §• nézve a’ t RR. állal kívánt szerkezetet 
a’ m föRR. is elfogadják — A’ 323 § Már előbb nem 
lévén észrevétel; a’ 85. §nak a’ 325. §. elébe leendő ik
tatásában a” m. föRR. megegyeznek; — a’ 324. §ra nézve 
a ’ házi-adónak mind külön viselése , mind kivetése, mind 
kezelése a’ helyhatósági szerkezet egyik lényeges részét 
tevén , arra , hogy a’ városokra nézve e ’ tekintetben kü
lönbség tétessék, a’ m. föRR. elegendő okot nem látnak; 
sőt azoknál fogva, mellyet előbbi üzenetjökben c’ részben 
felhoztak, a’ városoknál azon hatóságot, miszerint felsőbb 
helybenhagyás hozzájárultávala’házi szükségeik fedezésére 
megkivántató adómennyiséget magok határozzák meg, to
vább is meghagyatni kívánják.

E ’ szerint a’ t. KK. és RR. által a’ 324. §. után ik
tatni javaslóit pótló rendszabály szüksége itt m egyszün- 
v é n — a’ 325. §t a’ m. főRR. elfogadják. — A" 3 2 6 ,3 2 7  
— 334 §§rameglevén az eg y esség ,— a’ 335—346ig sincs 
egyéb észrev é te l, mint hogy a’ hol „képviselők“ előfor
dulnak , a’ helyeit „megbízottak“ teendők.

A’ t. RR. által a’ pénztárakért felelősséget tárgyazó 
§nak a’ 340. §. utáni iktatásában a’ m .Förk megegyeznek; 
úgy a’ rendelkezés érdemére is csak azon észrevételük 
van. hogy mind a’ tagok, mind a’ felelősség nagyobb biz
tosítására szükségesnek vélnék, miszerint azon tagok, kik 
&’ határozathozatala mellett voltak, a’ határozatot aláír
já k ;  ezekhöz képest a’ szerkezet is módosíttatnék: ,,§. 
Olly alkalommal, midőu a’ pénztárt illető kérdésben hoza- 
tik határozat, a’ jelenlevő tagok nevei feljegyeztetnek; 
azok, kik a’ határozat hozatala mellett szóltak, azt aláírni 
kötelesek , és azok is, kik a’ határozat hozatala előtt el
lenzésüket világosan kimondották , óvásukat szinte jeg y 
zőkönyvbe iktathatják ’s aláírhatják.4' — A’ 347. §ra nézve 

t. RR. szerkezetére állanak;— a’ 348. és 349. §§. már 
előbb sem lévén észrev é te l;— a’ 350. §. kihagyatásában

pedig a’ t. RR. is m egegyezvén, — a’ 351. §ban a’ fő
felügyelő megemlittetését kívánják megtartatni. — A’ 352. 
§ ra meglevén az egyesség ; a’ 353. §ban a ' m. föRR. ,,kis- 
gyülés“ helyett a’ főfelügyelőre kívánják az írnokok kine- 
veztetését bízni. — A’ 353. § . után iktatni javaslóit két 
§§tól a’ mélt. főRR. elállnak; — a’ 354. és 355. §§okra 
már előbb sem lévén észrevétel; — »’ 356. § ra a’ t. RR. 
által javasott módosításra a’ m. föRR. rá állanak.

(V ége köv.)

O’ Connell mint fogoly f. é.jun. 2kán.
Dublinbau a ’ Richmondféle fogházba m enék, — 

igy ir Venedy — O’ Cohnellt meglátogatandó. Magosra 
nyúló sötét gránitfal környezi a fogház térés u dvará t, 
hol száz meg száz mindkét nembeli fogolyt láthatni tét
len némaság közt bamulókat a’ sorsrejtő főkapu féle, melly- 
nek homlokzatán íme fölirás olvasható: kerüld a ’ gonoszt, 
cselekedjél jót. O’ Connell felöl tudakozódám, mire a’ 
porkoláb egyik foglyártársához utasita ’s ez ismét egy 
3dikhoz ; végre megismerém O’ Connell cselédét ’s ké- 
rém, vezetne urához. „Uram hon van — felelt ö — ’s hi
hetőleg darab időig hon is fog maradni“ e’ közben hoszszu 
folyosón át az emeletbe vezetett, hol O’ Connell hálóterme 
van. Itt álla ö ; néhány barátival beszélgete, háló-köntö
sét sem tévé le , mint gazda , ki saját lakában fogad el 
vendégeket; szívesen nyujtá elémbe kezét, mit én ép olly 
szives örömmel szoriték , bűnbánó arczczal nyilványitván 
töredelmemet.4 ,Üdvözlöm önt uj helyzetében, ’s erőt, e - 
gészséget kívánok annak elviselésére.‘„Hinni szeretem, adá 
válaszul, hogy mind ez Irland javára mulhatlanul szük
séges vala’shogy  az egésznek csakugyan jó vége leend,“ 

Rizonyos komolyság ömlött el valóján, úgy azonban, 
hogy a’ szokottnál nagyobb mértékű szelídség, ’s a’ bel- 
nyugalom hű tolmácsa, a’ derült jó kedv társaságát még 
kellemesebbétevék Beszédközben igy szólt a ’ jelenvoltak
hoz. „Hiszem, miként a’ türténctlapokon kevés olly hibás 
lépés van feljegyezve, mint a’ mostani eljárás volt.“  Nagy 
férfiak bizonyos varázsfényt árasztnak magok körül,melly 
a’ nézőt önkénytelen bámulásra ragadja. Irland hőse e’ 
helyen nagyobbnaklátszék, mint valaha.O ’s társai az intézet 
parancsnoka termeiben vannak elhelyezve; ’s tág hálószo
bája valóban pazarfényű; O’ Connell maga á llítja , hogy 
soha szebb hálóterme nem volt.Középen mennyezetes ágy 
van bíbor függönyökkel, átellenben kandalló , jobb- és 
balról ablakok nyílnak. A’ kandalló egyik oldalán fiókos
szekrény áll , ezen a’ hős kalapja, könyvek ’s az irlandi 
bársony süveg. Más oldaltirótámla (Stehpult) emelkedik, 
a’ terem közepén asztal, rajta az utolsó proclamatio kéz
irata hever illy czimmel: ,Béke és rend !‘ O’ Connell János 
(a ’ fia) első emeletben lakik O’ Connell ebédlője mellett, 
melly fényre a’ hálóteremnek mit sem enged ; többi társai 
az épület egyéb részeit bírják. Fitzsimonné O’ Connell lyá
nya, Ray a’ repealügy fáradhatlan buzgalmu barátja, Gray 
orvos nőstül stb. 0 ’ Connellnek meg annyi fogolytársai, 
kik a’ derült jó kedvet e’ falak közt mindegyig m egtar- 
ták. Kertbe menénk; ennek közepén földemelvényen ( te r-  
rasse) csinos kerti lak emelkedik 0 ’ Connellt által,Kibékülé- 
si csarnoknak4 nevezve; az udvar más oldalán virágos kert 
terül cl, c z é lsze rű ’s igen Ízletes elrendezéssel; abban tá
gas medencze kínálkozik a ’ fürdés kéjeimével. — „Lássa 
ön— mondá e’ helyen O’ Connell vidor kis unokája F itz -  
simon kisaszszony — nagyatyámnak itt sokkal jobb lesz 
lakni, mint Merrion Squareben.“ -------,Az édenkertben, fe
lelém , csak egy fának volt tiltott gyümölcse. 4 0 ’ Connell 
hálóteremében naponként misét h a llg a t; vasárnapokon a’ 
fogházi kápolnában 9 órakor kathol., 10 órakor prot. szer- 
tartásu istenszolgálat tartatik.Vasárnap ismét a’ Richmond- 
fogházba menék misét hallgatni , egyszersmind elbúcsúz
ni. Két emberrel találkozám, kik óriási süteményt emelve 
bebocsáttatni kívántak a’ „Szabaditóhoz“ ! az ajtóőr ellen-
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mondás nélkül teljesité kivánatjokat. Terembe érkeztemkor 
ft kath. foglyok miséhez keszülenek ’s csak jeladásra vár
tak, hogy azonnal a ’ rendelt helyre gyülekezzenek. Gray 
dr., Steel Tamás, Barrett. Proth e’közben reggelijöket kői
tek é i, mit a’ kath. fel csak mise után vala teendő; 0 ’ 
Connell a’ vasárnapi istenszolgálatra sem szokott a’ többi 
fogoly közt m egjelenni, mit egy részrő l, demokratái ál
lását tekintve, nem lehet meg nem rónom, mig más rész
ről e’ tettét igen is menthetőnek találom azon nézetnél 
fogva,melly szerint O’ Connell erkölcsi becse csorbulása 
nélkül nem vegyülhet gazem berekés zsebelők társaságába. 
A ' terem, melly e’ czélra egyházzá alakíttatott, tán vala
mennyinél kisebb, az ajtó átellenébeni ablak elibe hosz- 
szudad szekrény van helyezve , oltárul szolgáló vasárna
pokon ; az öszszes oltárkészület: két gyertyatartó, feszü
le t, kehely ’s misekönyv. Jobbról kerevet, ezzel szemben 
kandalló. Beléptemkor a’ lelkész oltár előtt, O’ Connell a’ 
kandalló mellett álla hálóöltönyben; előtte mint szinte min
den jelen volt előtt szék , rajta két imakönyv feküdt. Üd- 
vözlém őt ’s engedelmet kértem a’ misén jelenlehetni. J e 
len voltak meg az ifj.O ’ Connell teljes vasárnapi díszben, 
Kay, Duffy u. u., O’ Connell két cseléde ’s az egyházfi. A’ 
szertartás megkezdetése elő tt, szentelt mártott irótollal 
erinte bennünket a’ lelkész. H elyes— gondoláin, a ’ szen
telt víz fölül — a’ hit ; ’s a’ fekete nedvü a lu l— a’ gon
dolat. —

Mihelyt elkezdetek a’ mise , mindnyájan letérdeltek, 
’s mindvégig ájfatosan imádkoztak. Sokat feledtem amaz 
iraa*-gyakorlatok közöl , mellyeket mint gyermek egykor 
olly jól ismerők; csak nem egészen újak voltak rám néz
ve az imádságok és szinte félni kezdek, hogy feszült fi
gyelmem a’ buzgókodókra kellemetlen hatással leend.

Mélyen szemügyre vevém 0 ’ Connellt, ö változatla
nul szögzé szemeit az imalapokra, ’s mesterkéletlen áhí
tattal imádkozék. Gyakran haliám O’ Connell vallásosságát 
kétségbe vonatni, ’s nem egyszer magam is osz'ozám illy 
kétkedésekben; most láttam ’s kétségem eloszlott, és hit
tem. O úgy gondolkozik, mint cselekszik, mondám, ’s neki 
hite van, mert csak az imádkozhatik olly ahitattal, kit szent 
hit lelkesít. Midőn a’ pap hangosan hallatái a’ ,,raea cul- 
pátí£ ős Irland ezen utolsó gyámoszlopai, a’ celta ivadékok 
e ’ végsarjai mély megilletődés közt hajiák le fejőket ’s 
érintők ökleikkel a’ férfiúi kemény kebelt. ’S midőn az 
egyházfi. ,sanctusra£ háromszor csengető, csend lön, raelly- 
ben fi’ lélekzet elröppenése is hallható vala. ,Ezek tehát 
a’ vad szilaj Irland izgatóji!4 ’s lelkem átlengett a’ helyre, 
hol O’ Connell egyetlen újlegyiníése száz ezreket luda 
mozgásba hozni. Az ur fülmufattaték, mélyen hajoltanak 
meg a’ hívók fejei, ’s a’ zavartalan csenden csak e’ fo
hász röppent le O' Connell a jk iró l: , 0 ’ lord‘ (u r isten) 
mellynek véghangja már ajkain halt el. Mise alatt 0 ’ Con
nell és fia áldoztak. Halotti misén gondolám magamat, hol 
e ’ férfiak megjelenőnek, hogy leszámolást tartsanak az 
é le tte l, mellynek záradékául a’ lelkész e’ szókat hallatá: 
in vitám aeternam. Amen.

Mise után reggelihez ülőnk; kevés2 mit erről mond
hatok. Beszélgetésünk kis érdekű tárgyak felöl fo ly t, ’s 
fűszerét leginkább O’ Connell zavartalan derült kedélyének 
köszönheté. O’ Connell hiszi, hogy elfogatása Irlandnak, 
mint magának is hasznos leend; ’s e’ nézetét mindnyájunk 
jelenlétében ki is nyilatkoztatá. Politikai kötelesség volna 
részéről igy szólni, habár máskép gondolkoznék is; azon
ban meg vagyok győződve, hogy ő valósággal igy gon
dolkozik, ’s pedig méltán nem alaptalanul. Jó hire az e l- 
fogatás által minden esetre nyerni fog , az ellene szórt 
gyanúsítások legnagyobb része most már mintegy enyész
ve van; Irland ügye pedig mindinkább erősül és szilárdabb 
lesz. Erre legközelebb elég példát láttam. Az Angliára 
háramló veszély ez által mindinkább növekszik , és siet
teti a’ dolgok végkifejlödéséí, melly vagy kibékülés le

end Irland részére szolgáltatandó igazságáltal föltételezve; 
v. Anglia bukása, előidézve az egymást fölváltó bonyolo- 
dások által. — A’ fönérintett süteményhez derekasan lát
tunk , étvágy tehát nem hiányzik, mi a’jelen körülmények 
közt fölötte jó jel.

Hírlapok — jobbára gyászszegélyzettel, levelek, sa- 
jon-tudató látogatás-jegyek stb. érkezének, mi által a’ napi 
foglalkozás munkarendje megkezdve lön.

„Legyen ön elég erős, mind ezt elviselhetni ‘ mondám 
bucsuzásom közben; ö vállat vonita, ’s újaival fittyet ve
te tt, mintha mondaná:,Az egészre ennyit sem adok.‘ Kéz
vonását kérém most ki egy barátom számára , ’s ö egy 
előtte fekvő lapra ezt irá: „Remember the 30 May 1844. 
Richmond Bridewell 2. Juny 1844. Daniel O’ Connell. M. 
P. for the County of Cork.“ Remember! Remember! Re
member ! volt a’ jelszó, mellyel 0 ’ Connell Irlandot moz
gásba hozta. — Május 30ka (O ’ Connell elitéltetési ’s be- 
fogatási napja) emlék-nap leen d , melly az utókorral tu
dassa: Irland e’ napig milly szerencsétlen vala !

C s e r ö.

Kárpát-alatti szózat a’ telekdij ügyében.

Kötelességemnek tartom ezen nagyérdekü tárgybau 
igénytelen  szavamat fölemelni ’s a’ nagy érdemű közön
s é g g e l  tudatni, hogy a’ felső-magyarországi Kárpát hegyek  
közt lakó nemzetségek is, általában, közhazánkat forrón- 
szeretik és nyelvök különbsége mellett is annak szerencsé
jét  ’s felvirulását olly híven ’s minden áldozattal előmoz
dítani készek , valamint az alíöldi termékeny dús vidékeken 
lakó tős magyarok. Különben is tudva levő, hogy mi ezek 
kel több század óta eg y  alkotvány alatt szoros barátság
ban élvén, édes hazánkat mindenféle veszé ly  ellen e g y e 
sült erővel ótalmazni mindig fő kötelességünknek tartot
tuk. —  Most pedig ezen hazaszeretetben elödinket nem
csak követni, hanem tehetségünk szerint felülmúlni is ipar
kodunk. U g y a n is : nyilványos előttünk hazánk e g é sz  álla— 
pofja, és szem üveg  nélkül láthatni, hogy sok európai nem
zetnek utána állunk, és hogy  ig y  sem maradhatunk örökre de 
mindig mélyebben siilyed sorsunk, hacsak eg y  szivei leiekkel 
minmagunkon tettleg segíteni nem fogunk. Hogy pedig az  
minden időpazarlás nélkül szükséges,minden józan eszü em
ber megismeri. Tettre tehát tisztelt honfiak ! Mert ha igazan  
kívánjuk , hogy közhazánk felviruijon ’s mind szellemi 
mind anyagi tekintetben a’ boldogság magosabb fokát érje: 
eszközökhez is kell nyúlnunk. Ezek pedig fő leg  ,,penz s 
nemzetek közti sz ives  barátság és egyetértés .1’ Ezen utol
sóhoz, melly pedig fölötte szü k séges ,  mert concordia rés 
parvae crescu n t ,—  könnyen juthatunk: csak hagyjon fel 
kiki vakbuzgóság-szü lte  erőszakoskodással’s necsak maga 
éljen, hanem élni is hagyjon. A’ pénz m egszerzese ie  pe
d ig  a’ mély belátásu Széchenyi István gr. olly modot hoz 
elő , mellynél üdvösebbet ránk nézve mostani körülme- 
nyinkben emberi ész  fel nem találhat. E z a’ telekdíj, mel- 
lyet felvilágosítani ’s magyarázgatni nem szükséges, mint
hogy  már azt a’ m. gr. hírlapok utján a’ közönség elibe 
világosan és kimeritöleg terjesztette. Egyedül azt vágyó  
bátora’ tisztelt közönségnek csekély  személyem áltál tud
tára adni, hogy Kárpát bérczei közt is ,Széchényi István 
gr. telekdija hazánk boldogsága előmozdítására l e g c z e l -  
szerübb eszköznek ismértetik el. Mit is használ ócska s 
rongyos öltözetet foltozni? ha eg y  helyre ragasztjuk a 
foltot más helyen ismét kettőt szükséges ragasztani, utol-
jára m ég is csakugyan mind széjjel bomlik. Sokkal jobb hat
e g é s z  tehetséget oda fordítani, hogy uj és t isz teseges  öl
tözetet szerezhessünk , melly nemcsak tartós l e g y e n , e 
a’ v ilág  előtt is szég y en  nélkül lehessen benne megjelenni,  
í g y  vagyunk közönséges országos állapotunkkal is. A há
ziadé akármilly czim alatt , vagy a’ subsidium, hazánk ál
lapotához képest folt volna ’s ennek is kivitele s tan nem
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annyira szükséges helyre felraggaíása sok [és igen nagy 
nehézségekkel van öszszekötve. De a’ gr. Széchenyi aján
lotta eszköz által egyszerre öltözetre tehetnénk sze r t .’S ha 
ezen országunk felemelésére czélzó hatályos eszköz lehe
tő következményit valóban megfontoljuk : nem hiszem, hogy 
egyetlen egy jó honpolgárra akadhassunk,ki annak ellene 
szegezné magát. Mert vájjon miért nem lehetne a’ kölcsön 
felvett 100 vagy 60 millió forint kamatját 4 vagy 5 pcent- 
t e l , telekdij által., a’ magyar koronához tartozó tartomá
nyokban könnyen öszszeszedni és kevés áldozattal megfi
zetni, ’s azt is csak 35 év lefolytáig ? Azon felvett mil- 
liókbul báramlandó haszon pedig jó ipar mellett (mert 
hisz az egybcgyült orsz.Rendek nem egyedül annak biz
tosítása, hanem jó haszonra fordítása iránt is tökéletes és 
állandó iendelést tennének) 35 év alatt elegendő volna 
nemcsak az ország minden fontosabb szükségeit fedezni 
's hazánkat virágzóvá tenni, de a’ tőkét is lefizetni. — Ily- 
lyen mód által csekélyáldozat mellett sokat nyerne ha
zánk és az innen eredő hasznot minden, az utolsó polgár 
is érezné : a’ foltozás pedig akármikép történjék , örökké 
foltozás ’s az öltözet mindig csak ringy-rongy maradna. A’ 
telekdij behozatalával nemcsak a’ jövő nemzedék, — ha
nem sok a’ most élők közül is elérné azon boldog időt 
mellyben több, már most jó  helyzetbeli nemzettel mérkőz 
hetnék; ’s a’ most élők és működők hamvaira áldást mon
danának, hogy Széchenyi István gr. bölcs tanácsát követ- 
ték.Nem is hihető, hogy bármelly közönséges eszes em
ber is ezen indítványt, mint országunk boldogitására le g -  
alkalraatosabbat ne pártolja, ’s a’ telekdij csekély fizetésé
től megrettenjen , mihelyt az egész dolog iránt illőkép fel- 
világosittatik : mert ki ennek ellenszegülni merészlene , 
az nem lehetne igaz hazafi, hanem egyedül balul vélt ön
hasznát kereső, és a’ hazának ármányos ellensége. Erő
sen remélljük teh á t , hogy ezen , közhonunk kétségkivüli 
boldogságára vezető eszközt mindnyájan , tiszta szivbül 
pártolandjuk, és kiterjesztett karokkal elfogadni készek 
leszünk. K. Gy.
Egy pusztai kis mezőgazdának a’ fővárosban 

lakó barátjához irt levele.
Kedves barátom! Minap U. városba hétivásárra men- 

vén utamban szemléltem egy nagy ur táblájit,mellyek sze- 
derfácskákkal vannak körülültetve. Hm, gondolám magam
ban, ismét egy uj iparág bimbózik előttünk , nem sokára 
magunk fogunk selymet termeszteni,’s igy nemcsak azon 
pénz, melly most selyem végett külföldre megy, nálunk ma
rad, hanem még nekünk fog a’ külföld selyemért adózni. 
Megengedj barátom, hogy statusgazdasági gondolatimat ve
led közlöm , ez most d ivat, voltak idők , mikor szintén 
az egész világ theologizált, most már politizál: rám ugyan 
a’ divat egyébben nem igen hat, mert az pénzbe kerül, de 
a1 politikára nézve egészen a’ divathoz tartom magamat , 
mert arra egyéb nem szükséges mint puszta okoskodás. 
Hanem viszszamegyek az előbbire. Folytatván utamat, szá-  
mitgattam az ezreket vagyis milliókat, mellyeket hazánk 
a’ selyemtermesztésből nyerend , ’s azon törvén fejemet, 
mit csináland majd a’ jövőkor ezen tömérdek pénzzel, be 
értem U. városba , ’s mindjárt az első házak előtt vén, ’s 
már félig kiszáradt szederfák tűntek szemembe. Hiszem, 
gondolám magamban . már a’ régiek is gondolkodtak se
lyemtermesztésről, mint ezen vén szederfák ’s itt U. vá
rosban levő megyei nagy szedreskert bizonyítják, mi oka 
tehát, hogy a’ selyemtermesztés nálunk lábra sem kap
hatott.Tovább haladván , egy vendégfogadó mellett men
tem el, mellyben épen akkor 30—40 lovas katona ugyan 
annyi császári ménlovat vezetett ki, Galicziában haszná- 
miitivi\ut. Erre ismét eszambe jutott, hogy iskolás fiú korom
ban U. városban a’ megye mindig 8 —10 ménlovat tartott 
ugy*n> de már most nem tart; tán azért, mert megszapo

rodván ’s mégis nemesedvén a’ megyében a’ lovak , szük
ségtelen a’ megyének ménlovakat tartani. De máskint van 
a’ dolog, mert bejárhatja a’ gazdaember vidékünkön levő 
nevezetesebb vásárokat ’s alig vagy épen nem lát egy 
.jó lovat, mintha már arra számitnának az emberek, hogy 
nem sokára mindenütt vasutak, gőzkocsik, léghajók vagy 
mi lótő-futók leendven lovakra többé szükség úgy sem 
leszen. Elvégezvén dolgomat a’ hétivásáron, bementem 
mint vendég a’ casinóba, hol az asztalon egy jó vastag 
könyv szemembe ötlött, az 1843 k évi mezei gazda. No gon
dolám magamban ez már az én üzletembe vág, ugyan lássuk, 
mit mond? A’ 4dik szám 2ik lapján a’ szólók keveshitése j a -  
vasoltatik; a’ borok külföldre vitele egészen megszűnt a’ 
magas vámok miatt, Prieszniz uram is jó erett vágott a’ 
boriváson , ’s halljuk uraim! tehetős honfiaink asztalára, 
mondhatni, csupa idegen borok kerülnek. Alig olvashat
tam el ezen czikketaz élénk viták miatt, mellyek nem mesz- 
sze tőlem külön körökben tartattak. Én még az említett la
pon tartottam szemeimet, de figyelmemet a’ körök szónokai 
egészen magokra vonták.Az egyik körben erősen kívánták a’ 
népnevelést, mert a’ nép annyira elfajult,hogy egybecsületes 
és igaz lelkű cselédet alig találhatni. A ’ marhalopás pedig, 
főleg a’ lólopás, annyira ment, hogy az ember egy kevés
sé jobban tartott lovát legelőre ki nem meri bocsátani. — 
A’ népnevelésre nézve különfélék terveztettek, mellyek 
létesitésére megkívánt költségek a’ kath. papság javaiból 
és nem másból vétetni legczélszerűbbnek találtattak. Ezen 
csapat mellett pipaszóval egy fiatal zekés elmenvén, mel
lesleg azt jegyzé meg, hogy mi a’ papi javakból ki nem 
telnék, azt jó volna tán ex aucto salis pretio pótolni. A’ 
másik körben — a’ Jelenkor Társalkodójának nem tudom 
mellyik számánál fogvást — erősen kikeltek az uzsorá
sok ellen. Egyik, kinek hízott gömbölyű képéből a’ könnyel
műség ’s abból könnyen következtethető alulirottság né
zett k i , tüzesen pattogott az ellen , hogy az uzsorásko
dás törvényhatóságok előtt tudva lévén, azok magokat a’tör- 
vény rendeletéhez nem szabják. Állana csak hatalmában az 
uzsorások fékezése, — megmutatná, mikép honunkban az 
uzsora neve sem léteznék többé. Erre egy másik, kit so
ványsága szűk marku házi urnák jellemzett , majd hom
loka tetejéig húzván föl szemöldökét, azt jegyzé meg , 
hogy az uzsora szónak valódi értelme el van ferdítve, ’s 
ez végtelen zavart, igaztalanságot efölött kiszámithatlan 
kárt okozott. A’ harmadik csoportban a’ majorátuson vete
kedtek. Egyik minden fidei eommissumot el akart törölni, 
hogy minden elosztatván , minden iparkodó embernek le
gyen módja szerezhetni; e’ végből még az alapítványi 
jószágokat is el akarná adatni, mert az amorisatio-törvény 
ellenére egy századnegyed alatt szembetűnő ingatlan va
gyon jött holt kezek közé, mik noha azok közül kivehetők, 
mindazáltal azokhoz alapítvány iránti szeméremből és tar
tózkodásból senki nyúlni nem bátorkodik,’s ig y a ’ polgári 
használatból századokig kiszakittatnak. — Mások családok 
fentartása tekintetéből, minthogy illyen családoknak sokat 
köszönhet mind a’ haza mindaz egyesek, tovább is meg
tartatni kívánták.

Haza-menetf, szintúgy mint jövett csak magam ülvén 
szekeremen, kezdék gondolkodni azokról, mellyeket ezen 
fél nap alatt láttam és hallottam: mi legyen e’ részben 
egy jámbor kis mezeigazda vélekedése, azt akarom veled 
barátom közleni, jól tudván, hogy mentői kevesebb isme
rőseiddel leszek egy értelemben , ’s a’ kapanyél fogását 
toliamon mindjárt észre fogjátok v en n i ; de mi pusztaiak 
szintén úgy észre veszszük néha a’ kéjelmes szobaés csak 
merő olvasás ’s abból származott képzelet szagát iratai
tokon , de azért tisztelet becsület minden írónak jó szán
dékból származott fáradságáért.

Szerkeszt* Helmeczy. — Nyomtatja Tr a t t ner -Károly i  uri-utcza 453.



n á a t d l k  ü z e n e t e  » ’ m .  f ő R R n e k  a *  a z .  k .  
v á r o s o k  e l r e n d e z é s e  t á r g y á b a n .  ( V e g e . )  A ’ 357. 
$ .  s z i n t e  m á r  e lő b b  m e g á l la p i t t a t v á n ;  —  a ’ 358. $ .  n é z v e  
a ’ m. f ő R R .  s z ü k s é g e s n e k  l á t j á k ,  h o g y  a ’ v á r o s i  t i s z t v i 
s e l ő k  l e g a l á b b  a n n y i  v a g y o n n a l  b ír ja n a k  ,  m e n n y i  a ’ 89. 
Jjnál f o g v a  a r r a ,  h o g y  v a la k i  p o l g á r  l e h e s s e n ,  m e g k í v á n 
t a i k ^  d e  n e m  i s  l á t já k  a z o n  r e n d e l k e z é s t ,  m i s z e r in t  a z  o r 
v o s i  é s  m é r n ö k i  h iv a ta lo k o n  k ív ü l  a ’ tö b b ir e  c s a k  p o l g á 
r o k  k ö z ü l  l e h e s s e n '  v á l a s z t a n i , m e g s z o r í t ó n a k ;  m e rt  a l i g  
l e s z n e k  a ’ v á r o s i  h iv a ta lo k  v i s e l é s é r e  o l l y  a lk a lm a s  e g y e -  
d e k  , k ik  e g y s z e r s m i n d  a ’ p o l g á r s á g r a  m e g k i v á n t a t ó  k e l 
l é k k e l  n e  b í r n á n a k ;  e n n é l f o g v a  e lő b b i  j a v a s l a t u k h o z  e z 
ú t ta l  i s  r a g a s z k o d n a k :  —  a ’ 358. § . u tán  b e ik ta tn i  j a v a s -  
lő t t  s z a k a s z t ó l  a ’ m. f ö R R .  e l á l l n a k :  a ’ 359. §ban a ’ f ő f e l 
ü g y e l ő  r a e g e m l i t t e t é s é t  m e g ta r t a n i  k í v á n j á k ;  —  a ’ 360. $ .  
k i h a g y a t á s a  ir á n t  m e g l e v ő n  a z  e g y e s s é g ; —  a ’ 361, 362, 
363 ,♦ 3 6 4 , é s  367. $ § .  t e t t  é s z r e v é t e l e i k h e z  a ’ m. F ó r k  
t o v á b b  i s  r a g a s z k o d n a k , m i n t h o g y  a z o k  a ’ f ő f e l ü g y e l ő k  
f e lá l l í t á s á b ó l  s z ü k s é g k é p  k ö v e t k e z n e k  ; 365. §t  a z o n b a n  
ú g y ,  m int  a z  a ’ t ö r v é n y ja v a s la tb a n  f o g l a l t a t i k ,  e l f o g a d 
j á k  ; a ’ 366. é s  368. § r a  m ár  e lő b b  s e m  l é v é n  é s z r e v é t e l ,  
a ’ t . ja v a s la tb a n  f o g l a l t  369- §t s z i n t e  e l f o g a d j á k ; —  a '  370- 
é s  371. § § r a  m ár  e lő b b  s e m  l é v é n  é s z r e v é t e l .  — M id ő n  
a ’ m é lt .  F ő r e n d e k  a ’ p o l g .  ő r s e r e g r ő l  s z ó l ó  i n t é z k e d é s e k e t  
a k in t ,  m int  a z o k a t  a ’ t. R R .  j a v a s o l t á k ,  m ind  a z é r t ,  m iv e l  
e ’ t á r g y  a ’ h a z a  v é d e lm i  r e n d s z e r é v e l  s z o r o s  ö s z s z e f ü g -  
g é s b e n  v a n ,  m in d  p e d i g  a z é r t ,  m i v e l  e z e n  k ö t e l e s s é g  a kár  
s z e m é l y e s e n  , —  a k á r  p é n z f i z e t é s s e l  v a g y  h e l y e t t e s  á l ta l  
t e l j e s i t t e s s é k  , m i n d i g  s ú l y o s  t e h e r r e l  j á r ,  e l  n e m  f o g a d 
tá k  : s z á n d é k u k b a n  m in d a z á l ta l  nem  v a la  a z  e ’ r é s z b e n  e d 
d i g  i s  f e n á l ló  in s t i t u t io n a k  m e g s z ü n t e t é s e , ’s  n o h a  a ’ m é lt .  
F ő r k  e lő b b i  n é z e t e i k h e z  to v á b b  i s  r a g a s z k o d n a k ,  e z e k  á l 
ta l  a z o n b a n  nem  lá t já k  m e g g á t o l v a  a ’ v á r o so k a t ,  m i s z e r in t  
a ’ p o l g á r k a t o n a s á g r a  n é z v e  a z  e d d i g  f e n á l ló  g y a k o r l a t  
n y o m á n  a ’ h e l y b e l i  k ö r ü l m é n y e k h e z  k é p e s t  s z a b á l y o k  á l ta l  
to v á b b  i s  n e  i n t é z k e d h e t n é n e k .

A z  V i k  r é s z b e n  a ’ f ő f e l ü g y e l ő  h a t ó s á g á r a  n é z v e  j a 
v a s l ó i t  § § h o z  a ’ ra. F ő r k  r a g a s z k o d n a k ; —  a ’ 378- §nak ,  
ú g y  m int  a z  a ’ t . j a v a s la tb a n  f o g l a l t a t i k  , a )  é s  b )  p o n t
j a i t  a ’ m. F ő r k  fe le b b i  j a v a s l a t a i k  k ö v e t k e z t é b e n  e l  n e m  f o 
g a d v á n ;  e l l e n b e n  m á r  é p e n  a z  e lő r e  b o c s á t o t t  j a v a s l a t o k -  
b u l  fo l y ó  i n t é z k e d é s e k k e l  e s e n  § t  b ő v í t e n i  k ív á n v á n ,  a z o n  
s z e r k e z e t h e z ,  m e l l y e t  a ’ t á r g y  e l s ő  f ö l v é t e l e k o r  j a v a s l ó t -  
t a k ,  m o s t  is  r a g a s z k o d n a k ,  a z o n b a n  a ’ t. R R .  k iv á n a ta  
s z e r i n t  arra  , h o g y  e z e n  a ’ m. F ő r k  á l ta l  j a v a s l ó i t  s z e r 
k e z e t b ő l  a ’ h )  é s  i )  pontok  k i h a g y a s s a n a k ,  rá  á l la n a k .—  
M i  u g y a n e z e n  § n a k  t . j a v a s la t  s z e r i n t i  v é g s ő  r é s z é t  i l l e t i ,  
n e m  e l l e n z i k  a ’ m. F o r k  a n n a k  k im o n d a tá sá t ,  h o g y  a ’ h t t ó -  
t a n á c s  a 1 f ö l t e r j e s z t e t t  h a tá r o z a tr a  n é z v e  v á l a s z á t , b i z o 
n y o s  id ő  a la t t  k ia d n i  t a r t o z z é k  ; h a t  h é t n é l  a z o n b a n  h o -  
s z a b b  id ő t  v é l n e k  h a tá r o z a n d ó n a k  , a ’ 380. § r a  n é z v e  a ’ 
k á r p ó t lá s n a k  e z e n  §. s z e r i n t i  e s z k ö z l e s e t  s e m  c z e l s z e r u — 
n e k  s e m  e g é s z e n  i g a z s á g o s n a k  nem  t a r t v á n ,a h o z  a ’ F ó r k  
n e m  já r u lh a tn a k .

A ’ kir.  d í jra  n é z v e  m e g  v a n n a k  a* r a . F o r k  g y ő z ö d  ’ 
v e ,  h o g y  a z o n  c z é l ,  m e l l y e t  a ’ t. R R .  a ’ kir . d íjn a k  k é n y -  
s z e r i t e t t  m e g v á l t á s á v a l  ak a rn a k  e l é r n i ,  s o k k a l  b iz to sa b b a n  
e l é r h e t ő  e g y  o l ly  i n t é z k e d é s  l é t e s í t é s é v e l ,  m e l l y  á l ta l  a n 
n a k  f ö l e m e l h e t é s e  j ö v e n d ő r e  m e g s z ü n t e t v é n ,  e z e n  dij h a -  
t á r z o t t á  ’s  v á l t o z h a t la n n á  t é t e t n é k ; m á s  r é s z r ő l  p e d i g  a ’ 
k ir .  k i n c s t á r  m e g e g y e z é s é v e l  a ’ v á r o s o k n a k  a z  e d d i g  n e k i  
n e m  tu la jd o n íto t t  m e g v á l t á s i  j o g  m e g a d a t n é k ,  a ’ n é lk ü l ,  
h o g y  a n n a k  k é n y s z e r i t ő l e g l e e n d ő  k im o n d a tá sa  á lta l  a ’ k i n c s 
tá r n a k  tu la jd o n i  j o g a i  s é r t e t n é n e k , v a g y  e g y e s  v á r o so k -  
r e  ta lá n  é r d e k e i k  e l l e n  a ’ m e g v á l t á s b e l i  tő k e  l e f i z e t é s é v e l

súlyos teher hárittatnék : ennélfogva ó cs. kir. fóhgsége ’s 
a ’ m. Fork a’ t.javaslatot kísérő felírásban ő *fels.° aláza
tosan megkéretni vélik, hogy az 1715 : 98ik törvény ér
telmében a’ kir. városok kiváltságai szerint s’ kir. dijt 
szabályozni, annak felemelheteserol lemondani ’s egyszers
mind annak megválthatását is szabad egyezkedés utján 
megengedni kegy. méltóztatnék , ’s ez értelemben szer
kesztendő felírásra ’s illetőleg t.javaslatra a’ t. R R ketbi- 
zodalommal felszólítják.

A’ kir. városok országgyűlési szavazatára nézve a’ 
megyei és városi szavazatok közti arány meglevőn állapít
va, a ’ megyék szavazatának kettőztetéséhez pedig a’ mélt. 
Fórk első alkalomkor előadott okoknál fogva sem járulhat
ván; mi már a’ 16 szavazatnak a ’ városok közt leendő fel- 
osztatását illeti, miután a’ kisebb városoknak a’ követválasz
tásra ’s országgyűlési utasítások adására a’ t.javaslat sze
rint leendő egyesítésében a’ m. Frk annálfogva meg nem 
egyezhetnek, inert mind a’ választás, még inkább pedig 
az utasítások adása majd legyőzhetlen nehézségekkel járna; 
’s a’ választás kivált azon esetekben , midőn az egyesí
tett városok kivánatai különbözők volnának, a’ kisebb vá
rosok érdekeinek alárendezése ’s elnyomatása nélkül alig 
történhetnék: ezeknél fogvást a' ni. Főrk a’ szavazatok a’ 
szerinti felosztását, hogy mindegyik város külön szava
zattal bírjon, és külön követet küldliessen, a’ nélkül azon
ban, hogy az utolsóra törvény által köteleztetnének, azon 
módon vélnék eszközölhetőiiek , miszerint a’ 4 7 . sz. kir. 
város közül (Béla várost, mint Selmecznek külvárosát, kü
lön nem számítván) Pestnek e g y ; a’ t.javaslatban kijelölt 
sor szerint az utána következő 14 városnak egyenkint V2; 
és az azután következő 32 városnak egyenkint y t  sza
vazat ; ’s igy öszszesen minden kir. városnak 16 szava
zat adatnék; — a’ 387. §ra nézve a’ m. Főrk a’ közvetett 
választások iránt tovább is előbbi vélekedésükhöz ragasz
kodnak— ez úttal azonban kijelentik, hogy valamint ezen, 
úgy általányosan a ’ jogok kiterjesztését tárgyazó egyéb 
javaslataiknál leginkább azt tartották szem elő tt, hogy a’ 
városok elrendezésével kifejlődhető káros elemek irányá
ban legyenek a’ haza közérdekénél fogva biztosítékok fel
állítva, mellyeket eddig a’ t.javaslatban elegendőkép fel 
nem találtak; minden e’ tárgyban teendő további intézke
dései tehát a’ m. Főrknek azon rendszabályoktól függnek, 
mellyeket a’ t. R R .  az illy biztosítékok felállitási tekinte
tében javaslatba hozni sziveskedendnek , — a’ 388- §ra 
nézve a’ 358ban előadott okoknál fogva a’ m. Fork előbbi 
véleményükhöz ragaszkodnak.

E g y é b i r á n t  m in d e n  t o v á b b i ,  a ’ k ö v e t v á la s z t á s r a  v o 
n a tk o z ó  i n t é z k e d é s  iránti  é s z r e v é t e l e i k  e lő a d h a tá sá t  a ’ m.  
F ő r k  akkorra  tartják fen .  m időn  a z  o r s z á g g y .  s z a v a z a to k 
n a k  a ’ v á r o s o k  k ö z t  m ik é p  l e e n d ő  f e lo s z t á s r a  n é z v e  a z  
e g y e s ü l é s  m e g l e e n d .

I X d i k  R é s z b e n  a z  o r s z .  v á la s z t m á n y  k i k ü ld h e t é s é h e z  
a ’ m. fő R k  n em  já r u lh a tn a k ,  m ert  mind a ’ s z a b á ly o k  e g y 
fo r m a s á g a ,  m ind  a z o k  a lk o tá s á n a k  s i e t t e t é s e  s z i n t ú g y  e l 
é r e t h e t ik  é s  p e d i g  k e v e s e b b  k ö l t s é g g e l ,  ha a z o k ,  m e l l y e k  
a ’ I X i k  R é s z  u tób b i  §§b an  fo g la lta tn a k ,  a ’ v é g r e h a j tó  h a 
ta lom ra f o g n a k  b íz a tn i ,  é s  m iv e l  a ’ t. j a v a s la t  s z e r i n t  á l 
t a lá n y o s a n  a ’ s z a b á l y o k  j ó v á h a g y á s a  a ’ H t ta n á c s  utján tö r 
t é n ik  , e l e g e n d ő  o k á t  annak, h o g y  a ’ 6 ik  §ban é r d e k le t t e k r e  
n é z v e  e ’ r é s z b e n  k i v é t e l  t é t e s s é k , nem  látják.

Jk’ m. gazd. Egyesület »Mal az orsz gyűlésit z 
benyújtott kérelmeknek előlege* tárgyalás 
ra megbízott kér. választmány jelentése. I .  A ’
M a g y a r  Gazdasági E g y e s ü l e t r ő l  é s  G a z d a k é p z ő  in té ze trő l .  
A ’ M .  g a z d a s á g i  E g y e s ü l e t  „ E m l é k ir a t ^ - á b a n  k é t  k é r  e l -
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m et terjeszt a ’ tö r v é n y h o z á s  e l é b e  , e g y  r é s z r ő l  t. i .  á l 
la n d ó  m e g á l la p í tá s á r a  495 600 f t . ,  m ás  r é s z r ő l  p e d i g  egy 
k ö z é p p o n t i  g a z d a k é p e z ő  i n t é z e t  f e lá l l í t á s á r a  515,000 f to t  
k é r  a z  o r s z á g  á lta l  r a eg a já n lta tn i ,  é s  s z á m a d á s  k ö t e l e s s é 
g e  alatt  r e n d e l k e z é s e  a lá  b o c s á t ta tn i .  A z  E g y e s ü l e t e k n e k  
k ö z jó r a  n é z v e  h a s z n o s  m ű k ö d é s é t  c s a k  a z  v e h e t n é  k é t s é g 
b e , ki e g y e s  h o n p o lg á r o k n a k  m a g á n - á l l ó  e l s z i g e t e l t  t e 
h e t s é g e i t ,  több nek  e g y  k ö z ö s  c z é l  e l é r é s é r e  e g y e s í t e t t  e -  
r e j é n é l  h a tá ly o sa b b n a k  v é lh e t n é ;  é s  v a la m in t  e g y e s ü l e t e k 
b e  á l la n i  ’s  e z e k  á l ta l  ö r e g b í t e n i  a z  e g y e d i  g y e n g e  e r ő t ,  
s z a b a d  o r s z á g o k  p o l g á r a in a k  l e g b e c s e s e b b  , m in d e n  e m 
b e r n e k  é p e n  ú g y ,  mint b á r m e l ly  m á s  t e h e t s é g e i n e k  h a s z 
ná la ta ,  s é r th e t e t l e n  t e r m é s z e t i  j o g a i  k ö z é  ta r to z ik ,  —  úgy 
v a n n a k  m ind  a ’ t á r s a s , m ind a ’ k ö z é l e t n e k  t é r é i  , m e l l y e -  
k e n  s i k e r r e l  c s a k  e g y e s ü l e t e k  ’s  e z e k  k ö z ö t t  i s  l e g i n k á b b  
m a g á n y - e g y e s ü l e t e k  m ű k k ö d h e tn e k .  I l l y  t é r  j e l e s ü l  a z ,  m e l -  
l y e t  m u n k á s s á g a  s z í n h e l y é ü l  a ’ M .  G a z d .  E g y e s ü l e t  v á 
l a s z t o t t ;  c z é l j a  e z e n  e g y e s ü l e t n e k  t e r j e s z t e n i  a ’ h a z á b a n  
a ’ m e z e i  g a z d a s á g r a  v o n a t k o z ó  i s m é r e t e k e t , l e g y ő z n i  a z  
« l ő i t é l e t e k e t , m e l l y e k  a ’ m a g y a r  g a z d á k  n a g y  r é s z é n é l  
l e b i l i n c s e l v e  tartják a ’ m e z e i  g a z d a s á g  k i f e j lő d é s é t ,  k e d 
v e s s é ,  n e m e s b b é  t e n n i  a ’ g a z d á l k o d á s t ,  g a z d a s á g u k  m in 
d e n  á g a i n a k  fo k o n k é n t i  ’s  a ’ k o r  k ö r ü l m é n y e iv e l  ö s z h a n g -  
z ó  t ö k é l e t e s í t é s é r e  s e r k e n t e n i , b u z d í ta n i  m in d a z o k a t ,  k ik  
a ’ m e z e i  g a z d a s á g g a l  f o g l a lk o z n a k .

Tisztviselők serege lenne szükséges, ha a’ kormány 
ezen czélt a’ közigazgatás utján akarná elérni, ’s e’jtisz t- 
viselók fizetett tábora a’ megszokott hivataloskodás gép- 
szerü eljárásával távolról sem lenne képes azon hatást 
eszközölni, mellyet a’ hon azon magányos polgárainak le l
kesedése szülhet, kik áthatva az ügy fontossága á lta l, 
mellynek munkásságukat szentelik , annak előmozdítására 
önként vállalkoznak,’s egyesületekbe szövetkezve nem csu
pán hivatalos kötelesség ösztönéből, hanem önszivök su - 
galásából is meleg kebellel ’s tárgyavatott kezekkel ápol
ják  az ügyet, mellynek felvirágzását saját magány-érde
keik is kívánják.

I l l y  e g y e s ü l e t e k n e k  a z o n b a n  m a g á n y - e g y e s ü l e t e k n e k  
k e l l  l e n n i ; m e rt  v a la m in t  e g y e s  e m b e r e k  m a g á n y - m ű k ö 
d é s e i n é l  , ú g y  e g y e s  e m b e r e k  s z ö v e t s é g é b ő l  á l ló  t á r s a s á 
g o k b a n  i s  n a g y o t  é s  t ö k é l e t e s e t  a z  e m b e r i  é s z  c s a k  n y í l t  
t é r ,  f e s z t e l e n  s z a b a d s á g ,  e r e j é n e k  ’s  t e h e t s é g e i n e k  ö n 
tu d a ta  ’s  b e c s é n e k  ö n é r z e t e  m e l l e t t  m i v e l h e t , ’s  e ’ c z é l r a  
v e z e t ő  e s z k ö z ö k  a z o n  v é g h e t e t l e n  b ő s é g é t ,  m e l l y e l  a ’ t a 
l á l é k o n y  e m b e r i  é s z  b ir ,  b u r e a u k r a t ia i  k o r m á n y s z a b á ly o k ,  
v á l to z h a ta t la n  fo r m á k ,  h o l t  b e tű k  k o r lá tá i  k ö z é  s z o r í t a n i  
a n n y i t  t e n n e ,  m in t  s z á r n y á t  s z e g n i  a z  e m b e r i  e lm e  s z a 
bad r ö p té n e k ,  g á t o l n i  a z  i n t é z e t e k e t  t ö k é l y e s e d é s ü k b e n ,  ’s  
e z  á l ta l  a z  e g y e s ü l e t e k e t  é p e n  l e g j ó t é k o n y a b b  s a j á t s á g o k 
tó l  f o s z t a n i  m e g ,  ’s  e g y s z e r ű  k o r m á n y i n t é z e t e k k é  a l a 
k í ta n i  á t . —  A ’ v á l a s z t m á n y  t e k i n t v e  a ’ f e la d a t  f o n t o s s á g á t ,  
m e l l y e t  a ’ M .  G a z d .  E g y e s ü l e t  k i t ü z ö t t m u n k á l k o d á s a  c z é l -  
j á u l , e l i s m e r i : h o g y  a z  a n y a g i  h a s z o n  é l v e z e t é n  k í v ü l , 
m e l l y e t  k e r e s k e d é s i  v i s z o n y a i n k  c z é l s z e r ű b b  r e n d e z é s é  
n y u j t a n d ,  a’ M .  G a z d .  E g y e s ü l e t  a ’ m e z e i  g a z d á l k o d á s  k i 
f e j l ő d é s é n e k  h a t á ly o s  t é n y e z ő j e  l e h e t :  ’s  m id ő n  a z  e g y e 
s ü l e t  e d d i g i  k o r lá to lt  h a tá s á t  l e g i n k á b b  c s a k  a z o n  k ö r ü l 
m é n y n e k  tu la jd o n íth a tja ,  h o g y  a z  n in c s  e l l á t v a  a ’ c z é l  e l é 
r é s r e  s z ü k s é g e s  s e g é d  -  e s z k ö z ö k k e l ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  a z  
é v a n k in t i  d í j f i z e t é s  m iatt ,  m e l l y h e z  a ’ t a g g á  l e h e t é s  k ö tv e  
v a n , c s a k  i g e n  k e v é s  t a g  k ö z r e m u n k á lá s á r a  s z á m í t h a t , 
r e m é n y ű , h o g y  h a  e z e n  a k a d á ly  m e g s z ü n t e t é s e  á l ta l ,  a z  
e g y e s ü l e t  s z a b a d  m ű k ö d é s é r e  t á g a s b  té r  n y i t ta t ik ,  a z  m á s  
o r s z á g o k  ta p a s z ta lá s a i  s z e r i n t  h a z á n k b a n  i s  o l ly  n a g y s z e -  
s z e r ü  i n t é z e t t é  l e e n d , m e l l y  g a z d a s á g u n k  k i f e j l ő d é s é b e n  

uj k o r s z a k o t  id é z e n d  e lő .  í g y  á l l  a' d o l o g  a ’ m a g y a r  
g a z ú a k é i  e z ó  i n t é z e t r e  n é z v e  i s ,  m e l l y e t  a ’ g a z d .  e g y e s ü l e t ,  

f e l ü g y e l é s e  alatt ,  fe lá l l i t ta tn i  óhajt; e g y  i l l y  k ö z i n t é z e t  h i 
á n y a  sz e m b e tű n ő b b ,  ’s  e ’ fö ld m iv e lő  h a z á b a n  inkább e r e z 
e t ik  ,  m in tse m  h o g y  a nn ak  s z ü k s é g é t  h o s z s z a s a b b a n  f e j 

t e g e t n i  k e l l e n e , m ert  a ’ m e z e i  g a z d a s á g  a z o n  k i f e j l ő d é s 
b e n  , m e l ly b e n  E u r ó p á b a n  j e l e n l e g  á l l ; —  ’s  m e l l y  n é lk ü l  
a z t , m á s  n e m z e t e k  v e t é l y z e t e  m iatt  i s  h a s z o n n a l  fo ly ta tn i  
n e m  s o k á i g  l e h e t e n d  , e g y  s z é l e s e n  k i t e r j e d e t t  tu d o m á n y t  
k é p e z ,  m e l ly  c s u p á n c s a k  ta p a s z ta lá s  u t já n  s z e r e z h e t ő  n e m  
l é v é n ,  g y a k o r l a t i  é l e t b e l é p t e t é s é r e  e lm é le t i  o k s z e r ű  
k i k é p z é s t  k ív á n ;  ’s  a z é r t  e g y e n e s e n  a ’ hon  é r d e k é b e n  f e k 
s z ik :  h o g y  m in é l  s z á m o s a b b a k  a z o n  e g y e d e k , k i k  h a z á n k 
ban  m e z e i  g a z d a s á g g a l  f o g la lk o z n a k ,  a n n á l  több nek  n y u j -  
t a s s é k  a lk a lo m  m a g o k a t  a ’ tu d o m á n y  e z e n  á g á b a n  k e l 
l ő k é p  k i k é p e z n i ;  s ő t  a z  o s z t ó  i g a z s á g n a k  t e k in t e t e  i s ,  
m e l l y e l  a ’ k ö z á l lo m á n y  a ’ hon  p o l g á r a i  m in d e n  o s z t á l y a i 
nak  é r d e k e i t  e g y e n l ő n  á p o ln i  k ö t e l e s  , m e g k í v á n j a ,  h o g y  
a ’ m id ő n  a z  ip a r ü z ó  o s z t á l y  t ö k é l e t e s í t é s é r e  —  a ’ n e m z e t i  
k ö z g a z d a s á g  e g y  m é g  nem  l é t e z ő ’s  c s a k  e z e n t ú l  é b r e s z 
te n d ő  á g á n a k  é l é n k í t é s é r e  k ö l t s é g e s  k ö z i n t é z e t e k  t e r v e z 
t e tn e k  f e lá l l i t t a tn i ,  akk or  ne  h a n y a g o l t a s s a n a k  e l  a ’ n e m 
z e t  m á s ik ,  n é p e s e b b ,  fö ld m iv e lő  o s z t á l y á n a k  é r d e k e i ;  a z o n  
é r d e k e k ,  m e l l y e k  m ár  r é g t ő l  f o g v a  f e n á l la n a k ,  é s  s o k  i d ő i g  
m é g  a ’ m a g y a r  n e m z e t i  g a z d a s á g  l e g f ő b b  á g á t  k é p e z e n -  
dik; —  ’s  m id ő n  e k é p  a ’ M .  G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t  á l ta l  j a 
v a s la tb a  te tt  g a z d a k é p e z ő  i n t é z e t  h a s z n o s ,  s ő t  s z ü k s é g e s  
l é t é t  k é t s é g b e  v o n n i  n e m  l e h e t ,  e z e n  i n t é z e t e t  a ’ M .  
G a z d .  E g y e s ü l e t t e l  ö s z s z e k ö t t e t é s b e  h o z n i ,  s ó t  e g y e n e s e n  
a n n a k  f e l ü g y e l é s e  a lá  á l l í t a n i , a n n á l  f o g v a  l á t s z i k  c z é l -  
s z e r ű b b n e k ,  m in t h o g y  a ’ M .  G a z d .  E g y e s ü l e t b e n  l e e n d v é n  
a ’ m a g y a r  g a z d a s á g i  é r t e l m e s s é g  l e g i n k á b b  ö s z p o n t o s u l -  
v a ,  a t tó l  l e g m é l t ó b b a n  v á r h a tn i ,  h o g y  a z  i n t é z e t  k o r m á n y 
z á s á t , ’s  a z  a rra  f e l ü g y e l é s t  s i k e r e s e n ,  ’s  m in d e n  e s e t r e  
s i k e r e s e b b e n  f o g j a  v e z e t n i ,  m int a z t  a ’ k o r m á n y  m á s  f o n 
to s  t á r g y a k k a l  e l h a l m o z o t t , ’s  a z é r t  m i n d e g y i k r e  t e l j e s  
f i g y e l m ö k e t  n e m  fo r d íth a tó  , k ü lö n ö s e n  p e d i g  a ’ ta n í tá s  ’s  
h á z i  r e n d  r é s z l e t e i t ,  m e l ly e k t ö l  a z o n b a n  a z  e g é s z  j ó t é k o n y  
h a tá s a  l e g i n k á b b  f ü g g ,  fo n to s  é b e r  f i g y e l e m m e l  nem  k í 
s é r h e tő  k o r m á n y s z é k e i  t e h e tn é k .

M in d  e z e k n é l  f o g v á s t  a ’ v á la s z t m á n y  n em  b o c s á t k o z 
hatott  u g y a n  k i k ü l d e t é s e  k ö r é h e z  n e m  ta r to z ó  , ’s  n e m  i s  
e g y o l d a l ú  v a g y  á l t a lá n y o s  s z e m p o n t b ó l ,  h a n e m  c s a k  a ’ k ö z -  
s z ü k s é g e k  t á r g y á r a  v o n a t k o z ó  m in d e n  k ö r ü lm é n y  k e l lő  
e g y b e v e t é s e  m e l l e t t  m e g o ld h a t ó  , a z o n  k é r d é s e k  f e j t e g e 
t é s é b e ,  h o g y  v á j jo n  t e k in tv e  e z  o r s z á g  a n y a g i  é s  s z e l 
l e m i  s z ü k s é g e i n e k  t ö m e g é t ,  ’s  p é n z ü g y i  g y e n g e  e r e j é t ,  
e z e n  k ö z s z ü k s é g e k  m o st  m in d já r t ,  m e l l y  k i t e r j e d é s b e n ,  ’s  
i d ó s z a k o n k in t  i s  , m i l ly  r e n d d e l  l e g y e n e k  p ó to la n d ó k ;  k ö 
t e l e s s é g é n e k  tartja  m in d a z á l ta l  a já n la n i  a ’ t e t t e s  K K n a k  
é s  R R n e k ,  h o g y  a ’ M .  G azd .  E g y e s ü l e t  o r s z á g o s  p á r t 
f o g á s  a lá  v é t e t v é n  , a z o n  k ö l t s é g e k k e l , m e l l y e k  f e n t a r t á -  
s á r a  s z ü k s é g e s e k ,  a z  o r s z á g  á lta l  e l l á t t a s s é k ,  ’s  a z é r t  h i 
v a t k o z v a  a z o k r a ,  m ik  a ’ G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t  e m lé k ir a tá 
ban fo g la l ta tn a k ,  ’s  m ik e t  e ’ h e l y e n  i s m é t e ln i  nem  k í v á n t ,  
h iv a t k o z v a  to v á b b  a ’ g a z d a k é p e z ó  i n t é z e t  u g y a n a z o n  e m 
lé k ir a tb a n  f o g l a l t  t e r v é r e  , m e l ly r e  n é z v e  a ’ d o l o g  l é n y e 
g é t  t e k in tv e  é s z r e v é t e l e  n i n c s ,  —  h iv a tk o z v á n  v é g r e  a z o n  
p ó t ló  f e l v i l á g o s í t á s r a  i s  , m e l l y  a ’ M a g y a r  G azd .  E g y e 
s ü l e t  r é s z é r ő l  a ’ t e r v e z e t t  k ö l t s é g e k r e  n é z v e  b e a d a t o t t ,  
’s  e z e n  j e l e n t é s h e z  •/. a la tt  c sa to l ta t ik  , —  a ’ t ö r v é n y e k 
n e k  , m e l l y e k  a ’ M a g y a r  G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t  k é r e l m é r e  
v o n a t k o z n a k ,  j a v a s l a l a i t  a z o n  m e g j e g y z é s s e l  t e r j e s z t i  
e l ő  : h o g y  a ’ m e n n y ib e n  a ’ G a z d .  E g y e s ü l e t  é v e n k i n t i  k i 
a d á s á r a  m e g k iv á n t a t ó  k ö l t s é g e k e t  t ó k é s i t t e t n i , a z  o r s z á g  
á lta l  e z e n  e g é s z  tő k é t  m e g a j á n l t a t n i , ’s  a z t  e k k é p e n  é v e n 
k in t i  ka m a to z ta tá s  v é g e t t  r e n d e l k e z é s e  a lá  b o c s á t ta tn i  k é 
r i  , e z e n  k é r e lm é t  a ’ v á la s z t m á n y  , ám bár  e l i s m e r i , h o g y  
a ’ n e t á n  m e g a já n la n d ó  tő k é n e k  k e z e l é s e  m a g á r a  a z  E g y e 
s ü l e t r e  l e g b á t o r s á g o s a b b a n  b íz a th a tn é k ,  m é g i s  a n n á l fo g v a  
n e m  v é l t e  párto lhatn i  , m iv e l  e g y  o r s z á g o s  p é n z t á r n a k ,  
m e l ly b ö l  a ’ n e m z e t  k ö z s z ü k s é g e i  id őrő l  id ő r e  f e d e z t e s s e 
n e k ,  f e lá l l í t á s a  a ’ n e m z e t  a n y a g i  j ó l l é t e  e lő m o z d í tá s á n a k  
m e l lö z h e t l e n  fö l t é t e l e  l é v é n ,  —  ú g y  van  m e g g y ő z ő d v e ,  h o g y  
m int e g y  r é s z r ő l  a ’ j e l e n l e g  t e r v e z e t b e n  l e v ő  ’s  m á s
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i l l y e n  k ö z i n t é z e t e k  f e n t a r t á s á r a  é v e n k é n t  m e g k í v á n t a i é  
k ia d á s o k  c s e k é l y e b b  su m m á k a t  t e v é n ,  a ’ n e m z e t  á lta l  a ’k ö z -  
j ö v e d e l m e k  b á r m e l ly  m e g á l l a p í t a n d ó  fo r r á s a ib ó l  é v e n k in t  
k ö n n y e n  f ö d ö z t e t h e t n e k  ’s  e z  u tó n  a z  o r s z á g  a ’ n e m z e t  
k ü l ö n f é l é b b , s z á m o s a b b ,  s ó t  m in d e n  k ö z s z ü k s é g e i t  p ó t o l 
h a tja :  —  ú g y  m á s  r é s z r ő l  e z e n  é v e n k in t i  k ia d á s o k n a k  m e g 
f e l e l ő  tő k ék  o l l y  n a g y  su m m á k r a  r ú g n a k  f e l , h o g y  a z o 
k a t  a z  o r s z á g  a ’ k ö z k ö l t s é g e k  m in d e n  fa ja ira  n é z v e  k i 
á l l í t a n i  e g y á l t a l á b a n  k é p e s  nem  l é v é n ,  —  h la d á s á b a n  m in 
d e n e s e t r e  t e t e m e s e n  a k a d á l y o z t a t n é k ,  ’s  a z é r t  s z ü k s é g e s ,  
h o g y  e lá l l j o n  a z  o r s z á g  a ’ v i l á g  m in d e n  n e m z e t e i  p é ld á ja  
s z e r i n t  a ’ g y a k o r la t b a n  l é t e s i t h e t e t l e n  a z o n  m ó d tó l ,  m e l íy  
s z e r i n t  k ö z s z ü k s é g e i t  a z  é v e n k in t i  k ia d á s o k n a k  s u b s id iu m ,  
v a g y  ö n k é n t e s  a j á n lá s o k  m e l le t t i  t ő k é s í t é s é v e l  s z o k t a  p ó 
t o l n i ,  ’s  e l f o g a d j a  a z o n  g y a k o r l a t o t ,  m e l l y e n  m á s  s z a b a d  
é s  m iv e i t  n e m z e t e k  e lő r e  h a la d ta k ,  a z t  t. i . ,  a ’ m e l l y  s z e 
r in t  a z  o r s z á g  k ö z s z ü k s é g e i  b i z o n y o s  id ő s z a k r a  te t t  a já n 
l á s  m e l l e t t  é v r ő l  é v r e  á l la n d ó a n  f ö d ö z t e t n e k  —  de  id e  j á 
r u l  e ’ f e le t t  m é g  a z o n  t e k in te t  i s ,  h o g y  a ’ k a m atláb  v á l 
t o z ó  l é v é n ,  a ’ t ő k e  , m e l l y  a ’ g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  f e n ta r 
t á s á r a —  te k in tv e  a ’ j e l e n l e g i  karaatlábot —  e l é g s é g e s ,  j ö 
v ő r e  v a g y  k e l l e t i n é l  több ,  v a g y  k e v e s e b b  l e h e t ;  ’s  v é g 
r e  m a g á r a  arra  n é z v e  i s ,  h o g y  a ’ g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  
r e n d e l t e t é s i n e k  h e l y e s e n  m e g f e l e l j e n ,  — l e g b iz t o s a b b  k e 
z e s s é g  é p e n  a bb an  f e k s z i k , h o g y  a z  E g y e s ü l e t  f e n t a r -  
t á s a  v a g y  e l t ö r l é s e  f o l y v á s t  a ’ n e m z e t  s z a b a d  t e t s z é s é t ő l  
f ü g g v é n , e z e n  f ü g g é s  á l ta l  a z  E g y e s ü l e t  f o ly to n  ö s z -  
t ö n ö z t e s s é k  a r r a : h o g y  a ’ k e z é b e  a d o tt  s e g é d - f o r r á s o k  
c z é l s z e r ü  h a s z n á l á s a  ’s  t ö k é l e t e s e d é s é r e  i r á n y z o t t  s z a k a 
d a t la n  t ö r e k v é s  á l ta l  é r d e m e l j e  m e g  a ’ n e m z e t  h e l y e s 
lő  k ö z v é l e m é n y é t ,  m e l l y  n é l k ü l  l é t e l e  ’s  f e n á l lá s a  v e s z é -  
l y e z v e  l e s z .

T ö r v é n y j a v a s l a t  a ’ M .  G a z d .  E g y e s ü l e t r ő l .  A ’ M a g y a r  
G a z d .  E g y e s ü l e t  o r s z á g o s  p á r t f o g á s  a lá  v é t e t ik .  H o g y  a ’ 
M .  G a z d .  E g y e s ü l e t  a z  o r s z á g  m in d e n  m e g y é j i b e n ,  é s  s z .  
k ir .  v á r o s a ib a n  t a g o k a t  n a g y o b b  s z á m m a l  p o l g á r i  állapot?-  
j o k r a  t e k in te t  ’s  d í j f i z e t é s  n é lk ü l  v á l a s z t h a s s o n ,  e g y 
s z e r s m i n d  p e d i g  m u n k á s s á g á n a k  k i f e j t é s é r e  m e g k í v á n t a i é  
p é n z e r ő v e l  i s  e l l á t t a s s é k ,  ’s  e k k é p  h a s z n o s  i s m é r e t e k  t e r 
j e s z t é s e  ’s  g y a k o r l a t i  a lk a l m a z á s a  á l ta l  a ’ j u e z e i  g a z d a 
s á g  t ö k é l e t e s í t é s é t  s i k e r e s e n  e l ő m o z d í t h a s s a : l s ö  §. A ’ 
f e n á l l á s á r a  ’s  m ű k ö d é s é r e  s z ü k s é g e s  é v e n k in t i  k ia d á s o k  a z  
o r s z á g  p é n z t á r á b ó l  r e n d e l t e t n e k  f ö d ö z t e t n i —  ’s  e ’ v é g e t t  
I - ö r  a )  A z  e g y e s ü l e t  t i s z t v i s e l ő i n e k  é s  s z o l g á i n a k  f i z e t é 
s é r e  9880, b )  n y o m ta tá s i  k ö l t s é g e k r e  1 0 0 0  , c )  n é p s z e r ű  
k é z i k ö n y v e k n e k  n é p k ö z t i  k io s z t a t á s á r a  1 0 0 0 , d )  é v e n k in t i  
p á l y a k é r d é s e k  900 , e )  k ü l fö ld i  j e l e s b  g a z d a s á g i  f o l y ó 
ir a to k r a  150, f )  j e l e s b  g a z d a s á g i  m u n k á k  Í r á s á é r t  é s  fo r 
d í t á s á é r t  j u t a l m u l  300, g )  k ö n y v tá r  -  s z a p o r í t á s r a  300, h )  
p o s t a s z á l l í t á s i ’s  k iá l l í t á s i  k ö l t s é g e k r e  2 0 0 ,  i )  h iv a ta lo s  u t a 
z á s o k r a  500, k )  h a s z n o s  n ö v é n y e k  é s  m a g v a k  m e g s z e r z é 
s é r e  200, 1) é r d e m p é n z e k  o s z t o g a t á s á r a  300, m )  e l e g y e s  
k ö l t s é g e k r e  400, n )  a ’ g a z d a s á g  k ü lön  á g a ib a n  k i tü n te te t t  
s z o r g a l o m é r t  k i o s z t a n d ó  ju ta lm a k r a  1 0 ,0 0 0 , ’s  i g y  ö s z s z e -
sen 25,130 fr. 1844ik évi november lsö  napjától 1847dik 
év October utolsó napjáig számítandó három esztendő alatt 
évenkint— továbbá I l-o r  a )  az Egyesület épületének pesti 
köztelkén leendő felállítására 40000, b) ugyanott felállítan
dó- középponti gép és eszközgyárra 8000, c) aJ fenállo 
országos szőlőiskolán kívül megszerzendő szőlőre ’s bor- 
pinczére 8000, d) a ’ középponti gyümölcskert illő k i- 
terjesztésére szükséges tér megszerzésére 6000, e) egy 
központi szederkert, p é l d á n y m e n a g e r i e  felállítására 
8000fr. ’s i g y  ö s z s z e s e n  70000 fr. 184% esztendő 
lefolyta alatt egyszer mindenkorra az egyesületi elnök nyug- 
tatványára az ország pénztárából ki fognak fizettetni. 2 - 
§ .  A z  előző 1. § .  rendelése szerint az országos pénztár
ból kifizetendő summák egyedül a’ kitűzött czélokra lévén 
fordíthatók, az Egyesület valamint munkálkodása ’s közre
hatása sikeréről országgyűlésről országgyűlésre jelentést

teen d , úgy különösen a’ megajánlott pénzsegedelem be- 
forditásáról számadását az országos pénztár főigazgató
jának évenkint beadandja, az által az ország számvevő- 
hivatalának megvizsgálása után az országgyűlés elibe ter- 
jesztendot. 3« Az Egyesület ezentúl is magány- egye
sület maradand, ’s alapszerkezetét tagjaiszámánakaz egye
sületmostani tagjainak közgyűlésében leendő kiegészítése 
után tartandó közgyűlésében határozandja meg: kötelessé
géül tétetik mindazáltal eszközleni: hogy tagjai me«-yén-
kint ’s kerületenkint fiók-egyesületekbe egyesüljenek __
’s az Egyesület ügyeit, közgyűlési felügyelés alatt állan
dóul igazgatandó középponti kormányzó választmány tag
jait a’ fiókegyesületeknek az Egyesület közgyűlésén m eg- 
jelendö küldöttjei választandják — egyébiránt a’ közgyű
lésen az E g y e s ü l e t  mindegyik jelenlevő tagja szava
zattal bir. 4. §. Valamint a’ mezei gazdaságot ’s nyers 
terményekkeli kereskedést érdeklő adatok a’ Magyar Gazd. 
Egyesülettel eddig is hivatalosan közöltettek, úgy a’ kir 
httótanács is jövendőben e’ tárgyakra vonatkozó körleve
leit az Egyesületnek megküldendi. 5. §. A’ Gazd. Egye
sület számára külföldön példányul szerzendó eszközök, gé
pek ’s minták vámmentesen hozatnak be. 6 . §. A’ megyei 
gazdaságot tárgyazó minden nyomtatvány egy-egy példá
nya az Egyesület könyvtárát illeti. 7. §. Az Egyesület 
czime ’s pecsétje alatt postán folytatandó levelezések díj
mentesek. 8 . §. Az Egyesület alkotandó alapszabályait 
megvizsgálás végett a’ legközelebb orsz.gyűlés elibe ter- 
jesztendi.

Törvényjavaslat. A’ középponti gazdaképezö intézet
ről — A’ k ö z é p p o n t i  g a z d a k é p e z ő  intézetnek 
az országgyűlésen megállapított terv szerinti felállítása 
elhatároztatván, 1. §. Az intézet felállítása ’s igazgatása 
a’ 31. Gazd. Egyesületre bizatik. 2. §. O felsége sz. kir. 
Pest városhoz legközelebb fekvő kincstári jószágok közül 
egyet, melly az elméleti oktatásnak gyakorlati útmutatás
sal leendő kiegészítésére szükséges példánygazdaság lé
tesítése czéljának leginkább megfelelend, az eddigi ren
des jövedelem évenkinti megtérítése mellett a’ gazdasági 
egyesületnek haszonbérbe kegyelmesen átengedni mél- 
tóztatik. 3. §. Az intézetnek ezen példánygazdaság kebe
lében leendő feállitására — je le sü l: a) az intézet építé
sére 60000, b) a’ példánygazdaság első felruházására 
25000; c) az első tanítási eszközök és gyűjtemények meg
szerzésére ’s a’ füvészkert fölkészítésére 6000, d) a’ 
tanuló-termek és növendékszállások felbutorozására 4000, 
e) a’műhelyek ’s műtani gyárosztályök fölkészítésére 4000,
’s igy öszszesen 99000 fr. e’ felett továbbá: az intézet 
’s példánygazdaság számára kiképzendő tiz alkalmas egyed 
háromévi utaztatására, mindegyikre évenkint 700 ftot szá
mítván , 2 1 0 0 0  ft. az országos pénztárból az egyesületi 
elnök nyugtatványára,— az egyesület által adandó ’s az 
országos pénztár igazgatósága által az országos számve
vő-hivatal megvizsgálása után azországgyülés elibe ter
jesztendő számadás kötelessége alatt ki fog fizettetni.

I I .
A ’ c te J e d r e n d s z e r e r ő l . A ’ G a g d a s á g i  E g y e s ü l e t  c s e 

l é d r e n d s z e r t  t e r v e z e t t ’s  k é r  r a eg á l lap itta tn i;  a ’ v á la sz tm á n y  
m in d a z á l ta l  a z o n  v é le m é n y b e n ,  h o g y  m in d a d d ig ,  in ig  e g y  
r é s z r ő l  a ’ r e n d ő r s é g  m a g a  ’s  an n a k  h a tó s á g i  köre, e l já 
r á sa  , é s  s z e m é l y z e t e  á lta láb an  , a z  o r s z á g b a n  ö s z h a n g -  
z ó l a g  r e n d e z v e  n e m  l e s z e n ,  m ás  r é s z r ő l  p e d ig  k ö z s é g e k  
t ö r v é n y  á lta l  ott i s ,  ho l  j e l e n l e g  m é g  n in c s e n e k ,  nem  a la 
k í t t a t n a k ,  a z  ö s z s z e s  r e n d ő r s é g n e k  e g y e s  á g á t ,  m i i ly e n  
a ’ c s e l é d r e n d s z e r ,  t ö k é l e t e s  r e n d s z e r  a lakjába fo g la ln i  nem  
l e h e t ,  h a n em  a n n y iv a l  inkább s z é l e s e b b  tért  k e l l  e n g e d n i  
a ’ h e l y b e l i  t ö r v é n y h a t ó s á g o k  álta l  e ’ r é s z b e n  h o z a n d ó  s z a 
b á ly o k n a k ,  m iv e l  a ’ g a z d á k n a k  e s  c s e l é d e k n e k  e g y m á s  i -  
ránti  k ö l c s ö n ö s  v i s z o n y a i  kü lönben i s  a z  o r s z á g  k ü lö n b ö z ő  
r é s z e i n e k  k ü lö n b ö z ő  s z o k á s a i , s z ü k s é g e i  ’s  k ö r ü lm é n y e i  
s z e r i n t  v á l t o z ó k ,  é s  i g y  a z o k a t  m ind e g y  á lta lá n y o s  t ö r -
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vény rendelésében öszszefoglalni a’ helybeli különböző 
viszonyoknak hoszszas ’s fáradaluias vizsgálata nélkül nem 
lehet; nem vélte ennélfogva a’ választmány sem lehetsé
gesnek, sem szükségesnek: hogy tökéletes cselédrend
szert terjeszazen e lő , hanem flgyelmezvén némelly főbb 
hiányra, mellyek a’ cselédek ’s gazdák egymás iránti vi
szonyait zavarni ’s a’ felettöki bíráskodást nehezíteni szok
ták, ezeknek némi pótlására irányzott szándékkal terjeszti 
elő a’ gazdasági egyesület által beadott terv alapul vétele 
mellett a’ következő törvényjavaslatott :

Törvényjavaslat. A’ cselédekről. 1. g. A’ gazda és 
cseléd között fenálló viszony azon szerződésen a lapu l, 
melly által a’ cseléd magát bizonyos házi vagy mezei mun
kák , foglalatosságok és szolgálatok teljesítésére megha- 
tárzolt napig szakadatlanul tartó időre, a’ gazda ellenben 
ezen szolgálatért bizonyos és meghatározott bérfizetésre 
kötelezi magát. 2 . §• Ezen szerződés a’ cselédfogadás ’s 
beszegödés alkalmakor köttetik ’s a’ gazda által adandó 
bérnek ’s a’ cseléd által teljesítendő munkának mennyisé
gét ’s minőségét ezen szerződés határozza meg. 3- §. A’ 
szerződés alkalmakor megállapított föltételek csak a’ fe
lek kölcsönös megegyezésével változtathatnak meg. 4 . §. 
Foglaló-adás ’s annak mennyisége a’ felek közös meg
egyezésétől függ , ’s a’ bérből rendesen leszámittatik , 
hacsak ellenkező nem köttetett ki a’ szerződéskor. 5 . §. 
E ’ törvény alá nem tartoznak: a) olly szolgálati viszonyok, 
mellyek folytonos szakadatlansággal nem tartanak, minők 
például a’ napszámos- vagy részes-munkák; b) olly szol
gálatok, mellyek tudományt ’s egyéb magasb kiképzettsé
get igényelnek, minők a’ gazdatiszti ’s e’ féle hivatalok. 
6 < §• Ki mint cseléd akar beszegődni, saját személyéről 
szabadon kell rendelkezhetnie; az atyai ’s gyámhatalom 
alatt álló személyek rendszerint csak a’ szülék vagy gyá
mok engedelmével szegődhetnek el. 7. §. Mindazon kér
dés felett, mellyek az iránt támadnak: vájjon az atyai v. 
gyámhatalom alatt álló személyek szüleiknek ’s illetőleg 
gyámjoknak engedelme nélkül elszegődhetnek é ? az illető 
törv.hatóság törvényszéke , a’ köztörvény rendelése sze
rint sommás utón hoz Ítéletet. 8 . §. A’ szolgálatba lépés 
törvényes ideje az egész évre fogadott cselédekre nézve 
a’ juhászoknál sz. Mihály; a’ gulyás, csikós és kanászok
nál sz. György; más gazdasági cselédeknél január 2dik 
napjai, egyéb cselédekre nézve a’ szolgálatba lépés törvé
nyes idejét a’ szegődő felek kölcsönös megegyezése vagy 
az illető hatóság által hozandó szabály határozzák meg, 
9. §. Ha a’ gazda a’ beszegődött cselédet szolgálatba 
lépés törvényes határnapja beérkeztével befogadni vona
kodik, elveszti aé foglalót ’s tartozik a’ cselédnek ugyan
azon kárpótlást a dni , mellyre annak joga van, midőn az 
a’ szerződési idő alatt alapos ok nélkül szolgalatjából e l-  
bocsáttatik (26 §•) ellenben joga van a’ gazdának a’
szerződéstől a’ cseléd beállása előtt ugyanazon okokbul 
elállani, mellyek miatt őt a’ szolgálati idő előtt elbocsát
hatná. (27. §.) 1 0 . §.Ha a’ beszegődött cseléd a’ szolgá
latba lépés törvényes határideje beérkeztével vonakodik 
szolgálatba lépni, erre, valamint szinte azon kárnalí ’s költ
ségnek, mellyet elmaradása által gazdájának okozott, pót
lására , a’ gazda kívánságára a’ 3 4 ik §ban körülirt bíró
ság által k nyszeritendó.

(V ége kov.)
T árrza.

H- Közlés a’ Kisfaludy társaság magyar népdalgyüj- 
teményéröl. Magyar népdalgyüjteményünk (dalok , mesék, 
mondák és hagyományok gyűjteménye) örvendetes gyara
podásban van. Eltaláltuk, úgy lá tszik , a’ kort, mellyben

r,e,SZr0l..a’ "yilványosság, más részről hazánkfiai rész- 
vt - "gyüttmunkálása által mégis elérendjük , — hogy

nyelvünk ’s költészetünkre nézve igen érdekes ’s nagy 
becsű kincseinket, legalább nagy részben, láthassuk egy
begyűjtve. Az első ’s jelen második közlés közt alig van 
két hónap időköz, ’s már ismét köv. közleményekkel gaz— 
dagodék gyűjteményünk. Névszerint: Debreczen tájékáról 
Dobay János ur 26 darabot küldött, mellyeket, mint Írja, 
eredetileg katonáktól, gulyások , kanászok , szolgálók ’s 
napszámosaktól vagy költetni vagy már másoktól megta
nulva daloltatni hallott. Ezeken kívül még vagy 5ünel ig é r-  
kezék czélunk előmozdításához járulni, mire ezennel tel
jes bizodalommal meg is kérjük. Vas vmegyéból Szelestey 
László ur hatot szíveskedett közleni. Szilágysági népdalo
k a t ’s tánczversekét, Halász Márton ur küldött Zsibóról; 
számra 14 népdal és 13 tánczverset, mellyekről m egjegy
zi, hogy sokkal szebb ’s jellemzőbb melodiájok mint szö
vegük ’s azon óhajtását fejezi ki: vajha ezeket is meg
tartanunk’s örökitnünk lehetne. Ezen igen helyes és méltó 
óhajtását a’tisztelt urnák társaságunk is magáévá téve ezen
nel egész bizdalommali felszólítása kiegészítéséül még e’ 
kérelmet intézi a’ hazafiakhoz, hogy kiknek alkalmok ’s 
módjok van az illy melódiák lekótáztatására, azokat is 
legnagyobb köszönettel veszi ’s használni fogja. Melly 
becses közleményekért, midőn a’ Társaság az illető ha
zafiaknak tartozó köszönetét, addig is, mig azokat hasz
nálni fogja, kijelentené, újólag figyelmébe ajánlja ’s kér 
buzgó és munkás segédkezeket a’ tisztelt hazafiaktól válla
latára, melly nemzeti értékűvé, minővé tenni akarjuk, csak 
a’ nemzet öszszes közremunkálásával emeldedhetik. Kelt 
Pesten a’ Kisfaludy társ. jun. 15én tartott havi gyűlésé
ből. Garay János helyettes titoknok.

F e l s z ó l í t á s  t e r m é s z e t t u d o m ,  u t a z á s r  a .Egy 
honunk több táját már beutazta természetbúvár legköze
lebb julius 2 0 kátul aug. és sept. hónapokban ismét egy 
ásvány- és földtani kirándulást szándékozik tenni kö
vetkező terv után: Pestről julius végével kiindulván sza t- 
márraegyei bányavárosokon keresztül Mármarost ezen ma
gyar Schvveizot járná be , innét Bukovina mint hazánk 
fenemlitett tekintetben igen érdekes tája mellett Erdélybe 
fordul és September elején Kolozsvárott az orvosok és te r
m észet-vizsgálók nagygyűlésében részt veend, gyűlés u- 
tán Erdély nevezetes bányavárosait megtekintvén sept hó 
végével, Bánságon keresztül Pestre viszszatérend. M eg
gondolván , mikép sok vagyonos, magyar szüle gyerme
kei tapasztalásait gyarapitandó ezeket gyakran czéltalanul 
külföldre küldi szemlélni mind azon természeti ritkasá
g o t, mellyek honunkban szinte feltalálatnak, miről ók mit 
sem tudnak , mivel édes hazájokat nem ismerik ; továbbá 
ébreszteni akarván tehetősbeinkben a’ természettudományok 
iránti szeretetet, mellyek olly édes örömeket szülnek ’s 
mellyekben édes hazánk olly gazdag , bizodalommal szó
lítja fel azon szüléket, kik szívesek volnának őtet bizal
mukkal megajándékozni, miszerint magával egy vagy két 
ifjat el vinne, ’s ezeknek felügyelőjük, a ’ természeti tárgyak
ban pedig practicus oktatójok lenne, nemkülönben úti társul 
ajánlja magát a’ természet barátinak, kik a’ fenemlitett 
tájákat megvizsgálni szándékoznának. Bővebb értekezés 
végett méltóztassanak julius 12keig A. M. betűkkel ellátott 
leveleiket Pestre Üllői ut Mendel házba utasítani.

H i b a j a v í t á s .  A ’ Pesti Divatlap múlt alkalommal közlött 
Próbalapjában Zágrábmegye helyett Agrammegye olvasható. Ezen  
hiba onnan ere d t ,  hogy kissé elkésvén a’ Tárcza ren d e zé sé v e l ,  
azt énmagam át nem nézhettem, ’s a ’ Tageblattból merített hibás 
forditás megmaradt benne. Különben ha valót nem akarnék szólani,  
könnyen menthetném magam azzal,  hogy az Agram szó szándéko
san hagyatott a ’ Tárczában, miután mi Zágrábot nem akarjuk ma
gyar néven nevezni A ’ Pesti  Divatlap szerkesztője.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 4 53.



A5 ni. gazd. Egyesület által az országgyűléshez 
benyújtott kérelmeknek előleges tárgyalásá

ra megbízott kér. választmány Jelentése.
A ’ c se lé d r e n d s z e r e 'r ő l . T o t'v e / ty ja v a s la t .

(V ege)

11. §. Ha a a illető bíróság által szolgálatának he
lyére beállított cseléd, onnét, gazdája engedelrae nélkül el
távozik , megszöküttnek tekintetik ’s a’ 27ik $. rendelése 
szerint fenyitendó. 1 2 . g. Ha valaraelly nöszemély a’ be- 
szegödés után és szolgálatba lépés előtt férjhez menne, 
vagy a’ férfi cseléd a’ szülék öregsége , betegsége vagy 
tehetetlensége miatt otthon nélkülözhetlen volna, akkor 
azt szolgálatba lépésre nem kényszerithetni ugyan , de 
mind a’ foglalót viszszaadni, mind a’ helyébe fogadott cse
lédnek bérkülönbségét kiegyenlíteni tartozik. 13. §. Ha a’ 
cseléd ugyanazon idóben'több gazdához szegődnék, az el
sőség azé , kinél a’ szegődés legelsőben történt. 14. §. 
A’ cseléd, ki illy módon egy időben több gazdához sze
gődik, a’ törvényhatóság házi pénztárának javára két ezüst 
ftig  terjedhető birsággal, ’s azonfelül 8  napig terjedhető 
fogsággal j a’ gazda ellenben, ki a’ már beszegódött cse
lé d e ié ’ szerződés tudtával megfogadja, szintén a’ ható
ság házi pénztárába fizetendő 1 2  p. fttal büntetendő. 15. 
g. A’ gazdának nincs joga cselédjét máshoz e l s z e g ó d é -  
sében hátrál a tn i; szintolly kévéssé vonakodhatik a’ cse
léd azon okból belépni uj szolgálatába, minthogy idő köz
ben eddigi gazdájával újonnan megegyezett. 16. §♦ H a a’ 
családfő idő közben m eghalálozott, annak örökösei nem 
tartoznak a’ cselédet a’ legközelebbi törvényes szegődési 
időnél tovább megfartani,habár a’családfovel hoszszabb szol
gálati idő lett volna is kikötve Ha azonban a ’ családfő 
meghalálozása a’ rendes felmondási idő után történik, ’s 
ezt megelőzőleg a 1 cselédnek fel nem mondatott ; akkor 
az örökösek az illy cseléd elbocsátása esetében a’ sze- 
gödési időn túl még egy évnegyedre a ’készpénzbeli bért 
kifizetni tartoznak. Hónapszámra fogadott cselédeknél ha
sonló esetben a’ folyón kívül csak egy hónapi kárpótlás 
értetik. E ’ határzat egyébiránt olly cselédekre is alkalma
zandó, kik a’ család egyes tagjainak számára voltak fel
fogadva , ha ez utóbbiak a’ szerződés ideje alatt megha- 
láloznak. A’ cseléd megbetegülése csak akkor szolgálhat 
ürügyül bármellyik félnek a’ szolgálati szerződés meg
szüntetésére , ha ez által vagy szolgálatra alkalmatlanná 
válik a ’ cseléd , vagy betegsége ideje alatt maga helyett 
más alkalmas cselédet vagy napszámost nem állít — ’s ezek 
miatt a’ gazda foglalatosságaiban körülményeihez képest 
tetemes kárt vagy hátramaradást szenved. A’ gazdának 
azonban beteg cselédjét a’ háztól előbb eltávolítani nem 
szabad, mig annak bizonyos gondviseléséről másutt intéz
kedés nem történt. 18. §• Olly betegek ápolására, kik ra
gályos vagy különben utálatot gerjesztő nyavalyában szen
vednek , a’ cselédet kényszeríteni nem lehet , hacsak e -  
gyencsen e’ czélra nem fogadtatott ; ellenben a’ cseléd
nek illy esetbeni vonakodása felhatalmazza a’ gazdát an
nak azonnali felmondás mellett való elbocsátására és más 
cseléd fogadására. 19. §. Ha a ’ szerződő felek valamel- 
lyifee szerződését a’ szegődési időn túl folytatni nem a - 
karná , »’ szolgálatot meghatározott törvényes határidő
ben felmondani tartozik, a’ felmondási idő a’ városi eszten
dős vagy évnegyedes cselédnél hat hétre, a’ hónapos cse
lédnél 14 napra , a’ falusi és gazdasági cselédnél 3 hó
napra a’ szolgálat lefolyta alatt állapittaíik meg. Ha a’ 
felmondás elmulasztatott, akkor a’ kölcsönös szerződés a’ 
legközelebbi hasonló szolgálati időre meghoszabbitottnak

tekintetik. 2 0 . §. n a  a’ cseléd előleges felmondás nélkül 
másnál újólag beszegódött volna is, az által a’ korábbi szol
gálat szerződési érvényessége meg nem szűnik ’s az időköz
ben felfogadó gazda a’ cselédrül lemondani tartozik, fel
hagyatván neki azon kárpótlás , melly hasoló esetekre a’ 
lOik §ban határoztatott. 21. § Ha valamelly városi, fa
lusi vagy pusztai gazdaság esztendő közben akár sza
bad kézből, akár t ö r v é n y e s  utón eladatnék , kibérel- 
tetnék vagy e 1 z á 1 o g  o s i 11 a t n é k, az uj gazda köteles 
az ott talált cselédet a’ fenálló szegődési föltételek mellett 
a’ szolgálat törvényes határidejéig megtartani, hacsak a’ 
cseléd az uj gazda változási kívánságába önként belé nem 
egyeznék. Hasonló kötelességgel tartozik a’ gazda akkor 
is, ha gazdaságát vagy annak kezelését idő közben meg
szüntetvén, cselédjét többé nem használhatná. 22. §. Min
den felmondás nélkül azonnal elbocsáthatja a’ gazd* cseléd
jé t , ha a) Ez a’ g a z d á t, helyettesét vagy családja va
lamelly tagját tettlegesen v. olly szóval sérti meg, mellyet a’ 
törvény rágalomnak v. becsületsértésnek bélyegez, v. meg- 
hasonlást és egyenetlenséget előidézni törekszik, b) Ha 
gazdája parancsainak makacs engedetlenséggel ellensze
gül. c) Ha a’ 18. §ban említett esetekben a’ cseléd a’ be
teg g a z d á tó l,— családtagtól vagy cselédtől az ápolást 
megtagadja, d) Ha a’ cseléd gazdája gyermekeit roszra 
csábítja vagy azokkal gyanús szövetkezésben áll. e) Ila az 
ápolására bízott gyermekeket rósz bánása vagy hanyag
sága által veszélybe hozza, f) Ha ellene lopás vagy hiv- 
telenség bizonyul be , vagy cselédtársait erre elcsábítja 
vagy az észrevett tolvajságokat és hivtelenséget gazdájá
nak be nem jelenti, g ) Ha gazdája nevére annak tudta 
nélkül pénzt vagy árut kölcsönöz, h) Ha még le nemszol
gált formaruháját egészen vagy egy részben eladja. í) Ha 
tűzzel és gyertyával vigyázatlanul bánván , azon aggo
dalomra ad okot, hogy tűzi veszélyt támaszthat, k) Ha 
urának bárminemű tulajdonban készakarva kárt okoz. 1} Ha 
ragályos vagy utálatot gerjesztő betegségbe esik vagy a’ 
nócseléd viselós lesz. m) Ha ivásnak vagy játéknak adja 
m agát, vagy buja életet él. n) Ha ismételt verekedés és 
házsártosság által a’ házi csendet zavarja ’s ettől több
szöri fedteésután el nem szokik, o) H a nem bir azon ü- 
gyességgel és dologisméreítel, mellyet szegődése alkal
makor birni állított, p) Ha vétkessége miatt a’ hatóság 
által 8  napnál hoszszabb időre bezáratott, q) Ha végre 
szegódéskor a’ gazdát hamis bizonyítványokkal megcsalta. 
23* § A’ cseléd ellenben szo lgálatát előleges felmondás 
nélkül azonnal elhagyhatja: a) Ha a’ gazda durva bánás
módja által élete vagy egészsége veszélyeztetett, vagy 
ha b) nem veszélyeztetett is , de a’ gazda vele az elöl
járóság közbevetett intésének ellenére kegyetlenül bánik, c) 
Ha a’ gazda olly lépésekre akarja csábítani, mellyeket a’ 
jó erkölcs és törvények tiltanak.d) Ha a’ háznál ki ’s be
járó személyek és családi tagok részéről jövő hasonló kí
sértések és csábítások ellen a’ gazda cselédjét ótalmazni 
nem tudja, vagy nem akarja e) Ha a’ gazda a’ cseléd 
kikötött bérét nem fizeti; vagy ötét élelmi tartásában akár 
az étkek jó mineműségének akár megkívántaié mennyi
sége hiánya miatt koplaltatja. 24. §  Ha szolgálat közben 
a’ nőnemű cselédnek szerencséje esik férjhez menni, vagy 
a' férficseléd saját gazdaságra tenne szert, vagy a’ cse
léd szülejinek öregsége vagy betegsége miatt haza menni 
’s igy szolgálatját elhagyni kívánkoznék, az illy esetben 
esztendő-közben is megengedtetek ugyan, de az első két 
esetben a’ cseléd szolgálatját négy héttel előbb felmon
dani ’s a’ netán drágábban fogadott cseléd bérkülönbsé
gét megtéríteni köteles, az utóbbi esetben pedig felmon-
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dás nélkül is kiléphet ugyan a’ szolgálatból, de előbb, lia 
a? gazda kívánná, maga helyett jóravaló cselédet állítson 
*s annak tán magasabb bérét egyenlítse ki. 25. §. Mind
azon esetben, mellyekben a’ 2 2 . §. szerint a’ gazda cse
lédjét esztendő közben felmondás nélkül elbocsáthatja, a’ 
cseléd csak a’ valóságos szolgálati időre eső bérét köve
telheti; olly esetekben ellenben, midőn a’ 23 §. értelme 
szerint a’ cseléd van jogosítva elóleges felmondás nélkül 
azonnal elhagyni a’ szolgálatot, tartozik a’ gazda neki a’ 
kilépés napjától számítandó évnegyedre, a’ városi cseléd
nél egy hónapra járandó bérét ’s tartását kiszolgáltatni. 
25. §. Ha a’ gazda nem a’ 2 2 ik §ban kijelelt törvényes 
okokbul bocsátaná el cselédjét a’ szolgálati idő lefolyása 
előtt, az ugyan ennek viszszafogadására nem kényszerit- 
tethetik; ellenben a’ gazda tartozik az illy cseléd háralevö 
szolgálat-idejére a’ kikötött bért, tartást és ruháit kiszol
gáltatni. Ha pedig az illy cseléd más bizfos keresetmódhoz 
jutott volna, az idő, mellyben már keresete van, a’ kár
pótlásból leszímittatik. Ila azonban a’ gazda elküldött cse
lédje viszszafogadására késznek nyilatkozik, ez ellenben 
viszszamenni vonakodnék, a’ gazda nyilatkozása napjától 
kezdve kárpótlásra számot nem tarthat. 27. §. Ha a’ cse
léd a’ szolgálati idő lefolyása előtt gazdáját törvényes ok 
nélkül elhagyja , ennek kívánságára a’ 34. §ban említett 
bíróság által viszszatérésre kényszeritendö; egyszersmind 
a ’ gazdának adandó kárpótlás és fogsági büntetés terhe 
alá e sik , az utóbbi azonban 14 napot felül nem haladhat. 
28. §• Ha a’ cseléd , viszszakényszerités után szolgalat
já t újólag elhagyja , a’ kárpótlás teljesítésén felül a’ fog
ság i büntetés minden illy ismétlés esetében m egkettözte- 
tik. 29. §• Az önakaratjából eltávozott cselédet a’ gazda 
viszszavenni nem tartozik. 3 1. § Ha a’ gazda cselédjét 
időn kívül szolgálatjából elbocsátja ’s a’ cseléd ez iránt 
15 nap alatt az illető elöljáróságnál panaszt nem tett — 
ez idő lefolyása után többé panaszt nem tehet. 31. §. A’ 
gazda köteles jogszerű módon szolgálatjából kilépő cseléd
jének, magaviseletéről és szolgálatja miképen teljesítéséről 
lelkiisméretes bizonyítványt adni; mit ha tenni nem akarna, 
a ’ törv.hatóságházi pénztárának részére 25 ftban ’s e’ fe
lett a’ cselédnek okozott költségben elmarasztalalandó, a’ 
szolgálati bizonyítványt pedig a’ gazda helyett a’ helybeli 
elöljárók adandják ki. 32. § . E ’ bizonyítványba foglalan
dó : a) Az idő m egem lítése, meddig a’ cseléd szolgált, 
b ) A ’ szolgálat raineműsége ’s c) a’ cseléd magaviseleté
nek tanúsítása. 33. $. Mindazon határzat, mellyek e’ tör
vényben a’ gazdára vonatkoznak, bármi néven nevezendő 
’s bármelly gazdasági vagy háztartási ágnál alkalmazott 
’s illetőleg cselédfogadásra felhatalmazott helyetteseikre 
is  értetnek. 34. § . A’ jelen törv. által megállapított rend
szabások m egszegése következtében beálló ’s a’ büntető 
törv.könyvben meghatárzott szabályok értelmében gyakor- 
landó rendőri eljárás , a’ büntető törv.könyvben körülirt 
rendőri bíróságokat illeti, ezek azonban a’ cseléd és gazda 
között a’ kikötött bérre ’s a’ netán okozott károk pótlá
sára nézve fenforgó viszonyos követeléseket az 1836: 20. 
törv. czikkben körülírt summás utón intézendik el. 35. §. 
A ’ cselédekre való rendőri felügyelés azok vagy gazdá- 
jok polgári állapotjára tekintet nélkül azon rendőri bíró
ságot illeti , mellynek körében a’ cseléd tartózkodik. E ’ 
felett megyékben a’ közvetlen felügyelést az illető kerületi 
szolgabiró vagy eskYitt felügyelése alatt a’ helységek elö- 
járóji gyakorolják. 36. § . A’ pusztákon szolgálatban levő 
cselédek azon helység elöljáróinak közvetlen felügyelése 
alatt állanak, mellyhez a’ puszta egyházi tekintetben tar
tozik , ’s melly et, mennyiben v a l a m e l l y  p u s z t á n a k  
köjönböző vallásu l a k o s a i  e g y h á z i  tekintetben két 
- uí* helységhez tartoznának, a’ helybeli körülményekhez 
kepest a’ megye közgyűlése ezen törvény kihirdetése után 
egy évnegyed lefolyása alatt kijelölend. 3 7 . §. Kik lege
lőször kívánnak szolgálatba lépni , azon rendőrségi bíró

sághoz járulnak , mellynek halósága alá tartoznak ’s at
tól cselédkönyvet nye<endnt?k. Ezen könyvben, mellynek 
első lapjai a’ jelentörvényt foglalandják magokban, följe
gyeztetik a’ cseled eredete , születéshelye és személyes 
le ira sa ; egyébiránt annak külső alakját az ország tör
vényhatósági között egyformaság tekintetéből , a’ kir. htó 
tan. határozandja meg. 38. §. A ’ cselédköa-yvet ar kir. htó 
tan. által meghatárzandó alakban a’ törvényhatóságok ké
szíttetvén, az illető rendőri bíróságoknak elégséges szám
mal kiadatják, 1)9. §. A ’ szegődés, felmondás, a’ űzetett 
bér, ’s a’ szolgálati bizonyítványa’ cselédküayvbe minden
kor beirandők. 40. §. Mindezeket a’ cselédkönyvbe a gaz
da köteles ingyen beírni vagy beíratni. Ha a’ gazda Írni 
nem tud vagy az illetőket a’ cselédkönyvbe- írni nem a -  
karná , helyette a’ beírást az illető helybeli elöljárók a’ 
4 7 . §. meghatározott ’s a’ gazdán sommás utón megve
endő díjért teljesíteni tartoznak; kik egyébiránt még arra 
is kötelesek, hogy a’ mennyiben a’ gazda által a’ szolgá
latjából kilépő cselédnek adott bizonyítványt a’ dolog va
lóságával ellenkezőnek lenni tudnák , ez iránt észrevéte
leiket a’ cseléd igazolására beírják. 41. §. Olly személyt, 
kinek cselédkönyve nincs, senkinek cselédül fogadni nem 
szabad; az, ki illy személyt cselédnek felfogad, a’ ható
ság házi pénztárába fizetendő 25 ftban az illető rendőri 
bíróság által annyiszor mennyiszer elmarasafaltatandó, ’s az 
e’ képen felfogadott cseléd által nekie okozott kárra néz
ve kárpótlási követelését elveszti. 42. §• Sz. kir. városok
ban és szabad községekben mind a’ gazdák mint cse
lédkeresők , mind a ’ cselédek mint szolgálatkeresők kön
nyebbségére ügyes és jó erkölcsű személyek kizáró jo g 
gal fognak felruháztatni a’ helybeli tanács által olly in té
zet felállítására, mellyben az illető hivatal részérőlcse- 
lédkönyvvel ellátott személyek magokat szolgálatkeresés 
végett jelenthetik, ’s hol egyszersmind a’ gazdák is cse
lédek után tudakozódhatnak. Beszegődni vagy cselédet 
fogadni az illy tudakozódó intézet közbejötté nélkül is sza
bad ugyan — azonban az e’ végre felhatalmazott szemé
lyeken kívül bárkinek is cselédkupeczkedéssel foglalkoz
ni , minden egyes esetben fizetendő ’s 1 0  forintig terjed
hető birság alatt tilalmas, 43. §. A’ tudakozódó-intézet ál
tal szedhető díjaknak mennyiségét az illető közhatóság ha
tározza meg. 4 4 . §. Ha a’ cseléd vagy szolgálatba lépés e -  
lött vagy után könyvecskéjét elvesztené, vagy az egyéb 
ok miatt haszonvehetetlenné lenne, ez iránt azon rendőri 
b íróságnál, mellynek körében szolgál vagy legutóbb szol
gált, jelentést tenni tartozik, melly a’ körülmények meg
vizsgálása ’s az elveszett cselédkönyv kihirdetése után 
uj cselédkönyvet fog a’ folyamodónak a’ fenforgó körül
mények bejegyzése mellett kiszolgáltatni. 45 §. Ha a* 
cseléd nagyobb vétség miatt 8  napnál hosszabb fogságot 
szenvedett, ezen körülményt az illető rendőri vagy bün
tető-hatóság a’ cselédkönyvben hivatalosan megjegyezni 
tartozik. 46. §. Egy év alatt e’ törvény kihirdetése után 
magát minden cseléd cselédkönyvvel ellátni tartozik ; ha 
magányosak illy könyvecskéket akár árulni, akár osztogat
ni merészelnének, a’ büntető-törv.könyv 35dik fejezetében 
kitett büntetés alá esnek. 47. § . a) A’cselédkönyv kiszol
gáltatásáért 12, b j A’ szolgálatba lépés és c) a’ szolgálat
felmondás beiktatásáért mindannyiszor 6 , d) A ’ szegődött 
bér ’s részletes fizetések bejegyzéséért já r  3 kr. p. A ’ 
ó), c) és d) alatti taksák fizetése a’ gazdát, az a) alatti a* 
cselédet i l le ti , ’s ez utóbbi az illető hatóság házi pénz
tárába beszolgáltatandó.

III.
A’ rétek, földek, ’s legelők öntözés általi javításáról, 

a ’ választmány következő törvényjavaslatot terjeszt elő.
1 . §. Az 1836: 36. ’s 1840: 10-ik t.czikkek az 1807: 
1 7 . t czikkekhez képest akképen világosíthatván: hogy az 
azokban említett közbirtokok alatt nemcsak azon egy ha-
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tárbeli birtokosak, hanem mind azon, bár több határbeli bir
tokos értendő: kik a’ czélba vett vizi munkálat által akár
mi néven nevezendő birtokaikra nézve érdekelteivé vannak. 
2. §• Az 1807: 17, 1836: 8 6 , és 1810: lOdik t.czikkek 
rendelete mindazon vizi épitvényre ’s munkálatokra is ki
terjesztetik, mellyek által az illető birtokosoknak nagyobb 
része ré tje it, földjeit vagy legelőjit öntözés által javítani 
kívánja; ’s e’ végett 3. §. Az 1840: 10. törv. czikk 9. 
§ban kitett kármentesítési eseteken kívül, mindazon kár
pótlás is az 1836: 23. törv. czikk 3. §ban körülirt utón 
eszközlendó, mellyeket magány-birtokosak az öntözés léte
sítése végett bárminemű tulajdonaikban vagy haszonvéte
leikben szenvedendnek.

I V .

Nyilványos helyeken levő fákban és épitvényekben tett 
károsításokról. A’ M. Gazd. Egyesület előterjesztésére in
dítványozza a’ választmány e’ következő törvényjavaslatot.* 
1. §• Közutak mellett vagy más nyilványos helyeken ül
tetett gyüm ölcs-, eper ’s egyéb fában és bokrokban úgy 
szinte hasonló helyeken levő hidakban, karfákban, utakban 
’s más akár a’ közbátorság vagy szépítés kedvéért, akár 
gazdasági tekintetből tett épitvényekben okozott károkat a’ 
károsodottnak az 1840: 9. t.czikk rendelése szerint indí
tandó keresetére azon határbeli lakosok ’s birtokosak ösz- 
szesége köteles pótolni, mellyben a’ kárt okozó tény el
követtetett , az elmarasztaltaknak az e llen , ki a’ kárt o- 
ko z ta , mind a’ kár ’s költség megtérítése mind a’ törvé
nyes büntetés megítélése iránt szinte az 1840: 9. t.czikk 
utján indítandó keresetök fenmaradván. 2- §• A’ kárpótlás 
terhét az illető határbeli lakosok ’s birtokosak polgári ál
lapotokra tekintet nélkül tulajdonuk kiterjedéséhez mért 
arányban viselik.

A ’ som ogyi lóverseny- MSesiBclyke.
Mama szólt anyjához dolgozó-asztalkája mellól föle

melkedve 16 éves kecses Gizella, holnap lesz első Septem
b e r ’s a’ hetesi verseny! , Igen“  válaszolt a’ még legszebb 
korában levő anya hasonlag munkáját félre téve ’s drága 
szövettel borított pamlaga dagadó vánkosit igazítva az e -  
lötte vörös bársony zsámolyon helyt foglaló lyányának. 
J}’S te annak természetesen igen örülsz.“  ,Hogy ne ked
ves mama? három nap verseny, harmadik nap b á l ; én 
még soha sem voltam bálban ; ah milly nehezen várom! 
milly sok szép lovas, sok jó tánczos fog ott lenni: ,,Te 
már két hét óta szüntelen csak azzal bibelődsöl, és csak 
a’ naptárt forgatod ? ‘4 ,’S minél közelebb közelebb jó, mind
inkább nyugtalan vagyok; már a ’ múlt éjjel sem tudtam 
a lu n n i, ’s a’ jövő éjjel tudom épen semmit sem alszom . 4 
„A zt nem okosan cselekszed, mert holnap nem fogsz jól 
lenni, pedig gondolom, holnap szép óhajtanál lenni?“ Mint 
még soha ! ah csak holnap szép lehetnék; és még a’ far
sangon, akkor nemde kedves anyám elviszesz Pestre ’s 
az egész farsangot ott töltjük, oh már előre képzelem azt 
a’ felséges casino-teremet. Mig madame Prieuré nálunk 
volt, addig nem törődtem vele, szép voltam vagy nem ; ő 
úgy is mindig bezárva tartott, nem láttam senk it, *s en
gem sem láttak. Másképen jó volt, igaz^ nagyon jó; csak 
azért haragudtam reá néha , hogy ha előtte magyarul ta
láltam beszélni mig kisebb voltam , térdepeltetek ’s miu
tán nagyobb lettem, óraszámra is pirongatott. Szüntelen 
azzal az angol ’s franczia nyelvvel k ínzo tt; pedig hasz
talan , mert én más nyelven nem tudom úgy kifejezni mit 
é rz e k , mint azon, mellyen te jó anyám először szóltál kis 
lyányodhoz, ’s kedves jó atyám , mig é l t , mindenkor a’ 
jóra oktatott. En ő reá már nem igen emlékszem, de sza
vai most is fülemben csengenek; midőn vele sétáltam, ha 
néha előre szaladtam, mindjárt kiáltott: okosan Gizella! 
el ne essél.4—„Szegény J® atyád mint örülne most, ha té
ged láthatna44, mondá a’ nő, könyüt törülvén szemeiből.—

Kis szünet után ismét folytatá a’ vidor Gizella szavait. 
,Harmadik nap lesz futás a’ somogyi szépnem-alakította 
díjért ; arra főkép kiváncsi vagyok, ki fogja elnyerni* 
Tudod kedves anyám! én is néhány aranyat adtam hozzá . 4 
„Várd elnyugodtan kedves lyányom, meg fogjuk látni ki 
lesz a’ nyertes, ’s az éjjel jól aludjál, különben ha bágyadt 
leszesz, nem viszlek el.“ ,Igyekszem rajt jó anyám. De még 
nekem sok dolgom lesz , ruháimat rendre nézem ’s kivá
lasztom öltözetimet. A’ kertbe is lefutok, megnézem : lesz 
é holnapra nyílt rózsa ? Isten veled mama! Ezzel kifutott 
a’ lenge lyányka ’s az anya még sokáig édes m egelégülés- 
sel nézett utána. a

Nemzeti színnel diszlő zászlók lengettek a’ hetesi 
gyepen felállított karzat tetőjén, mellyeí a’ somogyi és több 
vidékmegyei szépek göngysora ékesített.

Gizellát fejér öltönyben , vállain legfinomabb égszin 
shawl, melly festői redőkben simult karcsú termetéhez kö
r ü l , ismét élénk beszélgetésben leljük anyjával ,Kedves 
anyám! nem látod még mellyik lovag lesz nyertes? ah most 
már látom, ismét Orélia az első. Ez már sok, előbbi két 
napon is minden nevezetes dijt ez nyert el. Még hátravan 
a’ se rle g , csak azt ne nyerje , az maradjon a’ somogyi 
ifjaknak ; boszankodnám ha azt is azon vidéki gróf nyerné 
el . 4 E ’ pillanatban az oszlopnál termett a’ karcsú világos pej 
Orélia könnyű lovasával , a’ deli 20 éves grófw  Ákossal. 
M erész ügyességgel ugorván le , azonnal más lovat ve
zettek neki, ’s a’ tajtékzó Oréliát lovászmestere lesző- 
nyegezve vezette el a’ pálya melletti térre. Néhány pár 
verseny következvéa, az urak részint leszállván lovaikról, 
részint pedig lóháton a’ karzaton levő hölgyeket vizs- 
gálák. Gróf Ákos lovát serényen fordítva, egy mellette levő 
ismerőséhez e’ szavakat intézé: ,Ugyan barátom, ki azon 
bájos alak , azon gyönyörű szőke lyányka; már két napja 
mindig öt bámulom. 4 „Itt a’ rózsaszín ruhában?“ ,Nera. 
Nézd, azon magas karcsú4 ibolya szemű ; lásd épen most 
kis napernyőjével játszik . 1 „Ah a’ kék sawlban. Az . . .  
G izella .44 ,Hova való? „Ide Somogyba, most jelent meg 
először nyilványos helyen; csak nem rég szabadult ki ne
velői kormány alól. Ma megy először bálba.“  , Annak örü
lö k , ó valódi disze megyéteknek .4 Csengetnek! Hat deli 
i f jú , különféle színben lovagiasan öltözve ; köztük Ákos 
gróf, állt ki pályára a’ szépnem-alakitotta díjért, aJ díszes 
serlegért vívandó. Minden szem távolba függesztve fe
szült figyelemmel várá: ki lesz ez ünnep hőse. ,Ah mama! 
milly sebesen futnak minta’ szél.Nézd ! most négy sokkal 
előbbre van , kettő elmaradt. Már másodszor futnak. Ah 
mint neki iramlik a’ két hátu lso , kik lehetnek; most már 
kiveszem a’ lovasok színeit. Zöld es veres, az gr. v  Géza. 
A’ másik azonnal be fogja érni. Fejér és égszin, ismét Orélia 
lovasa.— Ez úttal csakugyan nem lesz az első, oh ezt bi
zonnyal gr. #  Géza nyeri el, milly közel vannak már a’ 
határoszlophoz 4 „Orélia egy fejjel első ’s igy nyertes.44 
hangzik az elítélő szava. Zajos taps és é ljen ! kiáltozások 
jutaimazák a’ győztes gróf Ákost.

M á s o d i k  nap a z  u to l s ó  v e r s e n y  u tán ,  G iz e l la  e g y  n a g y  
b á r s o n y  k a r s z é k b e n  , p a m la g á n  n y u g v ó  a n y ja  m e lle t t  ü l t .  
.M a m a !  a z  már r e t t e n e t e s ,  h o g y  m indent  Á k o s  g r ó f  n y e r t  
e l .  D e  a z  v a ló ,  h o g y  l e g m e r é s z e b b  lo v a g  is  volt; s o k s z o r  
c s a k  ú g y  b o r z a d ta m  , m időn a z o n  n e h é z  u g r á s o k a t  tette .*  
„ N e k e m  n e m  t e t s z i k ,  h o g y  a n n y it  e m l e g e t e d :  f e le k ,  n e 
tán  a ’ d i ja k k a l  e g y ü t t  s z i v e e s k é d e t  i s  e l n y e r t e . 44 —- , 0  ! 
n e m  mama !4 f e l e l t  a z  e lp ir u l t  G iz e l la  , e s  K  i g  s z ü n t e l e n  
k o c s in k  m e l le t t  l o v a g o l t , m indenü tt  velünk^ ú g y i s  k i fá 
radt lo v á n ;  p e d i g  u g y a n  v á g ta tv a  m en t  ám n é g y  s z ü r k é n k .  
S z e g é n y  O r é l iá t  ú g y  s z á n ta m .4 „ B i z o n y  s z e g é n y n e k  jobb  
g a z d á j a  ta lá lk o zh a to t t  v o ln a .“  ,M ié r t  k e d v e s  mama ? ő i g e n  
s z e r e t i  ’s  m o st  annál  jobb  d o l g a  l e s z  n e k i .  M e g  tá n c z o s
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, l e r jobb volt, milly szépen (adta a’ körtanczot es — 
rág J__ válaszolt az anya— ezt már százszor is hallot

tam bogy legjobb tánczosnak tartod , ’s hogy viszont ö 
ia teged tartott legjobb táncosnénak . 44 E ’ szavaknál robaj 
hallatszott. Gizella felugorvá/i , az arany rojtos függöny- 
ékesitette ablakhoz lépett. . 0  az! kedves mama, ó az! 
milly sebes v á g t a  tv a. — Már a’ hidon átjött, ezennel 
az udvarban lesz — most leugrik — Orélia tajtékkal borii
v a l __Szolgája nagyságtoknak44 ,szavakkal arany lánczon
nyakában függő  kisded éráját újai közt tartva.lépett szo
bába gróf Ákos negyfélkor; istenemre ez derék futás volt.

óra tizenöt perez K—tói idáig.“ De kérem, mi lelte 
a ’ grófot! olly sietve, olly felhüvelten ! valami baja van444? 
kérdé Gizella anyja. „Bajom ? igen bajom van ’s az igen 
nagy! nagyságtoktul várom orvosoltatását.Én angyali Gizella 
önbe halálosan beleszerettem , addig Somogyból nem tá
vozom, mig szivét is meg nem nyerem. Nekem a’ nyert dijak 
mit sem érnek, ide rakom azokat le ön lábaihoz.“ A’ nyert 
kardot, serleget és egy határ aranyat valóban le is szórt Gi
zella lábaihoz a’ hímzett szőnyegre. „Nyújtsa jobbját ked
ves Gizella! ’s akkor örökké fogom áldani azon órát, melly- 
ben azon eszmére villantam, hogy a’ somogyi lóverseny
re  jöjek . 44 ,, Kérem a’ grófot, keljen föl. Ne hirtelenked- 
jék  , nyugodtabban kell az iránt beszélni.4“ mondá az 
anya. zavarba jött lyányán akarván segitni. „Esdeklem , 
ha nem hirtelenkedem , Hetesen sem nyerek mitsem. Én 
addig föl nem kelek, mig Gizella szivét ’s kezét nem bí
rom.“  ,„Mikép kívánhatja, bogy illy gyermekes szeszély
nek, illy vad kitöréseknek áldozzam föl egyetlen lyányo
mat.4“ ,,Én azonnal legszelídebb bárányka leszek, mi
helyt Gizella kis kezecskéji simogatnak.“ ,Mama bird sze - 
lidebb bánásmódra a’ grófot engem kimondhatlanul nyug
talanít. 4 Ekkor elunván künn Orélia a’ várakozást, nye
rítve emlékezteié urát felőle is gondoskodtatni. ,Hallja ön! 
Orélia nyugtalankodik , talán éhes V mond Gizella föle
melkedve, szabadulni igyekezvén üléséből. „Igen  éhes, 
szomjas, de addig mit sem kap mig czélom el érve nincs, 4 
,Ah mama4 szólt Gizella ,szegény Oréliát igen sajnálom4 
egy kérő pillanatot vetvén anyjára. „És engem nem? már 
egy órája hogy itt térdelek és nem vagyok képes Gizella 
szivét irántam meg lágyítani. Jól van , ám legyen , ha el 
tudja szivén vinni kegyetlen Gizella , én itt szemei előtt, 
ezen nyert karddal végzem életemet.44 ,Ah kedves anyára 
engedd , hogy fölemeljem a’ g ró fo t, engem igen nagy 
szorongásba(hozotf, én már félek . 4 „.Jó l van Gizella, mint 
magad akarod; adja is ten , hogy soha ne legyen okod 
ezen tettedet megbánni. 444 „A z lesz életem főtörekvése ’s 
reményiem, hogy soha nem fogja Gizellámmegbánni44 felelt 
a’ félénk Gizellát hevesen átölelő- Ákos.

Most le Oréliához;|szegény! ugyan sokat kiállott e’ há
rom napon, Ákos a’ nyert serleggel mert aranyszin zabot 
Gizella zöld selyem köténykéjébe; a’ győztes Orélia büsz
kén . mint ha maga is sejtené diadalmát, évé azt ki 
abból. x

Egy holnap múlva boldog párunkat oltárhoz vezeté a’ 
szerencsés anya. Ákos felfogadta, hogy első septembert 
öszszeköttetesök emlekeül örökké megünneplendi.

J. Ni n a .
T árrza.

(Pótlékul az egyh kormányzatot stb. tárgyazó pályá
zás ügyeben.) Ritka örömmel jelentjük , hogy az érintett 
jutalomkérdés legjobb megfejtőjének nem 2 5 , hanem már 
eddig is 32 aranynyal szolgálhatunk. Ugyanis Terelmes 
Mihály ur egy , Tiszántúlról pedig egy fötekintetü név
telen lelkész ur négy aranynyal szaporitá az eddigi ju 
talmat. Nem szabad elhallgatnunk azt sem, miként Bocz- 
ko Dániel békési egyh. megyei felügyelő és Szalacsy Jó 

zsef győri kereskedő urak , a’ szerkesztőség iránti szí
vességből ollyankép ajánlottak amaz k é t , imez egy ara
nyat, hogy azok a’ szerkesztők által kitűzött tiz aranyba 
tudassanak. W i m m e r  Ágoston felsölövói lelkész ur le
velében pedig többek közt ezek állanak: „Gyülekezetem 
az utolsó gyűlésben egy aranynyal járult a’ Fáy és szer
kesztő urak által kitűzött jutalomkérdés dijához, melly- 
hez magam részéről szintén egy aranyat csatolok, azon 
m egjegyzéssel, hogy a’ pályamunkában az apostoli p res- 
hyteriulismus tisztán adassék elő . menten minden episco- 
nalismu8 és consistorialismustól.4- És igy a’ pályadij nem 25, 
nem is 30 arany többé, hanem 32.

Tavaly mart. 27. a’ kisezenki vfogadóban borozó há
rom juhász legény ketteje fogadást tevének az iránt, hogy 
egyik a ’ másikat golyóval töltött fegyverrel 70 lépésről nem 
találandná, — a’ fogadás (3 iteze borba} megerősittetvén, 
haza mentükben az akol előtti téren a’ fogadók egyike 
a’ kilépett távolságra kiállván, a’ másik felhúzott pus
káját neki irányzá, ’s harmadik ivó pajtás (ki ügyes ezélzó 
vol) segítségével el is s ü té ,— a’ golyó a’ kiálltott vi
téz (kiszolgált katona) jobb karján be , ’s majdnem háta 
közepén olly erővel tört ki, hogy háta mögött mintegy 1 0  
lépésre levő kapu hüvelykes deszkáján is keresztül rohant.

A’ sopronyi szederegylet mindinkább közeledik a’ se
lyemtenyésztés meghonosítása felé. Szedertelepje 46 hold 
földből áll mellybe 3 3 5 , 0 0 0  szedernövénX van ültetve.Her
nyóházában évenkint két millió hernyó tápláltatik. Gorobo- 
lyitóháza gőzfűtéssel ellátva 2 0  gombolyító műszer épi— 
teteit számára, melly évenkint 2000—3000 pft. tiszta jö 
vedelmet hozhat. 1843ban 1164 font gubó gombolyittatott 
benne, mellyból 10 font 30 pfton eladatott ’s a ’ külföldi 
gyárnokíag is dicséretre méltatta , ’s 90 font jó minőségű 
selyem lett. A’ selyemkelme-gyártás, mellyben még eddig 
az alsóbb minőségű selyem ’s gubóhuladékok használtat
nak fel, ámbár csak múlt őszszel kezdeték, mégis már 
17 pokrócz ’s 136 rőf foulardkelme állitfaték ki. Bár ha
zánk egyéb vidékirül is közölhetnénk illy is örvendetes 
adatokat a' selyemtenyésztésrül! —• Sopronyban egy tár
saság alaku lt, mellynek czélja Sopronyt Németiijhelylyel 
vaspálya által öszszekötni A' társaság ideiglenes elnöke 
a’ kivitel embere Széchenyi István gr. ki a’ bécs-g logg- 
niczi vasúttársaság f.é. mart. 31. közgyűlésén megjelenvén , 
részvényekhez intézett erélyes felszólalásának az lón si
kere , hogy ezek a ’ s o p r o n y i  vállalat létesítéséhez 
segédkezet nyújtani, ’s e ’ czélra mérnökeiket gépészei
ket átengedni igérék ’s magok is kivált Sina és Rothschild 
bárók számos részvényt aláirának.

Dr. Bromeis és tanár Bötfger Frankfurtban bi
zonyos mesterséget találtak föl ; t. i. az üveglapra Írást. 
Ezen uj mesterséget hyalographiának nevezik. Mi a’ rajz 
finomságát illeti, az semmi egyéb kívánni valót nem hagy 
fen. Nevezetösb hasznai: a’ rajzeszköz tökéletesen ártal
matlan; kopás és rozsda hozzá nem férhet, ’s a ’ vonalinak 
még kitetszóbbek mint kövön. — Egy párizsi hírlap sze
rint az Éjszakamerikában meghonosult német gyarmatosok 
száma már most 3  millióra megyen ’s köztük 60 hírlap je 
lenik meg. — Cairo és Suez közt az egyptusi pasa arte- 
siai kutat fu ra t: a’ gépet fLondonbul hozatta’s az 1500 
lábnyira van számítva, különben reméllik, hogy 1 0 0 0  láb - 
nyira is eljutandnak az enyhítő drága csöppekhez e’ ho
moktengeren. — Londonban apr. 23kán nevezetes társulat 
a laku lt: czélja fölszólitni egész Európát együtt-m unká- 
lásra , hogy a’ zsiáók, a ’ török kormány megegyeztével 
vitessenek el Palaestinába, ’s ott alakítsanak független 
királyságot. A’ társulat tagjai azt h iszik, hogy a’ világ 
minden izraelitája nyakra főre fog oda rohanni e’ szándék 
végbehajtására, — ’s gy ott újra fölépülend Jeruzsálem 
városa.

Szerkeszti Helmeczy.— Nyomtatja Trattner-Ká r o l y i  uri-ütcza 453.
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JT Iáso d Ik  ü z e n e t e  a* t .  H K .  ém K R .  a '  v e 
g y e *  l» » z # « * á g o k tó l  m .o r a z .  r ó n i .  k a t h .  pap** 
a á s  á l t a l  a z  e g y h .  á l d á s o k  m e g t a g a d t a t á s a  t á r 
g y á b a n .  Midőn a’ ragos főRR. a ’ v. házasságoktól meg
tagadott egyh. áldásból származó sérelem tárgyában a’ t. 
KK. és RR, által közlött nézetek iránt meg nem egyez- 
hetésöket nyilványiták} úgy látszik hogy ezen megállapo
dásukban sem a’ dolognak a’ KK. RR. által fölállított fek
vését egész kiterjedésben nem vették figyelembe, sem pe
dig a’KK.és RR. inditóokait azon értelemben 's azon czélra i -  
rányzottan nem tekintették, mellyben felhozva voltak M ert 
ha a’ pápai brevének és ezzel egyhangúlag kiadott egy
házi rendeleteknek nemcsak azon részét vették volna fon
tolóra, melly a’ múlt eseteket tárgyazza, hanem azon ré 
szét is , melly az alkotandó ’s a’ mgos fóllR. állal is e -  
gyetlen gyógyszernek ismert törvényre szinte k ihat; to
vábbá, ha mind a z t, mellyek a’ polgári állomány érdeké
ből merítve vallásosság, hívek lelki nyugalma 's  törvé
nyek iránti tisztelet szempontjából hozattak föl, ezen szem- 
pontokbul tekintették volna: a'KK.’sRR. meg vannak győződ
v e , hogy a’ mgos főRR. bizonyára más eredvényhez ju 
tottak volnaj mint melly válasz-üzenetükben foglaltatik .— 
Ugyanis a’ mlgos főRR. a’ pápai breve ’s körlevelek ál
tal az 17911: 26. törvényt sértve lenni meg nem ismerik, ’s 
ekkint mind a ’ kir. placetumot mind az egyh. körleveleket 
helyeslik azon okoknál fogva, mert az egyházi rendnél di
vatozott gyakorlat csupán egyházi szertartást illetvén, azt 
polgári szabály magyarázatának nem vehetni; mert a#s ál
dás-m egtagadás mellett kötött vegy. házasságok száma bi
zonyítja , hogy az által a’ vegy. házasságok nem gátol
tattak. Mi az elsőt illeti, nem állítják a’ t. RR., hogy az 
1790. év óta az egyh. rendnél divatozott gyakorlat nem 
egyházi szertartásbeli foglalatosságot ille t, hanem a z t, 
hogy midőn az 1790: 26. f. ez. 13. §a rendelete teljesí
tését az egyh. rend magára vállalta , ezen rendelet vég
rehajtójává a’ végrehajtás mikénti teljesítéséért felelős lön; 
nem is maradhatott más az egyh. rendre nézve teljesí
teni h á tra , mint azon mód és azon szertartások, mellyek 
szerint a’ vegy. házasságok öszszeadassanak; és ha 1790. 
év óta olly vegy. házasságok, mellyekről reversalisok nem 
adattak,soha nem áldattak volna meg,a’t.RItnek tán nem lenne 
észrevételük ; de midőn azon évtől fogvásí a’ nagyváradi 
körlevél kibocsátásáig ezt minden kifogás nélkül teljesí
te tte : a’ törvény végrehajtásának önmaga által alapított 
formáitól annál kevésbbé távozhatott el, mivel ezen közel 
fél századig folytatott cselekvése által azt világosan ’s 
tettleg  kinyilatkoztatván, hogy az 1790: 26. törvénynek 
ezen ^a  nem azok köze tartozik, mellyek a közbevetett el— 
lenmondás alá esnének, meg csak azzal sem mentheti ma
g á t , hogy lelkiismeretén, ’s az egyház érdekén ’s elvein 
a’ végrehajtás formáinak folytatása által csorba ejtetnék.Mi 
a’ másodikat illeti, a’ mgos foRR. csak azon vegy. házas
ságok számát vették tekintetbe, mellyek az áldás megta
gadtatása ellenében köttettek, azokat mindazaltal, mellyek 
egyenesen e’ tekintet miatt talaltak akadalyra, figyelemre 
nem méltatták; ha már a’ KK. és RR. megfontolják az áldás 
nélkül kötött vegy. házasságok számát, melly a ’ ragos főRR. 
előadása szerint is csupán néhány százra terjed, csak ezen 
számot magában is 4 millió protestáns, és 8  millió egyeb 
vallásu lakosra nézve olly csekélynek találják , hogy ab
ból io'en nagy erősséget vonhatni nem vélnek ; de ezen 
házasságok a’ KK. ésRR. nézete szerint nem is bizonyíthat
nak eg y eb e t, mint a z t , hogy vannak kedélyek, mellye- 
ket semmi akadály czéljaikban föltartóztatni nem képes,’s 
hogy ezen néhány száz házasságban illy kedélyek találkoz- 
tak.Ellenben, hogy az egyh. rendeleteknek e’ részbeni hatá

sáról biztos következtetés vonathassák , szükséges lenne 
öszszehasonlitani azon esetek számát, melly esetekben a’ 
házasság, sőt közelebbi megismértetés is az egyh. viszál- 
kodásai miatt elenyészett, azon esetek számával, mel- 
lyekre a’ mlgos főRR. hivatkoznak. A’ t. RR. nem tagadják 
ugyan, hogy illy adatokat szerezni lehetetlen, ’s azon kö
vetkeztetést vonják , hogy épen azért nem marad e«-yéb 
hátra, mint a’ dolgok természetéből és helyeztetéséböf el
mélkedni ’s ezt cselekedték is. De e’ tért a3 mgos föRR. 
pontosan elkerülték; mert előre látták, hogy a’ r kathol 
hívet, ha buzgó, egyházának a’ vegy. házasságokat kár
hoztató rendelete vegyes házasságkötéstől bizonyosan el 
fogja rettenteni, hogy tehát ez esetben a’ körlevelek és 
breve az 1790. 26. törvénybe ütközvén , azokat sérelme
seknek vallani el nem kerülhetik; vagy pedig, ho°-y a’ 
r. kath. híveket a’b rev e’s egyh. rendeletek tekintete vegy. 
házasság -  kötéstől eltartóztatni képes nem leend ; hogy 
tehát megismerni kénytelenek leendenek azt, ezen rende
letek minél kevésbbé ellenkeznek az 1790: 26 törvénynyel, 
annyival inkább fogják csökkenteni az egyház tanításának 
tekintetével együtt a’ tiszta vallásosságot, melly nemcsak 
érvényes, de egyszersmind az egyház előtt telszó házas
ságot is föltételez , a’ mgos főRR. pedig tenni egyet sem 
akarnak. — Mi végre azt ille ti , hogy a’ múlt orsz.gyű
lésről fölterjesztett törv.javaslat az áldás nélkül kötött ve
gyes házasságoknak érvényességet ad, erre a’ t. RR. fe
lelhetnék : hogy a’ mgos főRR. viszont a’ kérdéses törv.- 
javaslatban megegyezvén , elismerték, hogy illy vegyes 
házasságban született és születendő gyermekek sorsát tör
vény által biztosítani ’s igy az áldás nélküli házasságok 
következményeit törvényesíteni szükséges ; már pedig a’ 
KK.ésRR. nem tudnak ese te t, mellyben törvénytelen ered- 
vénynek törvényes előzvénye lehetne; felelhetnék tehát, 
hogy a’ mlgos főRR. csupán ezen törv.javaslat elfogadá- 
sa által is a’ meg nem áldott v.házasságokat az 1790: 
26 törvény rendeletével egészen megegyezietniszinte nem 
tudták; de ezen viszszatorló okoskodással a’ KK és RR. az 
ügy tiszta igazságában bízván, élni nem akarnak, hanem 
egyszerűen azt nyila'koztatják, hogy a’ mgos főRR. által 
említett §ban az ő értelműk szerint nem foglaltatik egyéb, 
mint az 1790: 26ik törv. a’ transitusra nézve, úgy mintáz 
egyház azon tanának egyszerű kimondása és constatiro- 
zása , hogy az áldás nélküli vegyes házasságok is egy- 
házilag érvényesek, de nem az, hogy egyszersmind tör
vényesek — a’ minthogy ezen szó „törvényesek“ a’ kérdéses 
§ban nem is foglaltatik. A’ KK. és RR. tehát a’ mlságos 
főRR. által elmellőzött azon okoskodáson kívül , hogy az 
egyház szolgája szentségi eljárásban pusztán tanukintnem 
tekintethetik, az itt előadott okoknál fogva még inkább 
meggyőződnek a’ felől , hogy a’ vegyes házasságok ese
tében az áldásmegtagadás az 1790: 26. törv. világos ren
deletébe ütközik , hogy tehát az e’ tárgyban kiadott b re - 
vék és körlevelek valódi alkotványos sérelmet ’s illetőleg 
törvényszegést foglalnak magokban. A’ mi már a’ közál
lomány érdekéből, mellőzve az 1790: 26- törvény ’s annak 
eddig mikénti te ljesítését, merített okfőket illeti, a’ tek. 
RR. nyíltan megismerik azt, hogy a’ polgári társaság leg 
főbb tényezőji közül egyik a’ vallás , sőt megismerik azt 
is , hogy azon törvényhozó, ki a’ vallás elveit a’ polgári 
törv.hozás elveivel ellenkezésbe hozni ’s ez által a’ polgári 
törv.hozásnak az egyh. törv.hozással tikerülhetlen öszsze- 
ütközését eszközleni szándékosan iparkodnék, nagyot hi
báznék ’s ennélfogva helyeselnék is a’ mgos főRR. okos
kodását, ha ezen észrevételek az alkotandó törvény va- 
lamelly §a ellen lennének irányozva ; akkor azonban, mi
dőn még az 1790: 26. törvény á l l , midőn annak némelly
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részbeni pótlásáról 's illetőleg módosításáról meg csak 
tanácskozások és azok is kétes kimenetellel fo ly ta tta lak , 
a’ dolog egészen más helyeztetésben van. Es e’ helyzet
ben a’ KK. és RR. azt hiszik, hogy valamint megismerték 
ők »’ polgári törvényhozás érdekét, kikerülték az egyház 
elveiveli öszszeütközéseket, úgy nem fogják a’ m gosfő- 
BB -is tagadni azon követelés igazságát, miszerint viszont 
legalább annyit kívánnak meg az egyháztól is , hogy a’ 
polg. törvényhozás elveivel lehető öszszeütközést, részé
ről szinte gondosan elhárítani igyekezzék. Mert a’ polg.
’s egyh. társaság ugyanaz és csak eszmében különböző , 
és legyen bár az áldás az egyház sajátja, ne terjeszked
jenek bár a’ breve ’s egyházi körlevelek tovább, mint a1 mi 
ki kirekesztőleg az egyház köréhez tartozik, ne foglalja
nak magokban m ást, mint azon tanítást, mellyet a’ vegy. 
házasságokra nézve az egész világ rom. kath. clerusa hir
det : kérdik a’ t. RR , van é a’ rom. kath. clerusnak joga 
akkor , midőn a’ polg. t.hozás azon föltételeken , mellyek 
alatt az egyház a ’ v.hazasságokat megáldotta , még nem 
változtatott, azon eljárást, mellyet eddig követett ’s melly ed
dig sem elveivel sem érdekeivel nem ellenkezett,a’ hivek bot- 
rányára’s a’polg.társaság nyugalma felforgatása mellett meg
változtatni? ’s ha ezt tette,’s ha igy  tulajdonával viszszaé!t,és 
körében fekvő hatalmával ’s tanításai hirdetésével botrányt o- 
kozott, a’ vallásos viszálkodások és keserűségek özönével 
a ’ polgári társaságot elárasztotta : kérik a’ t. RR., lehet é 
az egyháznak illy cselekvését helyeselni avagy csak men
teni. A ’ KK.és RR. ellenben úgy vélik, hogy az egyháznak, 
ha bár mi oknál fogva tanítását a’ vegyes házasságokról 
legalább M agyarországra nézve megváltoztatta , köteles
ségében állott volna azon iparkodni, hogy a’polg. társaság 
nyugalma az egyház állítólagos érdekével m egegyeztet
hessék, ’s a’ törvényhozás u tján , hová befolyással úgy is 
majd majd túlságossal bir, eszközölni előlegesen olly tör
vényt, melly mellett az öszszeütközés kikerültessék; ’s 
ha az egyház ekint já rt volna el , ha a’ körlevelek kibo
csátása előtt az 1790. 26 t. e’ részbeni rendeletének meg
változtatását előlegesen sürgette ’s tanját, melly miatt ezen 
változtatás szük ség es, szinte előlegesen okul adta, vagy 
csak legalább botrány -  elkerülés végett a’ vegy. házassá
gokra alkalmazott eljárási formákat, mellyek mellett a’ há
za sság , tanai szerint szinte érvényes, időközben egyéb 
házasságra is kiterjesztette volna: a’KK. és RR. tán ismét 
észrevételt nem tennének; de midőn az egyh. hatalom ön- 
érdékei követelésében a’ világi társaság nyugalmát csön- 
dességét és törvényeit kímélet nélkül szándékosan feldúl
ja , és csak a’ polgári törvényhozás intetik, hogy az egyh. 
hatalom független jogait tisztelni köteles: ezen okoskodást 
a’ t. RR. nemcsak az egyházi hatalomnak a’ polgári hata
lomtól a’ mlgos fóRR. által felhozott függetlenségével, 
mellyet azonban legalább kölcsönösen óhajtanak elvben is 
következményekben is, hanem azon gyöngéd viszonynyal 
sem tudják megegyeztetni , mellyben ezen két ugyanazon 
társaságban gyökerező hatalomnak egymás iránt kölcsönös 
jóllétök tekinteténél fogva állani k e ll; sőt erősen h isz ik , 
hogy valamint a’ közállománynak érdeke hozza magával a ’ 
tiszta vallásosságot ápolni, úgy viszont az egyháziak le l-  
kiisméretében is a’ közállomány csöndessége és a’ polgári 
törvények tekintélye szintén nem lehet nyomaték nélküli. 
Ha az egyház a’polg. társaságtól nemcsak elméletileg, ha
nem külön társaságban tettleg is annyira elkülönözve ál
lana, hogy az egyház cselekvései a’ polgári társaságot 
semmiben nem érdekelnék : a’ t.RRnek nem lenne legki
sebb észrevételök , az egyház bármi tanítást hirdetne is ;  
de midőn az nem úgy áll,midőn az egyház cselekvései a’polg. 
társ. nyugalmára.jóllétére,kifejlődésére viszszahatással van- 

a t RRnem mellőzhetik hallgatással olly tanítások hirde- 
xosei, mellyek a’ polgárok lelki nyugalmát megzavarják, a’ 
tiszta vallásosságot csökkentik és a’ törvények iránti tisz
teletet sértik. Már pedig, hogy a ’ pápai breve, a’ magyar

püspökök körlevelei nem is dogmákról, hanem önkényesen 
elrendelhető szertartásokrul szóló illy tanítást foglalnak 
magokban, a’ t. RR. a’ közlött felirási javaslatban előadott 
okok által bőven bizonyittottnak vélik. A ’ mlgos főRR. ugyan 
a’ polgárok lelki nyugalmáról vett okoskodást mellőzve, 
azt állítják: hogy a ’ magyar clerus egyetértóleg olly ha
talommal nyilatkozott, mellyet a’ kathol. egyház vallásos 
ügyeire nézve idegennek nem mondhatni; ámde legyen 
bár a’ kath. egyh. vallásos ügyeire nézve a’ róm. curia nem 
idegen hatalom , a’ római e g y h á z  viszonyai különböző 
hazákban különbözők, és az egyház tanításának hirdetése, 
melly egy hazában a’ tiszta vallásosságot nemcsak nem 
csökkenti , sőt előmozdítani képes , más hazában épen az 
ellenkező következményeket szülheti: ez utóbbi esetet lát
ják  a’KK.’s RR. M agyarországban, hol az egyház polg. tár
sasággal még olly sok közös téren találkozik, és óhaj
tották volna, hogy a’ mgos főRR. nem csupán Európa 
majd minden o r s z á g a i b a n  mutatkozó vallásos mozgal
makat, hanem különösen azon mozgalmakat méltatták vol
na figyelem re, mellyeket & breve ’s körlevelek M agyar- 
országban támasztottak; épen M agyarországban, hol az 
e g y h á z  állása olly sok világi érdekkel van keresztül 
fonva, mellyek mindannyi megtámadásnak nyílt rézsül szol
gálnak; épen M agyarországban, hol az egyház különféle 
eljárásainál a’ világi hatalom segítségét igényli; épen Ma
gyarországban , hol az ország alkotványának sajátságos 
szerkezeténél fogva a’ legkényesebb viszonyaikban sertett 
kedélyeknek nyílt kikelésre számtalan alkalom áll készen , 
ezen megtámadások által valamint m indenütt, úgy itt is 
egyházi és világi tekintetek öszszekeverése elkerülhetlen 
lévén, az egyház tekintetének annyival inkább kell sü - 
lyedni, minél inkább áll világi érdekekkel öszszeköttetés- 
ben. Hogy pedig az egyház tekintélyének alábbszállása 
magára a’ vallásosságra is károsan h a t, ezt a’ mgos fó
RR. tagadni nem fogják, valamint azt sem, hogy azon moz
galom , mellyet hazánkban a’ breve és körlevelek idéztek 
elő , azon mozgalomhoz , melly Európa egyéb országai
ban mutatkozik, épen nem hasonlítható, sőt inkább az 
egyházra nézve egyenesen ellenséges szellemet öltött ma
gára. De továbbá azt is állítják a’ mgos főRR., hogy a’ 
brevében és körlevelekben foglalt tanítás a’ törvény iránti 
tiszteletet nem sé rti, és ez csak akkor csonkittatnék, ha 
kimondatnék országgyülésileg , hogy a’ fenálló törvények 
a’ vallásos szertartások feletti rendelkezésbe is bocsát
koznak: ámde nem tagadhatják a* mgos főRR. sem , hogy 
a’ brevé ’s körlevelek a ’ v. házasságokról', mellyeket a’ 
polgári törvény nemcsak nem tilt, hanem határzottan pár
tol, kárhoztatólag szólnak és világosan azt tanítják, hogy 
azokat a’ vallás bűnnek tartja; nem tagadhatják a’ mlgos 
főRR. azt sem, hogy a ’ breve a’ r . házasságoknak nem róm. 
kath. lelkipásztor előtti kötte tését botránynak nevezi, hogy 
tehát a’ körlevelek tanításai a’ világi törv. rendeletével 
homlok-egyenest ellenkeznek; a’breve pedig a’ kiegyenlí
tés azon egyetlen módját eltaszitja , mellyben a’ mlgos 
főRR is jövőre nézve megnyugtatást találnak, és mind 
ezen tanítás következtében a’ világi törvények tekintélyé
nek sülyedni kell. Ezen kívül az egyház ugyanazon tör
vénytől, mellynek teljesítéséhez áldással járult, ezt mielőtt 
maga a’ törvény megváltozott volna, rögtön megvonván , 
a’ hivek elméjében a’ világi törvényeknek, mellyeket leg 
nagyobb része nem rendszeres tanulmányból, hanem a’ 
végrehajtásnak mi alakbani gyakorlásából ism ér, szentsé
ge iránti fogalmát öszszezavarta ’s ez kétségtelenül az 
egyéb törvény tekintélyének sülyesztésére is nem kevés 
hatással volt.Mind ezeknél fogva tehát a’KK.és RR. a’ pápai 
brevét és egyházi körleveleket ollyaknak tartván, mellyek 
az 1790: 26. törvénybe ütköznek , a’ hivek lelki nyugal
mát felháborítják ’s a’ törvények tekintélyét sülyesztik, to
vábbá is kénytelenek sajnálkozva kijelenteni, hogy a’ m. 
fóRRkel ez igen fontos tárgyban egy értelemben nem le -
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hétnek. De hisz a’ mgos főRR. is m egism erik: hogy azon 
aggodalmak irá n t, mellyeket a’ kérdéses lépések hazánk 
sok lakosaiban ébresztettek, méltánylattal viseltetni haza- 
flui kötelességök; a’KK.ésRR. tehát meg vannak győződve, 
hogy a’ mgos főRR. azok megszüntetését, sőt minden időre 
leendő megelőzését velők egyenlő buzgósággal óhajtják; 
e ’ részben tehát nincs egyéb hátra, mint igazolni azt, hogy 
a’ KK.ésRR kivánatai a’ kitűzött czél elérésére szükségesek 
Mindenek elő tt, mi a ’ placetumot illeti: hogy az királyi 
jo g , a’KK. és RR. nem tagadták, hanem gyakorlására nézve 
kívántak olly szabályokat felállítani, mellyek mellett mind 
az ország törvényeinek sértetlensége biztosittassék, mind 
a ’ legközelebbi eseményekhez hasonló háborgások lehe
tősége elhárittassék; és a’ midőn tapasztalásból tanulták 
meg a z t , hogy a’ placetum szokott záradéka nem elég
séges megóni a’ közállományt törvényszegések ellen, azt 
hiszik: kivánatuk nemcsak nem méltánytalan, sót elkerül- 
hetlenül szükségesis, midőn ó felségét arra kérik, ha a’ bre
ve nem egészen is , hanem csak egy részben ellenkező
nek találtatnék az ország törvényeivel, attól mégis place- 
tumát egészen megvonni kegyeskedjék; mert az egyházi 
rendben nem látnak biztosságot hogy az a’ placetum szo
kott záradékát tiszteletben fogja ta rtan i,’s a’ brevéketcsak 
azon részben vagy olly értelemben te ljesíten i, mellyben 
a’ haza törvényeivel nem ellenkeznek; továbbá ha tekin
tik az ország Rendéinek jogát, a’ törvény épségben tar
tása felett őrködni, melly jog  minden hazában formátlanul 
gyakoroltatik; ha öszszehasonlitják a’ nyugtalanság azon 
tömegét, melly csak a’ v. házasságok iránt kiadott egyet
len breve által az ország lakosai között gerjesztetett, azon 
nyugtalansággal, mellyet a’ mgos főRR. a’ brevék nyil- 
ványosságából származtatnak : oda irányzott kivánatukat 
is, hogy a’ placetummal ellátandó brevék az országgyű
lés eleibe terjesztessenek , sem alkotvány-elleninek , sem 
a’ közállomány érdekével ellenkezőnek nem vallhatják.

Mi azon kivánatot illeti, hogy az egyh. rend a’ tör
vény teljesítésére m indaddig, mig az fenáll, szigorúbb 
módok által szorittassék; ezen kivánata a’KK. és RRk újat 
magában nem foglal, hanem egyenesen az 1839. évi apr. 
27ik napján kibocsátottintézvény szellemével azonos, melly 
körlevél nem bírván elegendő hatással, a’KK.ésRR. termé
szetesnek találják, hogy az egyházi rend kötelességeinek 
teljesítésére más és ahoz hasonló módon szorittassék, inelly- 
nek példáját legközelebb az 1819. évi május 2 2 kéo 1025 
szám alatt kelt leiratban is láthatni; a ’ placetum viszsza- 
vonatását pedig, miután azzal a’ törvényovó záradék elle
nére a’ clerus által viszszaélés gyakoroltatott, a’ körleve
lek megszüntetését pedig azok megnyugtatása végett, kik
nek lelkiismérete a’ hirdetett uj tanítások által olly kínos 
szenvedéseknek volt kitéve , szinte következetesnek talál
ják. Továbbá, hogy az egyház eljárását a’ KK. ésRR. ro - 
szaltatni kívánják, ez önkint foly azon nézetből, mivel 
a’ r. kath. clerus eljárását semmi részben nem helyesel
hetik , ’s miután jövőre nézve az eddigi törv. intézkedés 
változása czéloztatik; a’ törvények szentségén ejtett csor
bát a* múltra nézve más módon kiegyenlíteni közállomá
nyi eljárás utján nem tudják.

V égre azon kívánatnak, hogy az 1647: 14. törvény
nél fogvást indított perek viszszaküldetese szorgalm aztas- 
sék , felterjesztésében a ’ mlgos főRR. is megegyezvén , 
a’ KK.és RR. olly v. házasságok következményei ellen, mel
lyek nem r. bath, lelkipásztor előtt köttettek, az illy há
zasságokból született gyermekek sorsát a’ mlgos főRR. 
javaslata által biztosítva nem lá tják , mert a’ Felség  legi- 
timatiója csak a’ királyi íiscusnak, de nem egyszersmind 
az osztályosoknak követelési ellen érvényes, a’ recopula- 
tio pedig olly mód , mellytöl a’ gyengédebb érzésű sze
mélyek pirulva kénytelenek elfordulni; mert már maga ezen 
recopulatio eszméje az előbbi copulatio érvénytelensége 
eszméjével já r  és azon szint hordja m agával, hogy az

előbbi viszony már vétek szennyével bélyegezve va«rr de 
különben is a’ házasság nem r. kath. lelkipásztor előtt köt
tetve, a’ r. kath. egyház tana szerint érvényes lévén- , ar 
recopulationak mint egyházi eljárásnak szükségét a’ KK, 
és RR. nem látják. És kérdik a’ KK.ésRR.: a’ házas, olly 
módón történt kötésénél, melly a’ törvény próbáját nemi 
állja k i , követte legyen el a’ hibát akár a’ törvényható
ság akár az egyházi személyek, akár a’ szülék, méltá
nyos e , hogy azon hibák következéseinek súlyát nem a* 
törvényhatóságok, nem az egyházi személyek, nem is a’ 
szülék kirekesztoleg, hanem egyszersmind az ártatlan gyer
mekek is viseljek , es miutau mas mod n incs, mint tör
vény , nem igazságos e ,  hogy figyelembe vevén az ősz— 
szeütközés szomorú korszakát, épen a’ törvény mintegy 
fátyolt vonva a’ múlt eseményekre, legalább azok követ
kezményeit hárítsa el, ha már a’ múltat meg nem történtté 
nem teheti is; egyébiránt a ’KK. és RR.épen ellenkezőleg a’ 
mlgos föRRkel azt hiszik, hogy a’ vakbuzgóság kivána
tuk által nemcsak fölkeltetni nem fo g , sót inkább úgy 
vannak meggyőződve, hogy a’ vakbuzgóság azon egyes 
szikrái i s ,  mellyeket az egyházi rend elhintett, ki fog
nak alunni ’s pedig annyival inkább, mivel igen jó l tud
já k , hogy a’ kérdés jelen állásában kívánságaik teljese
dése nem az egész egyházat, hanem csak az egyház 
tisztviselőit fogja szemközt találni , sőt hogy maga a’ r. 
kath. egyház papjainak hasonlithatlan többsége azok telje
sedését örvendve fogadandja; és azért a’ mlgos főRRket 
újabban is teljes bizodalommal felszólítják, hogy a’ köz- 
lőtt felírásnak— melly, hogy a’ dolgok állása minden ol
dalról kifejtessék, rövidebb alig lehet — fölterjesztésében 
megegyezni raéltóztassanak.

második üzenete a’ t. ¥414. é s  Iliinek a* 
mlgos flWItez az unitáriusok, állapotjában.

Ámbár a’ t. RR. a’ közlött törvényjavaslat 2dik §át 
azon szerkezet sze rin t, mellyet a ' mlgos fóRRhez áltál- 
küldöttek , inkább óhajtották volná megtartani; miután a- 
zonban az evangélikusok vallásbeli viszonyainak elintézé
sét is egyenesen a’ vallásbeli tökéletes viszonosság és lel
kiismeret teljes szabadságának elvei szerint elintézendő- 
nek annyival biztosabban reményük, mivel a’ legközelebb 
kelt k. kir. válaszok is e’ két elv mint a’ vallásos viszo
nyok alapjának kimondatását világos szavakkal magokban 
foglalják : nem ellenzik azt , hogy az említett törvényja
vaslat 2dik §a a’ mgos főRR. javaslatához képest módo- 
sittassék, ’s ekinti módosítása ó felsége eleibe azon felírás 
mellett fölterjesztessék, melly az I 8 4 0 ik évi országgyű
lés irományainak 3 dik kötetében a’ 143dik lapon foglalta
t ik , és mellyet egész kiterjedésben a’ mlgos föRRkel ide 
mellékelve, a’ közmegállapodás szerint módosított törv.- 
javaslattal együtt ezennel újólag közlenek.

Splnol* Tomaslna.
Kétszer zendültek föl a’ genuaiak Francziaországellen; 

de sükertelen, még is l506ban harmadszor is fellázadván, 
Francziaorsz. királya iszonyú bosziíra gerjedt ellenök. — 
X II. Lajos jó szivü volt; de ha türelmét mértéken túl k i- 
fáraszták, kegyetlen is tudott lenni. Esküt tön, hogy Ge- 
nuát kiirtja , ’s tömérdek kincseit katonáinak zsákmányul 
engedi. Szándékát teljesítendő csakhamar áthágta a’ ha
vasok jégsz írte it, legyőzte a ’ respubüca haderejét, ’s a’ 
futamlókat a’ város-kapuiig üzé. Genua népe kétségbe esett, 
a ’ tanács habozott. Egy előkelő férfiakból álló küldöttség, 
melly Genua hódolatát vala a’ győző előtt tanúsítandó, nem 
bocsáttatott a’ királyhoz. A’ hadsereg mindinkább közele
dett , ’s a’ nap San Pietro d’ Avena külváros kizsákmá- 
nyoltatásával végződött. Borzasztó reggel fenyegeté a’ 
várost. A’ franczia harczosok a’ patríciusok kincshalmai
ról , ’s Genua gyönyörű hölgyeiről álmodoztának , ’s vad 
lelkök már előre élvezé az öldöklés ’s rablás borzasztó
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k 'ie it Egy  második küldöttségnek az elsővel hasonló sü - 
kere lett; kihallgatás nélkül utasittatott viszsza. Genua me
redten , szörnyedre látá végenyészetét küzelgeni.

£ ’ borzasztó pillanatban határzá el magát Spinola 
marcbese lyánya, hogy a’ köztársaság megmentésére egy 
végkisérletet tegyen. Bízott ő szépségében , beszéde va
rázs-erejében , valamint a’ győző lovagiasságában, kivá- 
lasztá a’ város legszebb hölgyeit, hogy egy nósereg élén 
esdekeljen a’király előtt kegyeimért; még az éjen legdiszesb 
körtöseikbe öltözének mint valamelly nagyszerű ünnepre ’s 
mire piroslani kezdett a’ korány, megindult a’ diszmenet a’ 
porta Laterna felé, mellyen át a’ franczia hadseregnek kel
lett volna diadal-menetét tartani az elfoglalt városba. Az 
első franczia tiszt, kivel útközben találkozónak, legott a’ 
király elé vezette őke t, ki épen fényes udvara által 
környezteivé előllovaglott.

XII. L a j o s  45 éves lehete akkor, mindazáltal ifjú 
hévvel b irt, ’s maga korábban legudvariasb levente volt, 
’s két szép szem könnyen rézst tőre szivéhez. — Midőn 
a’ remegő hölgyeket maga előtt térdre hajolva látá, sze
líd gyöngédség tűnt fel arczán. Tomasina elmondá : hogy 
ó ’s társnőji a’ katonák durva lelkületétól rettegve a’ fran
czia lovagiasság ótalma alá futottak, melly az egész vi
lágon általányos becsben tartatik. Erősen elhatárzák — ha 
a’ király haragja engesztelhetlen lenne — családjok ’s hon
ijaikkal együtt halni, egyedül ez által menthetvén magu
kat meg a’ véggyalázattól.

A ’ király ezt feleié: A ’ genuaiak már kétszer csalták 
meg őt, ’s igy ő joggal mutathatja magát kérlelhetlcn- 
nek a’ nélkül, hogy hírnevének ártana.

,Ah sire ! kiáltott Tomasina —  hat nekünk szegény 
lyányoknak kell csupán azoknak lennünk, kik felséged 
nagylelkűségét nem csudálhafják ?

XII. Lajos nem volt képes tovább ellenállani. M eg
parancsoló a’ hölgyeknek , hogy emelkedjenek fö l, ’s ki
nyilatkoztató , hogy épen ez alkalommal kapott olly lecz- 
két , mellyet hasznára akar fordítani.

Két óra múlva a’ herczegi palota nagyszerű termében 
a’ respublicának ünnepélyesen m egbocsátott, ’s miután a’ 
dogénak kezét nyujlá Tomasina arczát béke ’sm egengesz- 
telés csókjával jlleté.

Spinola marchese lyánya, ki ifjú kora tavaszában szép 
volt mint angyal, a ’ király keblében sokkal különösb ér
zelmet gerjeszte a ’ közbocsánaténál. Tomasina hasonlag 
mélyen meg vala illetődve a ’király nemesszivü magavise
leté á lta l, varázserővel hatott rá a’ királyi nagyság fön- 
sége szépségé ’s kellemei által nyert diadala zavarba 
hozá ő t , ’s keblében szerelem fejlett X II. Lajos irán t, 
de e szerelem magasztos , tiszta volt.

Midőn egyszer a’ király, szive vonzalmát követve, 
azon kérdést intézé hozzá: miért nem nagylelkű, ’s kö
nyörületes o is a’ király vonzalma iránt?

, 0  sire ! felelt a’ hölgy, nagylelkűsége önnek neve- 
lendi hir nevet; ámde azon nagylelkűség, mit tőlem fel
séged kivan , gyalázatomra válnék. 4

w Mindazáltal nyíltan megvallá Tomasina keble érzelmét, ’s 
erősen állifá, miszerint egy halandó iránt sem képes érezni 
olly^mely ’s benső vonzalmat, mint a’ király iránt. — És 
midőn a francziák eltávozta után sok derék férfiú esenge 
kézéért, e ’  ̂ nyilatkozattal utasitá viszsza kérőit: ,Ho
gyan lehetnek en neje valakinek ? midőn ezt a’ francziák 
királyától, kit szerettem , ’s meg most is szeretek, meg
tagadóm . 4

Tomasina es Lajos tovább is barati levelezési viszony
ban állottak, ’s a’ fejdelem győzelmének emlék-ünnepét 
^pinola marchese palotája diszünnepéllyel üllte meg egész 
1513 évig, mikor Francziaország szerencse-csillaga kö
zel látszott lenni enyészetéhez.

Ez idő-tájban a’ király veszélyes beteg lön, ’a halála 
hire Olaszországba is elhatott. Tomasina is betegeskedett, 
’s a’ mint a’ hazug hir Genu» felé szárnyalt, az ebből 
eredt fájdalom veszélyes lázrohamot idézett elő , — ’» 
földi pályája be lón végezve. De a’ halál ’s enyészet hatal
ma e’ magas szellemű lényen megtört. A’ mint a’ franczia 
forradalom Olaszországban is viszhangra talált, ’s a’ fel- 
zendűlt nép Genua herczegi palotáját szétrombolva ’s a’ 
dogek emlékszobrait darabokra tördelve végre a’ sirbolto 
kát szaggató fel, Spinola Tomasina majd három század óta 
— koporsóban nyugvó tetemei olly ép ’s változatlan álla
potban találtattak, hogy alig hiheték azt halottnak.

(Europa.) Ge r o .
T á r r a * .

Most nem rég  temették/el Tweedmouthban a* 
skót ős királyi Stuartház utolsó előtti sarját Stuart Jamest, 
Stuart John tábornok flát életének 116dik évében. 0  déli 
Carolinában született Charleston városban: hét éves korá
ban hagyta el Amerikát; Edinburgban látta Stuart Károly 
diadal-m enetét; látta a’ cullodeni ütközetet, hol a’ Stuar
tok fölött a’ reményszikra egészen szétpattant és sirba 
szállt Előbb hét évig volt katona egy skót ezredben, ké
sőbb Amerikában szolgált, mint zászlótartó ; végre a’ ha
jóhadhoz ment. Ötször nősült ’§ volt 27 gyermeke ! Csak 
egyetlen egy fia élte fö lü l, ki ha meghaland, a’ Stuartház 
egészen kihal. 0  haláláig egészséges volt, s néhány hét
tel még azzal dicsekvék, hogy 1 0 0  évvel ezelőtt sem é -  
rezte magát jobban. Halála egy szerencsétlen esés követ
keztében történt. — Hogy a’ vallásos fanatisraus mennyire 
uralkodóvá lett a’ törököknél, egy példáját hozza fel a’ Jour
nal des Débats. Nem régen t.i. Jerusalemben meghalt egy 
örmény; mindjárt eltemettetése után egy török azt erósité, 
hogy a’ megholtnak szándoka volt átférni az izlam -val- 
lásra : ez okból az örmény holt testét kiásták , körülme
télték ’s azután a’ mohammed-követök temetőjébe temették 
el. Ezen vallásos vad tényből következtethetni azon ve
szélyekre , mellyeknek az ottani keresztyének kitétetvék.

XVI. Lajos egy estve közel rokonával , egy 
gazdag herczeggel — kártyázott. Játék közben véletlenül 
egy darab aranyat földre ejtvén, midőn ezt mögötte álló 
apródja hamar meg nem lelheté , felkapta a’ mellette égó 
g y erty á t, ’s az asztal alatt kezesgéló apródnak világított, 
és az illyképen megtalált aranyat ismét előbbi helyére te-, 
vé A’ herczeg , kinek a’ játék háborgatása ’s a’ király 
saját kezével történt világítás igen viszszatefszett, földre 
szórá az előtte fekvő halom -aranyat, ’s kevélyen mondá 
apródjainak: kezessétek, ez a’ tiétek. A’ király a’ nél
kül , hogy őt e’ szemtelen gúny legkevesbbé fülingerelte 
volna, nyugodtan igy szólt a’ hghez : ,,H erczeg! ön Fran
cziaország földbirtokosai közt leggazdagabb ’s pénzével 
azt teheti, mi önnek teszük; de én Francziaország jövedel
meinek csak kezelője vagyok; saját jövedelmem pedig nem 
elég arra , hogy szegénységben sinyló alattvalóim ezrei
nek Ínségét általa némileg enyhíthessem. És ezen jó , 
emberszeretó fejdelmet gonosz tanácsnoki ’s hizelgóji an
nyira gyűlöletessé tevék alattvalóji e lő tt, hogy ezek vé
rét szomjazák. De m egérdem li, hogy a’ szerencsétlen ki
rály ezen szép szav a it, minden az ország ügyeihez kö
zelebb álló polgár, ’s tisztviselő arany rámába foglaltatva 
szüntelen szemei előtt tartsa,

Zaaredamban (Hollandban) van Vreeke uj gőz
malma, melly földszint ’s két emeleten 24 orsóval műkö
dik , helytakarékosság , idő- és munka-kimélő szerkeze
ténél fogva minden gép - ’s erómüvészt csodálkozásra 
indít. ’S e’ malom derék van Breunelt udvari gépmester 
müve.

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



Üzenete *’ t. HK. és RRnek a* méltóságos 
fRRhex a’ g .  n. egyes, vallásnak ügyében, A'
görög nem egyesült vallásuak azon sérelmeire nézve, mel- 
lyek az evang. vallásunkkal közösek, a’ KK. és RR. azok
ra hivatkoznak, miket az evang. vallásuak hasonló sérel
mei tárgyában részint lő  részint 2 d. üzenetükbe foglaltak. 
A’ g. n. egyes. ügyében a’ m. fó-RRkel közlött 2 és 3ik 
t.czikkre nézve pedig következőkben terjesztik elő továbbá 
nézeteiket: III. és IVik pont A’KK. és RR. valamint már 
első üzenetükben kijelentették, hogy a ’ g. nem egy. val
láson levőknek az 1790: 27ik t. ez. által is biztositott ki
váltságé sérteni vagy azokból legkevesbet is levonni tel
jességgel nem szándékoznak, úgy azt je len leg  is azon 
szempont tisztán leendő kiemelése végett újra ’s nyíltan 
kijelenteni el nem mulaszthatják*, ugyanis a ’ KK. és 'RR. 
ngy vannak meggyőződve, hogy valamint az evang. fele
kezetek vallásbeli viszonyainak jogalapja a’ bécsi és lin - 
czi békekötésekben; úgy a’ görög nem egyesült valláson 
levők vallásbeli viszonyainak jogalapja jelenleg  a’ decla- 
ratorium illyricumban fekszik. M ár tehát csak e’ szempont 
felállításából is világos , hogy midőn a’ g. n. egyesültek 
vallásbeli jogviszonyit tanácskozás tárgyává te tték , nem 
czélozhattak egyebet, mint azt, hogy a’ declaratorium il-  
lyricumnak bármi oldalról történt meg nem tartásából e re - 
dett sérelmek orvosoltassanak. A’ békekötések mint illyenek, 
tulajdonképen t.hozás tárgyai nem lettek volna ; mégis mivel 
e’ békekötések föltételeinek részint a’ kormány által, részint 
ennek elnézésében a’ katb. clerus, sőt magok a’ kath. világiak 
által elég nem té te te tt: eképen történt, hogy a’ törvényhozás 
előbb 1790: évben , ’s ezen törvény ’s általa viszszaha- 
tólag a’ békekötések ujabbl megsértései miatt 1832/6 or
szággyűlésen azon jogánál fogva, miszerint nemcsak tör
vényeket a lk o t, hanem azok megtartása felett is őrködik, 
hatásköréhez tartozónak is vélte az evang. vallásbeliek ü -  
gyében intézkedni. Miután tehát a’ görög nem egyesült 
valláson levők résziről is a’ sérelmek a’ KK. és RR. eli
t e  ugyanazon utón kerültek, melly utón az evangélikusok 
sérelmei terjesztettek elő, a’ KK. és RR. a’ declaratorium 
mellett is a’ görög nem egyesültek sajátságos jogainak 
épségben tartása felett őrködni annyival inkább jogaik közé 
számíthatják ’s az e’ részbeni törvényes intézkedést már 
csak azért is szükségesnek ta rtják , mivel maga a’ mgos 
főRR. által említett intézkedési mód sz in tú g y , mint az 
evangélikusok synodalis utón ó fels. felügyelése alatti in
tézkedése mindeddig sikeretlennek mutatkozott. ’S vájjon 
tagadhatják é a’ m. főRR., hogy lehetnek alapos panaszok 
mindazon pontokra n ézv e , mellyeket a’ KK. és RR. e’ 
III. és IV. számok alatt felhoznak , nemcsak a’ körmány, 
hanem maga a’ görög nem egyesült clerus ellen i s ; ta
gadhatják é a’ m. föRR., hogy magának azon közönséges 
gyűlésnek nem a’ declaratorium illyricum szerint, vagy 
legalább nem olly alakban létező elrendezése iránt is , 
hogy a’ declaratorium czéljainak megfeleljen, tétethetnek 
alapos kifogások; tagadhatják é a’ m. foRR., hogy mind
ezen panaszok és kifogások olly természetűek is lehetnek, 
mellyek orvoslását a’ mélt. fRR. által említett közönséges 
gyűlés utján alaposan reményleni nem is lehet, hogy pe
dig illy ’s ezekhez hasonló panaszok a’ KK. és RR. elibe 
valósággal terjesztettek is , sót hogy valamint az evan
gélikusok panaszai épen azért kerültek országgyűlés eli
be , mert a’ közönséges gyűlések útja szintúgy mint. a’ 
convenfek útja nem volt czélra vezető, ezt a’ KK. es RR. 
biztosan állíthatják: illy körülmények közt tehát a’ KK. 
és RR czélszerűbb módot nem ismertek , mint azt, hogy

ne egyes esetekkel foglalkodjanak, hanem az egész ügyet 
alaposan minden részleteivel fogják föl, mi csak akint tör
ténhetik , mint első üzenetükben előterjesztették. Miután 
pedig a’ m. főRR. a’ t.hozás jo g á t: őrködni a’ fenálló 
törvények ’s ekint az 1790: 27ik törvény épségben tar
tása fölött, kétségbe sem nem vonhatják , sem nem von
ják , az e’ pontok alatt foglalt tárgyaknak a’ köz és ma
gány életbe mélyen vágó fontosságát pedig szinte nem ta
gadják : a’ KK. és RR. a ’ m. fóRRket újólag teljes bizoda- 
lommal felszólítják méltóztassanak a’ közlött t. javaslatok 
másodikát is hozzájárulásukkal támogatni.

V. A’ vegyes házasságok melly lelkipásztor általi 
öszszeadására ’s az ezekből eredhető válóperekre nézve 
a’ mgos főRR. a’ javaslóit t.czikk lő $ á t , és bíróságok 
kijelelésére a’ 2ik §t is elfogadni meltóztatnak, a’ KK. és 
RR. pedig azon okoknál fogva, mellyeket az evangélikusok 
hasonló ügyeiket érdeklőleg előadtak, ezen §t annyival in
kább épségben kívánják ta rta tn i, mivel mint a’ m. főRR. 
magok is megismerik, van ese t, mellyben a’ görög nem 
egy. tvallás anjai szerint is a’ házasság felbonthatlannak 
nem tekintetik , következőleg a’ görög nem egyesült és 
evangélikusok közti vegyes házasságokra nézve a’ dolog 
e’ részben az egyházi tan tekintetéből is kedvezőbben áll. 
Ellenben nehogy balmagyarázatra adjon alkalmat, a’ 3ik 
§. kihagyatásában a’ KK. és RR. is megegyeznek, ele
gendőnek tartván általányosan kimondani azt, hogy minde- 
nik fél önvallása szabályai szerint ítéltessék, mi a’ § vé
gén ú g y is  foglaltatik. Mi ezen t.javaslat 4ik gát illeti, ha 
figyelembe veszik a’ KK.és RR. azon vitatkozásokat, mellyek 
az alkotvány lsö §§. felett Görögország törvényhozóji 
előtt folytak; ha figyelembe veszik azon állást, mellyet a’ 
görögországi hyerarchia az alkotvány ellenében ez alka
lommal tön,  bár nem tagadják, hogy eddig elóttök eset 
tudva nincs, miszerint a’ görög nem egyesült vallásu egy
házi itélószéktöl valamelly, Magyarországon kívüli itélő- 
székhez történt volna fölebbvitel; bár kétségbe nem veszik, 
hogy a’j declaratorium illyricum szerint magyarországi g. 
nem egy. egyház teljes függetlenséggel van fölruházva* 
lehetőnek gondolják m égis azon esetet, hogy független
sége a’ görög nem egy. egyháznak komoly veszélylyel fe- 
nyegettethetik ; mert a’ görög nem egy. egyház nagy ki
terjedését , annak különösen az újabb időkben egységre 
nemcsak általányosan, hanem a’ római hyerarchiának el
lenében is irányzott törekvését, annak a’ világi hatalom
mal minden egyéb egyháznál szorosabb öszszeköttetését 
kétségbe hozni nem lehet. Midőn tehát a’ KK. és RR. a’ 
magyar görögném egyesült egyház független állását erő
sebb bástyákkal kívánják körülvetetni, nem nyilványitnak 
bizodalmatlanságot a’ magyarországi görög nem egyesültek 
e llen , hanem gondos elmével fontolgatják a’ jövő kétes 
lehetőségit, mellyekből nemcsak a’ görög nem egy. egy
ház függetlenségére, hanem talán a’ haza nyugalmára is 
az egyházi ügyek valamelly újabb phasisának fonalától tar
tani nem ok nélkül lehet. Mindezek után a’ KK. és RR. 
ö cs. kir. fóhgségét egész tisztelettel kérik, a’ m. főRR. 
pedig szives bizodalommal felszólítják, hogy az általok 
javaslóit ló  üzenet mellett közlött f.javaslatokat az itt em
lített módosítással elfogadni méltóztassanak.
Hevtelen levél ni. Széchenyi István gr. úrhoz.

A’ következő, meleg honszerelmet tanusitó sorok, mint 
tartalmukból kivehetni, mélt. Széchenyi István gróf úrhoz 
küldettek, ’s köszönet a’ tisztelt gróf urnák! hogy enge- 
delméből azokat közölhetjük; de üdv a ’ nemes keblű isme
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re tje im et! ki tettleges föllépése állal gyönyörű ’s követés
re annyira ajánlatos példát ad nemcsak különösen azon ka
patos uraknak, kik a’ telekdijas tervet azért erőködének 
népszerütlenitni, mert a’ kaputos nem volt, eleinte leg
alább beleértve, hanem főkép honunk azon lakosinak is, ki
ket tej és mézzel folyó Kanahán részesivé tőn az ur e’ 
hon határain ! Ne mondjátok uraim, hogy nincs pén z! Hisz 
egy mosolyra, láblebegtetésre vagytrillára csak úgy csil
log az aranyka a’ fekete atlasz mellényzsebből, mint fel
legek közül az esthajnal-csillag’s a’ megyei három éves élet 
telén fejér pénz havaz, hogy az erkölcstelenség burjánya 
annál gazdagabb gyommá viruljon; sőt mi több ! még aga
rainknak is pénzért vásárlunk egy kis commotiót! Ez ’s 
több illy költségrovat ellen azonban, isten őrizzen! hogy 
legkisebb kifogást tegyünk; hisz áldozni kell a’ szeszély 
’s művészetnek is, szent és való! ’s kinek erre is ju t másra 
is, költse pénzét jól teszi, tőle senki e ’ jogát el nem ve
szi : csakhogy ha drága honunk, százados tartozásink nem 
kamatostul, nem is egyszerre , csak részenkint lefillére- 
zéseért felénk sovárog, ne utaljunk azon már dohány vá
gónak is alkalmatlan rozsda-ette ka>dra , melly nagy- v. 
szépapánk oldalán csillogott hajdan, midőn némellyike talán 
vitézül megszaladt. Adja nemzetünk nemtője! hogy a ’,,tegyen 
kiki mit ’s mennyit tehet“  vezérszó legyen kalauzunk köz 
’s magány-életünk ösvényén ; forrjon öszsze e’ haza min
den lakosának érdeke nemzetünk nagygyá ’s dicsővé té
telében; ’s e’ szép példa tettre érjék meg, honát híven sze
rető minden magyar kebelben! A ’ levél tartalma következő:

Méltóságos gróf ur !
M agyarország kiváltságos lakosihoz intézett ’s a’ te- 

lekdij elfogadásának pártolására serkentő röpiratát olvas
ván , először fájlalám az életben, hogy kiváltságos pol
gárja nem leven a’ honnak, a’ sors, mondhatnám, olly 
szomorú állást juttatott szegény földi pályámnak osztály
részül, mikép sem ott, hol a’ hon javára ’s boldogitására 
irányozni szokott lelkes indítványok tétetnek, legszentebb 
akaratom ellenére sem lehet közremunkálnom, sem fájdalom, 
tettlegesen Méltóságod olly igen czélszerü tervét mint azt 
Nagyságod ugyan-ezen röpiratában pártoltatni kívánja, 
elő nem mozdíthatom. Azonban a’ gr. ur ezen szavai „T e
gyünk e’ szerint mindnyájan mit tehetünk, mindenki maga 
körében stb.“ bennem sem téveszték el a’ kellő hatást, ’s 
én szeretem hinni , mikép azok, kiknek keblében szegény 
magyarhazánk iránti utolsó szikra meg nem szűnt még egé
szen buzogni, Ün lelkes ’s hazafias szavai által lelkesítve 
bizonyosan el fognak követni m indent, hogy akkor , mi
dőn egy oldalról az adó kérdése m egbukott, a’ telekdij 
elfogadása ’s Önnek a’ haza iránt nyilványitott ezen uj 
legszebb ’s legszentebb czéljának előmozdítására segéd
kezet nyújtsanak; ’s én , és tán ezer meg ezer polgártár
sam azon édes reményben élünk, hogy azon férfiak, kik 
ezelőtt egy pár évvel a’ politikai pályán magas fokon ’s 
köz tiszteletben álló polgártársaink által ’s minden igaz 
magyar által pártoltattak, sem fognak idegenkedni ezen faon- 
boldogito javaslat létesítésétől ’s igy nem fog e’ czélszerü 
terv pártolás nélkül az enyésret tengerébe sü lyedni! !

Mondám felebb , mikint a’ hon kiváltságos polgára nem 
vagyok — de telkeim sincsenek, mellyeklöKa’ tervezett 
garasokat — isten látja lelkemet — olly örömest fognám fi
zetni ; van azonban egy pár 1 0 0  forint jövedelmem; ’s én 
ettől évenkint, kevés jövedelmemhez aránylag mi tán isten 
kegyelméből szaporodni fog , 5 ezüst forintot teszek le 
Nagysád kezeibe, olly kérelem mellett, hogy a’ levél di
ját lehúzván , a’ fenmaradt pénzt a’ telekdijból bejövendő 
őszszeghez tenni, azonban ha ez nem létesülne méltóz- 
tassék azt más nemes czélra használni. Kevés ugyan , de 
tegyen mindenki mit tehet ’s látni fogja a’ világ , hogy 
pár év múlva Pest alatt nem mászszuk a’ homokot5, ’s az 
alföldi utakon nem sülyed sárba a’ magyar ! —

Adja is ten , hogy pénzes emberek többen kövessék 
példámat. Azonban ha sikerülend csak egyet is azok kö
zül, kik itt is elég pénzt fecsérelnek el a’ zöld asztalnál 
’s gyakran könnyen keresik a’ pénzt, ezen hazaílui tettre 
felbuzdithatnom, úgy igénytelen parányi körömben, mint 
N agyságod»’ nagyban, én is áldani fogom földi pályámat! 
Iram május 29én 1814. N. N.

m i r o s e h e f  f.
(Orosz beszély.)

,Látta ön Razumowsky gr. palotáját Moszkvában ?£— 
„Igen .“ — ,Hogy fogalma legyen önnek nagyaink fény
űzéséről, említenem kell, mikép néhány év e.őtt e’ pom
pás palotában naponkint két vagy három száz személyt 
vendégelt meg. Minden moszkvai vagy vidéki nemesnek 
joga volt, mihelyt bemutattaték a’ g rófnak, megjelenni 
e’ fényes lakomádnál. Ezekről különös történetet beszél
nek. Halljuk!

MiroschelT régi nemes családból szárm azott, melly 
azonban úgy elszegényült, hogy ó csak kis jószágot örök
le 40 paraszttal. E ’ jószág  mellett Razumowsky gr. , a’ 
leggazdagabb orosz nagyok egyike Kesbitry szép birtoka 
fekvék. Miroscheff jószágocskáján lakott; ö szép, igen mi- 
velt, de félénk is volt, mi olly jól illik az első ifjúság
nak , MirosoheíF sorsát nem panaszlá; sőt örült élte- és if
júságának, mint a ’ pusztai virág örül a’ reggeli nap el
ső sugárinak. Miroscheff szegény laka mellett özvegy 
Smiranow asszony Nedegda (remény) lyányával egy szép 
mezei lakban tölté a’ nyarat. Nedegda igen szép volt ’s 
Miroscheff nem látható őt a’ nélkül, hogy belé szeressen. 
Nedegda is észrevéve a’ fiatal férfit, részvéttel beszélt 
anyjával felőle. Ez azonban mindjárt bedugta száját e’ bor
zasztó szavakkal: .Semmije sincs!- E ’ mondást nagyon i -  
gazságtalannak lelte a’ fiatal lyány, mihelyt megpillantá azt, 
kit szeretett. Hogyan lehet azt mondani: semmije sincs? A’ 
föld, igaz, megtagadó Miroschefftől kegyét, de pazarul te
tézte ót adományival az ég. ’S mi a’ föld irányában az ég 
nek ? Illy okok, mit könnyű elhinni, természetesen sem
mi hatással nem voltak Smiranow asszonyra, ki az öreg , 
rút K ostila rt, Razumowsky gr. jószágügyelójét sokkai 
nyájasabban fogadó , mint a’ fiatal és szép Miroscheffet. 
Ezen ügyelő is Nedegdába szeretett; nőül akaró ót ven
ni ? Azt óhajtó ugyan , de nem reménylbeté , mert rab
szolga volt m ég , Smiranow asszony pedig illyennek, 
bármi gazdag volna is különben, lyányát nem adható. Ra
zumowsky gr. azonban m egigéré Kostilamak , hogy őt 
szabadnak teendi ’s a z u tá n ... E z úttal legsürgetósbnek 
találta az ügyelő veszélyes vetélytársát láb alól e l-, vagy 
legalább egészen ártatlanná tenni. A’ kesbitryi levéltárban 
fontos okleveleket talált, mellyekkel Nedegda kedvesesze- 
rény tulajdonát kétessé lehete tennie ’s igy egyetlen örö
két elragadnia. A’ per csakugyan megkezdetett. Kostilar 
parancsnoka nevében vádat emelt Miroscheff e llen ’s csel- 
szövény talentumával és pénz varázsával sükerült nyerni 
a’ hatalmasnak, veszteni a’ gyöngének.

Miroscheff, most már egészen elszegényülve , azon 
ponton á l la , hogy kis birtokából kiüzessék. ,Menj Razu
mowsky grófhoz,* szólt egy szomszéd nemes,^ Polotzin hg. 
a’ szerencsétlenhez, fesd le neki belyzeiedet. 0  aligha tud
ja  hogy perlekedik veled; ó roppant vagyonú ’s meg va
gyok győződve, hogy az neki nagyon fá jn a , ha egy ré 
gi jó  családból származott orosz az ó hibája miatt sü -  
lyedne szegénységbe. Beszélj vele nyíltan.4— „A ’ gr. nagy 
ur. Hogy juthatok én hozzá?“ — .Misem könnyebb, ked
ves barátom; a’ gr. minden vidéki nem est, különbség 
nélkü l, szívesen lát asztalánál. Te is naponkint ott le
hetsz. J e r . én bemutatlak; ha megismérkedél ’s beszéltél 
vele , közbenjáró leszek nála . 4 — Miroscheff követé a ’ (a_ 
nácsot, a’ bggel Moszkvába utazott, a’ grófnak bemutta_
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tott ’s ez asztalához hivá. Bátortalanul, zavarodtam ag
gódva, minők azok, kiknek nem kedvez a’ szerencse , 
többször volt már vendége M. a’ bőkezű grófnak a’ nélkül, 
hogy merte volna szivét előtte feltárni ’s tőle segélyt kér
ni. Nemes szívnek olly nehéz megvallani titkos fájdalmit 
ha ezek kútfeje szegénység. Razumowsky gr. azonfölül, 
olly büszkének, annyira felette állónak tetszők a’ fiatal fér
fi előtt, hogy ez mindig tiszteletteljesen hallgata. A’ föld 
hatalmasinak nincs szükségük szellemre, hogy szellemdú
saknak tartassanak. E lé g , ha jóakaratú-’s lebocsátkozók- 
nak mutatkoznak.

Kostilar , kit Miroscheff elutazta nyugtalanított ’s ki 
félt a’ pártfogástól, mellyet amaz Polotzin hgnél ta lá lt, 
szinte Moszkvába a’ grófhoz ment. Ura lakában , hol laka 
volt, megtudá, hogy három nap óta Miroscheff nevű fiatal 
és szép idegen vesz részt a’ szabad asztalnál. Mindenki, 
lön neki mondva, érdekeltetik á lta la’s Razumowsky felet
te jóakarólag bánik vele. Egy veszteni való perez sem va- 
la ; az ügyelőnek uj halálos csapást kelle tennie vetély- 
társán , mielőtt ez egészen megnyerné a’ gr. jóakaratát. 
Azonban mi nagyot sem tudott kigondolni képzereje , igy 
becstelenitő gyalázatot választott.

A’ naponkénti pompás lakoma megtartatott. Különös 
eset! E gy  ezüst tányér elveszett ’s valamelly vendégnek 
kelle azt elvinnie, ’s azon helyen hijányzott, hol Miro
scheff ült. Ilire is ment, hogy egy szolga látta, midőn a’ 
fiatal orosz nemes a’ tányért zsebbe dugta. Razumowsky 
azon este ügyelőjét hivatá. .Tudod a’ különös újságot ? 
Asztalomnál tolvaj ült!1 — ,,A ’ tolvaj bizonyos Miroscheff'* 
felelt Kostilar. „A z bizonyos. Én esetleg az étterem egyik 
ablakánál voltam , midőn a’ lopás történt , én a’ tolvajt 
szemmel tartottam.4* — ,Hogyan? te láttad ?**— „En sze
meimmel, valamint ön egyik szolgája is látta. Tudja ö n , 
hogy e’ Miroscheff igen szegény ’s úgy látszik , életke
resete most csenésböí állam i!4, — ,De tányért lopni! Minő 
g y a láza t!* — „ 0  pályájának csak kezdetén áll. Ó e’ mes
terségben még nem járatos ’s most kicsinyben gyakorolja 
m agát; majd nagyban megpróbáljaó.** — ,Ffuj! hagyj el.*

M iroscheff, mitsem sejtve az öt fenyegette szeren
csétlenségről, fölkelt nyomorú ágyából, mellyben nyugot- 
tan alvék ’s negyedik emeleteni szobácskája ablakcsájából 
hálateljes szívvel nézett ég fe lé , mellyen a’ reggeli nap 
első sugarai mutatkoztak. ,Mennyei atyám ! 1 szóla, ,én 
szenvedek, de van bátorságom. Legyen meg a’ te akara
tod! Eltűröm a’ szük ség -és  szegénységet , csak becsü
letem maradjon meg. Földi javakban hagyj szegénynek 
maradnom, de tégy gazdaggá erényekben.4— E ’ perezben 
Razumowsky gr. egy szolgája, ki meglehetősen nagy cso
mót hozott, Miroscbeffnék levelet adott á t , gúnyosan üd
vözlő öt ’s gyorsan távozott. A’ levél csak következő sza
vakat foglalt magában: .Most tudám meg, hogy önnek asz
talomnál egy tányér megtetszett, miszerint óhajtásának , 
azt magával elvinni, ellen nem állhatott. Engedje meg ön, 
hogy a’ többi tizenegyet is küldöm, mikép a’ tuczat egé
szen m eglegyen .1 —  „Istenem !* magán kívül kiáltott a’ 
fiatal férfi ; „csakugyan hozzám van ez intézve ?** Hiszen 
borzasztóan csalatkoznak.“  —  Tizenegy tányér volt előt
te. Miroscheff Razumowsky palotájához sietett. Itt azon
ban szigorúan volt megtiltva ot bebocsátani. A ’ kapus gú
nyosan nevetett szemébe. A’ ház emberei nem mondják 
ugyan ki a’ tolvaj szót, de arczaikon , szemeikben olvas
hatni azt. Miroscheff szomorúan tért viszsza lakába. ,Ah, 
meghalok, m eghalok !4 kiálfa ,A ’ szerencsétlenséget elvi
selhetném, de a’ gyalázatot nem tűrhetem. Istenem! Is te 
nem ! Hiszen én mitsem kívánok jutalmul szenvedésim ért, 
mint becsülétem fentartását! Mindenha megtartám sz. pa- 
rancsidat; most azonban te kényszeritesz öngyilkosságra.* 
Nyugtalanul hánykodék lakában a’ földön. Reze, hogy e -  
sze elment. Azután gyorsan felugorva , valamit keresett.. 
,Hogyan? még csak fegyverem sincs?* szóla.* Egy darab

k a  v a sa m ,  sem m im  s i n c s ,  h o g y  m e g ö l j e m  m a g a m a t !  A*  
l e g n a g y o b b  s z e g é n y s é g !  H á t  e s z k ö z ö m  s e m  l e g y e n  m e g 
ö ln i  m a g a m a t ?  N e m . . E ’ m a g a s  ablak..!  E z  u ta t  ny i t  n e 
k e m  a z  ö r ö k k é v a l ó s á g b a !  M é g - e g y  p e r e z  ’s  ö o da  v o l t  
v o ln a .  D e  a z  ég nem  h a g y á  ót  e g é s z e n  e l .  „ M e g á l l j  !4‘ 
k iá l ta  e g y  b a r á th a n g .  „ M e g á l l j  e s z t e l e n ,  m it  c s i n á l s z ? * 1
— ,Ön itt ,  Polotzin h g ? 4 — „É n segélyedre jövök.*1 —  
, ’S meri ön kezét nekem nyújtani?4 válaszolt Miroscheff  
f e l ig  őrülten. ,Nem tudja ö n , h ogy  meg vagyok bélye
g e z v e ?  hogy  tolvajságróli vád fekszik rajtam? hogy a’ 
legalábbvaló rabszolgának is joga  van engem büszkén , tol
vajának nevezn i?  hogy  tizenegy  ezüst tányért küldenek  
nekem , mikép eg észen  m eglegyen  a’ tu c z a t ! hogy becs
te len ség  van nevemhez ragadva ? Ah, ne legyen ön hozzám 
olly közel, ön meg fog tőlem szennyülni. Ne nyúljon hozzám!* 
„Szerencsétlen  !** felelt  a’ h g ,  „épen Razumowskytul jö 
vök. Én tudtam m indent’s beszéltem vele.** — ,Hogyan?' 
— „Megmondám neki, hogy a’ tányér eüopatása csak g o 
nosz koholmány lehet. Erósitém , hogy te olly becstelen  
tettre képes nem vagy, röviden, kezeskedtem éretted.1* —  
,E z  esetben önt4 őrült mosolylyal viszonzá Miroscheff, ,bü-  
nöstársamul tekintendik, ’s gyalázatom egy  részét önnek 
adandják1—  „Ah Miroscheff, bátorodjál fe l !  Semmigya
lázatos lever tség!  Bennem gyámolod van ’s némi szo lgá
latot tehetek neked. Hallgass figyelemmel. Razumowsky 
csak néhány szóval h a llo t ta ’ perről,  mit ügyelője által 
ellened nyert; megmondám neki, hogy ez oka sz eg én y sé 
gednek. Kostilart is lefestem neki. E lbeszélem , mi félté
keny, boszuszomjas hévvel üldöz téged. M ég  továbbmen
tem ’s megmondám, hogy a’ tolvaj, véleményem,más nem 
leh e t ,  mint a z — ügyelő.*1 —  ,Erre nincs önnek bizonyít
ványa.1 —  „Bizonyítványt szerezhetünk, csak türelem.*1
—  ,Ön egem  küldötte4 kiálta Miroscheff térdre borulva ’s  
homlokát kezeire támasztva. ,Ön viszszaadja reményemet 
’s örvényből húz ki.4 —  „ íg érd  m e g , hogy nem teszesz  
több kísérletet öngyilkosságra ** —  , Esküszöm.1 — ..Isten  
veled, Miroscheff!*

D éli  Oroszországban sok cz igány  é l , kik apró tár
saságokban énekelve és jósolva kóborolnak. E ’ társaságok
hoz tartozó fiatal lyányok az abencerragok földének nagy - 
fekete szem eivel bírnak és az öreg Sibyllaként jósolnak. 
E gyik e  ezen ámolygó szépeknek Polotzin hg lekötelezettje 
vala, Razumowsky palotájába ment, hol Kostilarral beszélni  
kívánt. Bebocsáták őt. K ostilar , kicsapongó férf i , Irina 
czigánylyánynak , ki szintolly hires volt s z é p s é g e - ,  mint 
énekléséről, sokszor tett szerelmi ajánlatokat, tőle azonban, 
mint pénzajándékai, viszszautasittatott. A ’ reményről e’ 
szerint lemondott. A ’ szép lyány váratlan látogatása újra 
felszitá benne a’ szenvedély tüzét. ,Hogyan? Irina!*szólt 
az ü g y e lő ,  ,te hozzám jösz?* —  „Miért nem?**—  Engem  
csak azok látogatnak meg, a’ kik szeretnek.* —  „ E z  e g y -  
g y e l  több ok volna látogatásokra.** —  ,Te hát szeretsz  
engem ?*— „Miért nem ?** A z  ü g y es  é sz  beköditéséhez, az  
érzékek fö lingerléséhez jobban kisem értett mint ó. A z  
ü g y e lő ,  kit kecsei régóta csábítónak , magán kívül volt. 
„É n mindent tudok1* folytatá rövid szünet múlva Irina, „az  
e l é g g é  tudva van; előttem misem marad rejtve.Ha ön en
gem csakugyan szeret , annak most bizonyítványát ad
hatja.“ —  ,Kész vagyok rá 4 —  „ A ’ dolog könnyű, folytatá 
a’ czigánylyány. „Ismered a’ sors különösségeit; az enyim 
alapul. . . **—  ,Min? —  „ E g y  ezüst tányéron.*4 — jKostilar 
m e g d ö b b e n t i  elhalványult. Irina látnokként, szemeit égre  
em elve ,  állt előtte. Azután halkan folytatá: , ,E ’ tányér 
kezedben van; azt nekem kell adnod. Csak ez áron leszek  
a’ tiéd.**—  ,E z  árért fognál engem szeretni ?* szerelem it-  
tasan kérdő az ügyelő. —  „Add ide*1 viszonzá, Irina ke
zét felé nyújtva.,De* reszketeg hangon szólt közbe Kos
tilar , hol van ama tányér , mellyet tőlem kívánsz ? A e—
k é m  n in c s . . .* __  ,Hazudság nálam nem használ1* felelt
boszusan Irina.Tudom,hogy előtted misincs . . de . ,* „ E n —
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f f e d e l r n e s k e d jé i , ha  s z e r e t s z “  fo ly ta ta  a ’ l y á n y .  „ E n  c z a -  
ftí lhatlan b i z o n y í tv á n y á t  adan dóm  e lő t t e d  m e s t e r s é g e m n e k .  
A ’ t á n y é r ,  m e l l y e t  k í v á n o k ,  a z ,  m e l l y e t ,  m int m o n d j á k ,  
M ir o s c h e f f  lo p o tt  e l ; e ’ t á n y é r t  te  v e t te d  e l  ’s  v an  . . . 
E z é r t  n e k e d  s z e m r e h á n y á s o k a t  n em  t e s z e k ,  d e  add  n e k e m  “
__ Minek?; — „Ismétlem, jövendőm e’ talismantól függ.
Gondold meg azonkül, hogy engem szere tsz , hogy sze
relmem csak ez áron nyerheted meg.“ A’ szép Irina e’ 
szavaknál leggyöngédebb, legesengőbb pillantást vetett az 
öregre, ki tovább nem mérsékelheti magát és fejét elveszte. 
Kinek sem fognál arról szólni?‘—„M iért szólnék ró la?“ — 
Megtartanád a’ titkot ?‘—Mint a’ kincset. A ’ tányért soha nem 
adnám kezeimből.. .D eilly hoszszas vonakodás cseké’y sz e 
relmet bizonyít. .  . Türelmemnek végre Ja j neked, Kostilar, 
havonakodol. Talismanomat!“ — ,Itt van.‘ Az ezüst tányér 
azügyeló bőrládájábul nyomban a ’ czigánynő kezeibe ván
dorolt ’s Kostilar kiterjeszté karjait, Irinát szivéhez szo
rítandó ’s jutalma kezdetét elfogadandó . midőn az ajtón 
kopogának. Razumowsky lépett be ’s a’ czigánynő eltűnt.

A’ beszélgetés ki lön hallgatva? Kostilar tartott tőle. 
A’ vétség világosan állt homlokán felírva. A’ gróf azon
ban semmi fenyegető szót nem intézett hozzá, sőt még 
csak ingerültnek sem lá tszék , hanem komolyan és nyu- 
gottan szóla: ,M ég ma este viszszamégysz Kesbitrybe. 
Holnap reggel uj parancsokat kapsz . 4 — Az ügyelő halálos 
aggodalmak közt utazott el. Más nap szokott munkájával 
foglalkodék, midőn rögtön kocsirobajt hallott. Ki jöhet 
Kesbitrybe bejelentetlenül? gondolá. É g !  Kit látott? —- 
Miroscheffet. Sok pór kiséré őt. Minek ? Ez egygyel több 
rejtély vala. , Kostilar4, szólt ellenéhez a’ fiatal orosz. ,Ra- 
zumowsky g r. rám b iz á , hogy e’ lepecsételt levelet ma
gam adjam át neked ’s parancsolja, hogy azt fenhangon 
ezen emberek jelenlétiben olvassad fel. Az ügyelő holt- 
halvanyan vévé a’ levelet, feltöré azt ’s olvasa : „K es- 
bitry birtokomat ’s a’ hozzá tartozó négyszáz parasztot 
e’ nemes Miroscheffnek ajándékozom, ide értve Kostilar 
ügyelőt is és meghagyom utódomnak, midőn e’ rabszolgát 
neki engedem, hogy vele érdeme szerint bánjék.“ — Egy 
hónap múlva Miroscheff, ki ismét vagyont, nyugalmat és 
becsületet le lt , nőül vévé a’ szép Nedegdát, Polotzin hg 
jelen volt az ünnepélynél ’s Irina czigánynő szerencsét 
kívánt a ’ legszerencsésb fiatal párnak. I p o l y t á j i .

T ircza .

(Uj telegraph-rendszer.) A ’ „Revue de Paris“ sze
rint a’ diplomatikai valamint a’ tudós világot a’ telegraph- 
nak egy uj neme foglatoskodtatja, E ’ gép , melly éjjel, 
nappal dolgozik, többek közt azon elsőséggel b ir, hogy 
a’ sürgönyöket legalább is tizszerte gyorsabban k ö z li, 
mintáz eddig használni szokottak. Ez uj telegraph egész
ben száz negyvenöt ezer szót képes tovaszállitni. Éjjeli 
működésében részint állandó , részint hordozható tűz vi
lágítja , melly a’ középületek tetőit gyönyörű fényözön- 
nel körzi.

(A ’ színház-látogatás Londonban) jelen leg  egyálta
lában nem tartozik a’ jó  neveléshez. M aga az udvar hí
ven osztozik az előkelő világ ez uj divatában ’s igen rit
kán jelenik meg színházakban. E ’ viszszavonulást nagy- 
részint azon egyenetlenség okozza, melly a’ sítíni elódások 
kezdete ’s az előkelővilág étkezési ideje között van. Ha 
a’ színházak ezekhez alkalmazkodnának előadásaikkal esti 
tíz óra után kellene kezdetniük, de ekkor meg a’ közép 
es alsóbb osztályúakat veszítenék el. — Az előkelő világ 
Londonban az újabb darabokat tehát inkább otthon olvassa, 
mond a’ lap, mellyböl e’ tudósítást vevők, de hát ha a’ da- 
r “"oír i niint ez nagyobb részt lenni szokott, sok időig ki 
nem nyomatnak ? Mi biz azt h iszszük , hogy ott is csak

ügy v»n , mint nálunk : sem meg nem n éz ik , sem nem 
olvassák azokat.

(Szerb irodalom.) A’ szerb irodalomnak Magyaror
szágban kifejlesztésére a’ ,Matica Szerbska4 czimü könyv
kiadó társulat igen munkás. Ezen társulat f. évi martius- 
ban következő pályakérdéseket tűzött k i : 1) Philoso- 
phiai és kritikai felvilágosítással ellátott szerb nyelvtanért 
kitett 100 d. aranyat. 2)Annak politikai’s történetileg meg
mutatásáért : kik voltak az első szerbek az ausztriai bi
rodalomban ’s különösen Magyarországban? 100 d. arany. 
3) Adassék kimerítő ’s példákkal igazolt vélemény , mint 
kellene a’ g. n. egyesült papságot— ezen egyház igényei 
és szükségeihez kellőn rendszeresíteni.50 d. aranyat. 4 )  
A’ dolgozó nép számára könnyen érthető stylhen készítendő 
„Szerb nemzet történetéért“  60 aranyat. 5) Végre egy 
szerb nemzeti hóskölteményért 40 aranyat. Azon felül a s  
egyesület megigéré , hogy minden pályamunkát, az illető 
szerző m egegyeztével, ’s ennek költségén ki fog nyo
matni.

(Finn nem zetiség.) Figyelmet érdemlő tünemény, hogy 
korunkban annyi, és olly tartományokban is,mellyek egy
mással legkisebb öszszeköttetésben sincsenek, a’ felébredő 
nemzetiség mindig újabb mozgalmakat szül. így  egyik 
külföldi lapban a’ finn nemzetiség mellett következőleg 
emelt szót egy fiatal finn : „M i finnek akarunk lenni, ne
künk ős, önálló nyelvünk van, és az a’ nép nyelve — ha
bár fensőbb körökben svéd, a’ családi életben pedig, va
lamint a’ kormányügyek vitelében orosz nyelv divatoz is. 
Régóta megvetett anyanyelvűnk is díszben emelkedik föl, 
a ’ nép ósdaíokat ’s regéket énekelget, ’s tan u l, és harcz 
keletkezik élet halálra anyanyelvűnk ’s nemzetiségünkért.

( T a g i  i o n  i k. a )  Hire volt, hogy Taglioni k, a. 
bevégezvén Párisban vendégszerepeit, a’ deszkavilágot 
egy gyönyörű mezei jószággal cserélendi fel a’ Como 
partján , hol teljes nyugalommal pibenend ki borostyánain. 
Ez azonban nem úgy van, a’ hires sylphid nem is a’ Co
mo partján, hanem Nápoly vidékén vett jó szág o t, ’s le
lépni sem szándékozik előbb színi pályájáról, mielőtt leg 
alább minden főbb várostól, hol repkcnyeket aratott, búcsút 
nemveend. E ’ müutazásra a’ sylphid két évet tűzött ki magá
nak, tehát még csak két év múlva öltendi le szárnyait. Mit 
mond hozzá B—y u r?  tán Pestre is eljóne? '—

(Lajos Fülöp és Hugo Victor.) Párisban szájról szájra 
j á r , hogy Lajos Fülöp a’ lefolyt télen egyszer olly késő 
éjszakáig beszélgetett Hugo Victorral, egyedül dolgozó 
szobájában, mikép már valamennyi szolga mind lefeküdt, 
’s a’ király maga volt kénytelen egy pár teremen át a’ 
költőnek útjára világítani.

(Curiosum.) Az éjszakamerikai egyesült álladalmak 
csupa hires várasokat kezdenek, mégpedig az ó világra 
emlékeztetőket épitni ; ’s igy van már 3 városuk, melly 
Amsterdam nevet v ise l, 4 Roma , 5 Hamburg , 8  Car
thago , 10 Palmyra , 10 Athene, 11 Frankfurt, 13 Ber
lin és 16 Manchester és csak 1 Babylon-jok. De már e’ sok 
egynevüségböl aztán aligha többBabylon nem keletkezendik. 
M ásfelől tudni kell, hogy egyik másik Athenéjök,’s Korinth- 
jok sok helyütt alig áll 3—4 kunyhó- ’s néhány holdnyi 
miveit földből, melly csalit-sövénynyel van bekerítve.

(Anekdota.) Egy ifjú meglehetős rósz exament adván 
a’ természetjogból , igy szóla hozzá tanítója : „Mondja 
meg nekem ön , volt é az embereknek eszök természeti 
állapotokban ?“ — ,Nem volt4 — viszonzá gyorsan az iQ a, 
tudván , hogy tanítója a’ gyors és határozott feleleteket 
mindenek fölött kedveli: „Menjen helyére, barátom — vi
szonzá mosolygva tanítója — ön még természeti állapot
ban van.“

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* niAgyar zsidók belső vajey szellemi eman> 
elpHtiójs, és azok valóságos ellenségei.

(Szózat a’ maga idejében Feitel Móricztól, az izraeliták számára 
irt házi postillák szerzőjétől.)

Wer das Bessere sucht, liebt die AVahrheit, wie 
empfindlich sie auch bisweilen die Eigenliebe oder 
die Vorliebe für ererbten Tand verwunden mag.

Dr. Jo st.

Ezen értekezés szerzője, több zsidó theologiai mun
káira nézve azon bizonyítványt n y e rte , hogy nem m egve- 
tendöleg működik olly betegségek körül is , raellyek mé
lyebben gyökereznek, mint a’ testben; azért tehát, kevéssé 
gyakorlott magyar Írónak tudván magát részét bátorkodik 
buzgó óhajtásainak egy németbóli fordításban a1 nagyon 
tisztelt magyar olvasó közönség elébe nyújtani.

Sajnálatos, hogy M agyarországban a’ zsidóság szel
lemi fölemelkedésével olly sokoldalilag foglalkozó újabb 
német irodalom, többnyire csak a’ józanabb zsidók figyel
mét nyerte m e g , hogy a’ szellemi fölemelkedés ügyében 
olly buzgón fáradozó honfiak nem ismerik egész terjedel
mében , miszerint a’ külföldi zsidók , ’s közülök főleg a’ 
sokoldalú tudományossággal biró rabbik, mennyire megér
tek egy olly világosság elfogadására, melly a’ zsidók és 
más vallásfelekezetek között uralkodó különbségeket k i- 
gyenliteni képes. — Polgárzati főnökeink különben a’ fel
ötlő korkérdéseknél bizonyosan gyámolitanák és ótalmuk 
alá vennék azon pártot, mellynek olly emberek ellen kell 
küzden ie , kik minden hazafiuságot kijátszanak , a’ tudo
mányosságot gúnyolják , az erkölcsiséget a’ legiszonyúbb 
tévedésekre alapitni akarják, és az eredetileg szellemi föl- 
emelkedést előmozdító rabbinismust szellem nélküli m eg- 
csontosulásra kárhoztatják. A’ legnagyobb magyar izrae
lita  községekben uralkodó zavarok és meghasonlások elég
gé m utatják, a’ jobb életállapot utáni vágy élénkségét, 
és hogy csak egyesek v i l á g o s o d á s t ó l i  b o r z a l m a ,  
mellynek lételeme homály, zárja el a’ jó ügy előtt a’ be
menetelt , és egyes hatóságok meg nem nevezhető iránya 
olly embereket gyám olit, kik ünnepélyesen fölszentelve, 
’s ordinatio utján hivatalokra fölavatva nem lévén, a’ szel
lemélet körüli eljárásukra nézve sem érdemelnek lelkipász
tori czimet és méltóságot.

Ha a’ magyar izraeliták szellemi kiképeztetése tör
vényhozásunk szent tárgyává fog tétetni, úgy bizonyosan 
a’ zsidó hitü magyarok kedves nemzetünk haladásában 
hátramaradni nem fognak, és drága honunk dicsőségét 
bizonyosan legkevésbbé sem fogják elhomályositni. Pápán 
Tavaszhóban 1844.
I. Csak a ’ zsidó-nép ellenségei kívánhatják annak belső 

elhanyago /tatását.

E ’ sorok feladata olly emberi jó felől értekezni, melly 
égi mint a’ birtokosául rendelt lélek , és boldogító, mi
ként semmi szépség, erő, gazdagság és tekintet nem bol
dogíthat. A’ miveltséget és tudományt értem. „Csak szel
lemben lehet az ember valóban szegény.“ íg y  szolnak a’ 
zsidó bölcsek. Midőn az emberi képzelet maganak minden 
csillámot előidézhet, mellyet a’ valóság megtagad, es a’ 
remény néraelly kenyér után sovárgót királyi élvezetek
kel kecsegtet, a’ szellemszegénynek, vagy annak, ki mi- 
veltségben hátra van, az élet nagyobb és jobb részé nem 
létezik és ezen birtokot nem ismervén, sót gyakran nem 
is sejtvén, hogy hiányzik valamije, nem i8 képzelheti 
magát annak bírásában , a’ mi nélkül szűkölködik. A vi

lágtörténet, ezen épen olly igazán, mint szigorúan Ítélő 
Nemesis fekete színnel festette azon zsarnokokat, néraelly 
népek és nemzetektől a’ miveltség és fölvilágosodás isteni 
kincsét megtagadták , vagy a’ kik csak elmulasztották a ’ 
rájok bízott népet odavezetni. Julián apostaíának legva
dabb tette mindig az marad , — hogy az általa üldözött 
v a l l á s f e l e k e z e t n e k  a’ római iskolába-járást meg
tiltotta, és hogy szellemi elhanyaglás állal a’ jövő nem
zedék nemes sarjadékát porba tiporni törekedett. —• Erköl
csi gyilkolás a’ legiszonyúbb gyermekülés. Ez lelkeket 
öl, mellyek képesek lehetnének a’ világot boldogitni, szám
űzi az e rő t, mellyet a’ mindenható magasb kifejtésre 
rendelt, ’s midőn a ’ belszabadságot megszorítja, és a’ ma
gasztos öntudatot lealacsonyitni ügyekezik , az istenhezi 
hasonlatosságra rendelt embert nemtelen uzsoráskodás 
a la  c ss  o n y s á g r a ragadja. Valamelly országiás belirá- 
nyának kipuhatolására nincs jobb eszköz, mint arra ügyeln i, 
hogy mennyire kívánja ’s mozdítja elő nlattvalóji közt a’ 
tudományosságot és miveltséget. A’ ki birodalmában isko
lát iskolára halmoz, és a’ tudományt népének közvagyo
nává teszi, az népe szolgaiságát nem akarhatja. Miveltség 
a’ világ második napja , melly életet önt a’ nemes csirák
ba, melly a’ mennyországnak virulásáf, növekedését, ’s ki
fejtését e’ földön elösietteti , tavaszi melegével a’ kívánt 
haladást polgárzati emelkedést eszközli , föl tűnésével a’ 
hideget és m erevültséget, homályt és öszszezavarodást 
oszlatja. A’ bölcs, valóban atyai ausztriai kormány általá
nyos legemberibb irányát a’ zsidókra nézve is kitünteti , 
midőn a’ császári tartományokban szent kötelességül te
kinti a’ miveltség és tudománynak zsidók közötii elterjesz
tését ’s midőn belbecsüket ’s erkölcsi szabadságukat e - 
melni törekszik, bizonyosan azon külső korlátokat tekintet
be nem veszi, mellyeket hely és körülmény magukban ke- 
vésbbé áldott tartományokban szükségesének. Nem akarok 
tervem kifejtése előtt bővebben szólani, nem akarom itt 
azon anyagi hasznot elősorolni, melly leginkább C seh-és 
Morvaországban , az ott már fölebb álló miveltség ered- 
vénye; hanem a’ szellemi jóllétet és erkölcsi egészséget 
illetőleg a’ nevezett tartományok, állapotokat, valóban di
cséretre méltónak ismérhetik.Igen, csak a’zsidók valódi e l
lenségei kívánhatják azok belső elhanyagolfaíását. Irigylik 
tólök a’ miveltség isteni fényét, a’ legboldogiíóbb, a’ jobb 
emberi elem tenyésztését, ’s nem engedik kifejlődni a’ ma
gasztos öntudatot , midőn megtiltják az állafisagon felül 
emelkedbetésüket — és ez által azt hiszik , hogy azokat 
nem is kell emberekül tekinteniük. Jól esik nekik a’gúny, 
melly a’ szellemileg elhanyagolt Izraelben annyi élemény- 
re talál , és a’ hol e’ gúny akadályba ütközik , ott annál 
iszonyúbban lép föl a’ gyülölség.

Honi törvényink mély belátásu és nemes szerzőji az 
utólsó országgyűlésen annyi buzgalmat, szabadelraüséget 
és nem es-lelküséget nyilványitottak a’ zsidók külső hely
zetének megjavítása iránt — mi szerint csudálni lehet, hogy 
azok a’ magyar zsidóság körében # )  még eddig hiányzó 
miveltség fontosb és szentebb javát tárgyalás alá venni el
mulasztották 5 mit akkor még jobban fognánk csudálni, ha 
nem tudnók, hogy a’ népfölvilágosodási czikk a’ magyar

*) A’ néhány nagyobb községben föltalálható kiképzett egye
bek és néhány erkölcsiségben és miveltségben kitűnő zsidó 
község épen nem szolgálhatnak a’ magyar zsidók általinyos 
miveltségének minta-mértékéül ; valamint más részről min
den igyekezet mellett sem reménylhetni , hogy a’ zsidónak 
miveltség hajnala viruljon. Csak árkoljuk el a folyamot, mit 
nekünk ha még néhány csepp a’ mederben marad I

í
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törvényben miért foglaltéi olly csekély h e ly e t# ) .’s hogy 
azoknak szerzöji, kik minden tekintetben a’ szellemi kény
szerítést elkerülni törekszenek, mindeddig várták, misze
rint majd M agyarország zsidó lakosai külföldi példa és 
a ’ korszellem által indíttatva magokat kiképezendik. Ez o- 
Jcokból nem igen tették nemeseink a’ zsidók szellemi pol
gárosítását rendelkezésük tárgyává, de biztosan reményi
be tjük , hogy a’ népnevelés fölött tartandó tanácskozások 
alkalmával a’ zsidók szellemi ápolása bizonyosan az álla- 
daloro ótalma és gondjai alá fog vétetn i; annyival inkább, 
mivel a’ kormányt illető kötelesség és jog  mellett, # # )  
egy  népfaj vagy testület szellemi gyermekségére gon
dot fordítni — még a’ magyar törvényhozásnak is szükség 
az  országa és lakosai sajátképeni javára nézve zsidó la
kositől az uralkodó világképezést kívánnia, és annak elő
mozdítását minden lehetőséggel eszközlenie.
II. Az álladrlom java Magyarított zsidó lakosai kozott 

mivellsegel es tudományosságot kíván.
Azon közönségesen ismert nézet elóre-bocsátásával. 

hogy t. i. a’ hiányos belső minőség a’ külső polgárosodás
sal semmi viszonyban nem á ll; hogy Magyarhonban kü
lönösen polgári jogok minta mértékéül a’ miveltség nem 
vétetik fö l, ’s hogy itt a’ ki törethetik egyszersmind be- 
polgárosittathatik, ezeket előre bocsátva, úgy beszél e’ so
rok szerzője, mint a’ ki nem szenved azon betegségben , 
mellynek gyógyulását ö olly forrón ó h a jtja , a’ né lkü l, 
hogy félnie kellene, miszerint a ’ felettei nyilványos érte
kezés a' betegnek csak valamit is árthatna.

A* **) kereskedés a ’ világ lelke mondá Napoleon. Ha már 
ezen világ lelkének egy  test szükséges, rnelly illő kifej
lődését eszközölje, mulhatlan, hogy előszóra’ kereskedést 
űző nép előtt, a’ világ és a’ természet tőreinek ismérete 
idegen ne legyen, azért a’ világ fogyatkozásit ismerje, és 
annak birtokait , sajátságait, valódi becsük szerint méltá
nyolhassa. És másodszor, mivel a’ kereskedés leginkább 
a’ nemzetek testvérülését teszi fö l , szükséges, hogy an
nak füzérei elegendő világi képzettséggel bírjanak, nehogy 
elszigetelt állásuknál fogva a’ közlekedésben akadályoz
zanak és akadályoztassanak. Továbbá csak az újításra haj
landó és tudományos vizsgálatokban jártas elme fogja a’ 
kereskedés kiterjedését előmozdíthatni — csak ez fog neki 
uj pályatért nyithatni, midőn az újítást gyűlölő t u d a t 
l a n s á g ,  a’ közlekedésben csak a’ régi ösvényen akar 
m ozogni, a’ nélkül , hogy a’ kereskedési tért valamelly 
oldalról szélesítené , vagy uj anyagot és tárgyat fejtene 
k i ,  ön gazdagodása mellett hazáját is gazdagítandó. V ég
re  milly hatást gyakorolnának a’ kereskedés, hitel és köz
lekedés előmozdítására az európai miveltség igényei sze
rin t és a’ tisztább morál napfényénél fölnevelt kereskedők 
’s hogy majd ezen élető sugarak azon országra fognának 
lövellem, mellynek illyen lakosai vannak, bővebben fejte
getni fölösleg; ezennel csak azt akarjuk kimutatni, hogy mi
vel már a’ zsidók az említett világszellemmel élnek és a’ 
kereskedést csak nem kirekesztő foglalatosságukká teszik 
—  azért a’ státusnak saját java előmozdítása végett, rajta

* )  A’ magyar papság iskola körüli dicséretes működése illy 
nemű törvényeket eddig némileg nélkülözhetökké tett.

**) Ha némelly álladalmaknál gúny gyanánt tekintetett egy nem
zetiségnek a’ miveltségrei crötetése , mellynek szolgaságá
ban kisszerű miveltsége miatt egyedüli szerencséje, hogy 
•sekélyebb érzékenységgel bírhat, és mellynek fölébredt ön
tudata börtönét még borzasztóbbá, lánezait fájdalmasbakká 
teszi, úgy olly törvénynek, mint a’ miénk, melly már több 
évtől fogva a'zsidók ügyeiről semmit sem határozott, melly 
egyszersmind azoknak polgári emelkedésükre nem czélzott 
volna, már e* szempontból is van joga a’ zsidóktól kívánni 
hogy a" világban! álláspontoknak megfelelő kiképeztetésre 
törekedjenek. Egyébiránt ki nem érezné velem együtt, hogy 
a külső emancipatio az, melly a’ belsőt legjobban előmoz
díthatja!

kellene lennie , hogy e’ kereskedést űző nép , a* keres
kedés körében szükséges világi képzettségre juthasson, és 
ne tűrje tovább egykedvüleg, hogy épen a’ félszegség és 
állandóság embere . a’ szükkeblüség és tudatlanság o il/ 
jóval foglalkozik, mitől a’ hon haszna és kára közvetle
nül függ. # )

Ismét viszszatérek az ausztriai tartományokra, megte
kinthetni például, mennyire emelkedett Csehországban gyár
tás és az oeconomia, megtekinthetni, hány zsidó főt és 
kezet munkáltatnak ezek , mióta ott a’ miveltség zsidók 
közjavává tétetett — ig e n . ott egy izraelita sem fogadta- 
tik fel mesterségre, kereskedésre, nem bocsáttatik házas
ságra, mig a’ legszükségesb tudományokról bizonyítványt 
nem nyert, és az álladalom által kitűzött vallási kézkönyv 
szerint vizsgálatot nem állott ki.

Nem csekély haszon háruland az álladalomra abból, ha 
majd a’ növekedő miveltség kívánalmához képest a’ zsidók 
jelesb egyedei más nemesb pályát is választandnak. Kö
zelebbről megemlítendő itt még az, hogy a’ vallási és po
litikai obscurantismus a z , melly a’ valódi dicséretet ér
demlő polgári üzlet iránt olly kevés fogékonysággal bir, 
és hogy csak felvilágosodott zsidó községek azok , mel- 
lyek iparegyesülettel bírnak ’s a’ jobb, a’ külföldtől hátra 
nem levő mód szerint gyakorolják kereskedésüket.

A’ honi nyelv terjesztése a’ zsidók közt, mellynek 
minden hazafi előtt kedvesnek és szentnek kell lennie, alig 
lesz eszközölhető ’s nehezen fogja megtermeni az óhaj
tott gyümölcsöt, ha a’ státus nekik nemzeti iskolákat nem 
á llít, ’s általában iskolai ügyeikre különös figyelmet nem 
fordítaná. A’ viták sokkal nagyobbak, semhogy a’ jó ügy, 
e’ nagy hatalmak ellen : előítélet, szokás és értetlenség, 
a’ status gyámsága nélkül gyózödelmet nyerhessen.— Az 
olly forrón óhajtott megbarátkozása a’ zsidóknak a’ ma
gyar nem zetiséggel, csak szigorun kezelt iskolatörvény 
által vitethetik véghez , melly a’ minden újat és jó t aka
dályozó konokságot meggyengitendi.

De meg azért is, hogy a’ különböző vallásfelekeze
tek közt egyetértés és öszhangzás létesülhessen (mellyek 
kölcsönös békés magokviseletétől függ a’ hon valódi bol
dogulása) ’s az üregnek, melly eddig a’ zsidót elszigetelt 
állásba helyhezteté, iszonyú szélessége, borzasztó mély
sége elenyészszék: szükséges a’ magyar zsidóknak a’ világi 
miveltség iskoláit kitárni. Jóllehet már régóta kétséget 
nem szenved és a’ tudományosságukról isméretes emberek 
bebizonyították, hogy a’ Talmud mit sem foglal magában 
azon gyűlöletes dolgokból , mellyeket olly örömest szok
tak tulajdonitni a’ zsidóknak ; és hogy csupán nyilványos 
rósz akarat az, melly a’ cs. kir. könyvvizsgáló-hivatalban 
olly gyakran áthatolt munkáról, úgy nyilatkozik, mintha ez 
az álladalomra nézve veszedelmes tanokattartalmazna, mind 
azáltal őszintén meg kell vallani , hogy ha nem is an
nyira a’ Talmud tudása, hanem inkább a’ keresztyén val
lás teljesen nem ismerése ’s arróli hamis előítéletek miatt, 
némelly túlbuzgó zsidók a’ keresztyén szokások és szer
tartásokhoz! közelítésnél kellemetlenül érezik magokat, ezen 
kívül, minthogy amazok tőlük még eddig gyakran elvon
ták a’ testvéri kezet, testvérüléshez hajlandóknak nem igen 
mutatkoztak. Igazi miveltség, melly a’ különböző vallások 
lényegének tudományát magában foglalja, a’ zsidó köznépet 
több dajkaregétől megszabaditandja, mellyek ön kárára 
vele felnőttek, fogalmakat irtand , uj nézeteket fog éb
reszteni , mellyek az alaptalan előítéleteket a’ saját meg
győződés veszélyeztetése nélkül megsemmisitendik. Milly 
nagy tisztelettel beszélnek az újabb zsidó theologusok a’ 
keresztyén vallás alapítójáról , annak fontos és históriai

«) E’ sorok írója, ’s olvasóji közül a’ többség tudni fogják 
hogy mennyiben illeti e’ czikk Magyarhon nem zsidó keres
kedőit; és bogy mennyire felelne meg a’ közszükségnek mű- 
iskolák felállítása — azonban itt csak zsidókról {legyeu szó.
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jelen tőségérő l! — De azt hallom kérdeztetni , minthogy 
itt egy olly jórul van szó , melly igazán boldogít és üd
vözít, M agyarország izraelita lakosai miért nem törekesz- 
nek utána egész hévvel ? miért kelljen az álladalomnak 
e1 kimondhatatlan jó t mintegy rájok tolni ? hiszen van
nak már községek , mellyek tisztább nézetek szellemével 
élnek, mellyek iskolákkal diszeskednek, és magok közt a’ 
miveltséget előmozdítják, hát ezen községek — igy szól
nak — nem képesek a’ többi kevésbbé érettekre elövilági- 
tó példaként hatni? vagy a’ mai időben már majd minden 
helységben lakó jelesb elmék, nem képesek hitsorsosaikat 
tudomány és miveltség iránt fogékonyokká tenni, hogy az 
álladalomnak ne lenne szüksége a’ neki annyira terhére 
eső szellemkényszeritést használnia? hát nem találtatnak 
hazánk nagyobb helységeiben (mellyekben egyszersmind 
a ’ nagyobb zsidó községek is vannak) gymnasiuraok, eol- 
legiumok , népiskolák stb. ? miért gyakorolnak ezek olly 
csekély befolyást a’ körültök levő zsidókra? milly makacs 
és vas erő dolgozik ezen isteni feladatnak, az emberiség 
e ’ főhivatásának ellene ? hol azon áthatlan szikla , melly 
a’ zsidó népben minden igazi szellemi irányzatnak ellen
szegül , mellynél a’ nemzetségük fölemelésén szerényen 
munkálkodó zsidók reményei ’s kívánalmai akadályra ta
lálnak? A’ következő czikkben raegismerendjük a* zsidók
nak belső ellenségét, és az említett kérdésekre megfele- 
lendünk. De ez előtt még megjegyzendő, hogy a’ hol ké
sőbb az úgynevezett rabbinismusról leszen szó , az alatt 
mindig a’ sötét asceiikát kívánó és örökös nyugvást óhaj
tó vallás-tani irány értetik , melly az eredetileg örökös 
képezésre, és « ’ magasztos kor 's élet-igéngekhezi sím il
latra rendelt Talmudot a’ világ és világossággali örökös 
harezra kárhoztatja. És a’ fölvilágosodott zsidóság alatt azon 
korszerű nézetekkel tartókat értem, mellyek a’ mai zsidó
ságnak prófétai vallásáhoziközeledését óhajtják — m inta’ 
philosophiailag képezett # )  rabbik irataik- és beszédeik
ben tanittatik, föladatuknak nem kevesebbet tartanak, mint 
a’ belső erkölcsi életirány nélkül szűkölködő külszenteske- 
dés helyett, belső valódi vallásosságot létesitni ’s a’ zsidó 
tanok és élet közt még fen álló gátokat lerontani.

(V ége köv.)

h e v é l t u r e d é k  S z e r b i á b ó l .

Szerbbiai levelezőnk következő érdekes tudnivalókat 
ir jun. 8 ról. Minap Kragujevaczban ju re  statarii* három 
bűnös végeztetett ki, ’s köztük egy pap is, kik K raguje- 
vacz városát és környékét felgyújtani akarták, hogy az 
örök tűzoltással elfoglaltatván , ama bírói Ítélet alatt allo 
zendülók, kik az uralkodó herczeg és minden jelenleg 
kormányzó tisztek életére öszszeesküvést vallottak be a’ 
bírák előtt, megszökhessenek, ezért azt hiszem nálunk sem 
vendégelnék meg őket. M ég kevésbbé lehet illyesmit kí
vánni e’ gyenge, ’s alélásig kifáradt nemzettől, melly bá
mulandó eróködései által annyira vitte dolgát, hogy kül 
ellenségektől m ent, és egykori csillagát de utóbb ke- 
ménykaru herczegetül menekült; lehet e csudaln i, ha 
e’ nemzet félti, ’s h a sé rtik , boszulja jelen szabadságát, 
mellyhez hasonló Európában , de talán a’ szeles világon 
nincsen. Igen , nincsen olly szabadság sehol, mint jelen
leg  Szerbiában, mert itten senkisem kiváltságos vagy inkább 
mindenik az; itt kiváltságok israéretlenek, az utólso paraszt
nak fla i s ,  ha elég e szes , és elég jo , ministerre lehet, 
szolgálhat hazájának úgy a ’ mint képes*, itt nincs földes 
u r, ’s ha a’ családfő lefizette kormányának evenkint az 5 
tallért, melly adó egy hizoft disznóbul könnyen kitelik, ak
kor ment minden további adózástól, nem ismer földes urat,

Említendők a’ magyar Rabbik: Chorin , Schwab és Lőw- 
Némethonban, Csehországban stb. Ja’ legtöbb rabbij hivatal 
hasonlóan képezett theologusokkal van betöltve.

nem ezer más huzavonát, melly más helyeken olly kese
rűn nyomja a’ népet, még pedig sokszor ellenkező arány
ban vagyonával, azaz: annál súlyosabban nyomja, minél 
szegényebb, példát erre nem kell meszsze keresnünk. Itt 
a ’ nép ifjainak színét a’ 6  évig tartó katonasághoz viszik , 
ott olvasni ’s írni tanítják, ’s ezek legjobbjait alkalmaz
zák tisztviselókül , bármelly kunyhóból eredtek is , hogy 
aztán ezek hiv tisztviselők és a’ nemzetnek szive szerint 
valók, elhihetni. A’ fotisztviselők eddig dunántulróljöttek, 
kár hogy többen ezek közül viszszaéltek a’ beléjök hely
zeti bizalommal, ’s igy jövőre majd minden idegennek 
elzárták az utat. Itt a’ nép eles belátásu, bátor, tudni-vá— 
g y ó ; hibája tudatlanság, örökös harcz, félelem és nélkü
lözésnek szüleménye. Itt a’ föld buján termő, mert a’ ren
geteg  erdők irtása, de a ’ mivelésis igen fejletlen még; nem 
is csuda , mert ha nálunk magyaroknál a’ hoszszu béke 
daczára ott áll, hol 1 0 0  év előtt, mit várhatunk e ’ szünet 
nélkül fegyverrel ’s harczczal foglalkozott néptől, melly- 
nek élet védelme egyedüli gondja lehetett,’s az vo lt is a’ 
török ellenében? Az éghajlat hidegebb a’ pestinél, igy itt 
csak tegnap láttam először cseresznyét,’s ez is félig érett; 
mi talán a’ sok hegy és erdőnek tulajdonítandó. Az egész 
fejedelemség 17 kerületre (megyére) oszlik, mellyek fe
lett áll a’ herczegség és miniszteriura, továbbá egy na- 
csalnik (korm ányzó), ennek segéde minden kerületben, 
ennek 2 — 3  osztályaiban egy egy kapitány ’s az irói sze
mélyzet; van továbbá mindenütt egy kerületi törvényszék, 
alárendezve a’ belgrádi középponti appellationalis törvény
széknek; minden helységben pedig helybeli u. név. kibékítő 
törvényszék, ez utolsónak tagjait választja a’ nép#) mig 
az előbbieket mind a’ fejedelem nevezi az illető ministernek 
előterjesztése szerin t; szintúgy a’ kerületi főorvossokat’s 
katona-tiszteket is. — Van itt savanyu-viz két helyen, régi 
forró fürdő egyen , de melly utolsónak alkatrészei még 
nincsenek megvizsgálva, legalább tudtomra nem. Érczbá- 
nyák is lehetnek, de minők? még ne n tudom, beszélnek 
arany ezüst vas réz stb. bányákról. A’jó és Magyaroszágba is 
átültethetendó szokásokhoz tartozik: a’ szülék tisztelete, 
kézmosás éíelelótt, szájé e zután : a’ gyakori fürdés; a’ 
barmokkali szolid bánás; a’ napjábani csak kétszer evés, 
délelőtt és estfe lé ; a’ selyembogarak gondos tenyésztése 
lopás és gyilkolásnak hallatlan ritkasága, jó rendőrség; — 
őszinte szívesség, vallásosság, kútfúrás csekély költség
gel; a’ józan szabadságnak mindenkire egyenlő kiterjesz- 
tetése, kiki véleményének tisztelete, tiszta hazaszeretet ’s 
vitézség stb. Ellenben roszszak: a’ vakbuzgóság és álhit, 
ganéjjal, sárral stb. nem gondolás, könnyelmű földmivelés , 
erdők pusztítása, a’bornak egész télen által többnyire törköly 
alatti hagyása, sok pálinka-ital, felette nagy ragaszkodás 
a’ pénzhez, mi talán az eddigi változékony állapotból egé
szen magyarázható; lakházak rendetlen és gondtalan épí
tése, a’ barmoknak télen szabad ég alatti hagyatása, hetes 
lakodalmak. Ha a’ jó tulajdonokat gyarlóságaikkal öszsze- 
vetjük, amazok igen kitűnők, ezek pedig menthetők lévén 
a’ szerb nép a’ szeretetre legméltóbbak egyike, mellynek 
legtöbb sikerrel és méltánylattal élni és halni , ’s melly 
közt elhamvadni legkevesebb bánattal lehet.

Tárcsa .

(Nemzeti színház.) A’ Kölcsey Ferencz ,,Hymnusza  
ra irt , pályanyertes és dicséretre méltóknak találtatott 
népmelodiák julius 2 án elöadatván, az iljetó jeligés leve
lek felbontatása után kitűnt, hogy az lso szám alatti ,,Itt 
az írás forgassátok — Érett észszel józanon Kölcsey*1 je l- 
mondatu , ’s az igazgatóság által kitett 2 0  darab arany 
pályadijt elnyert népmelodia szerzője Erkel Ferencz. A’ 
dicséretre méltónak találtatott 3dik szám alatti „Isten áldd

*) Tehát jury ?
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me* *’ magyart jó kedvvel, bőséggel Kölcsey“  jelmon- 
dntu népraelodia szerzője Egressy B éni; a’ 4dik szám a -  
latti ,.Szomorú a’ magyar nóta“ jelmondalué Molnár Adám; 
*’ 6 dik szám alatti „Szánd meg isten a’ magyart“ je l-  
mondatué Travnyik János; a’ I ld ik  szám alatti „A ' kin* 
széppel köti öszsze a’ jót, az bölcs az igaz poéta. Ez di
cső érdem, ’s ez az égi bélyeg a’ remek elmén, Berzse
nyi“ jelmondatué, Éliás M árton, Esztergomból; végre a’ 
1 2 dik szám alatti „Önérzés , te vagy a’ diadalmas bére 
nem a’ dij‘‘ és a’ 13dik szám alatti „Minden pályadicsó , 
ha belőle hazádra derül fény. Kölcsey“ jelmondatu két pá
lyamű szerző je : Seyler K ároly, főkáptalani közigazgató 
Esztergámban. Pesten , jul. 3 1844. Szigligeti titoknok. 

Tövisek, é* virágok.
(Dráma és opera-szerzők dijai Francziaországban.) 

Egy nagy opera-szövegért, melly neves Írótól ’s zenéje 
legalább is Rossini, M ayerbeer vagy más illy első rendű 
zeneszerzőtől lévén lOí) előadásnál többre számíthat, kö
vetkező díjszámítást állíthatni f e l : Olvasódij mind az öt 
felvonásért 5000 frank ; a’ szöveg előadásáért 3000 fr.; 
azon harmadrész,, mit a’ szöveg szerzője a’ partitúra di
jából (30,000 fr.) kap, 1 0 , 0 0 0  fr.; az első húsz előadás
ból (2 5 0 frjáv a l) 5000 fr.; 80 további előadásból (105 
fr.jával) 12,000 fr.; a’ megyei színházaktól mintegyöüOO 
f r . ; — tehát öszszesen 40,000 frank dij olly költeménynek 
1 0 0  első elóadatásaért, mellynek ritkán van maradandó li-  
terariai belbecse! — A’ theatre francais díjazásai szinte 
elég jövedelmesek; álljon itt ezek közül is néhány példa: 
A ’templarius 81 előadásból a’ színháznak 267,318 fr. a’ 
költőnek 22,275 f r to t; Hernani 72 eladásból 160,560 fr. 
a’ költőnek 14,075 fiot; Bertrand és Raton 165 előadása 
251,879 a’ színháznak 27 491 a’ költőnek; Angelo 6 6  e- 
lóadásból 146 652 a ’ színháznak 17,221 a’ költőnek; Don 
Juan d’ Austria 116 előadása 238,413 a’szinháznak, 24,807 
a’ költőnek ; Pohár viz 116  előadásból 235,270 a’ szín
háznak, 24,609 a’ költőnek; Láncz 80 előadásból 135,216 
fr. a’ színháznak, 16,268 a’ költőnek. — E ’ színházi bevé
telben részesülésén kívül, ide számítandók még a’ kézirat el
adásából , ’s a’ megyei színházaktól bejövő dijak , úgy az 
iró jövedelmét a’ nevezett darabokból bizton tehetni 30—
40,000 frankra. Azt hinné az ember, hogy illy fényes ju 
talmak mellett az írók nemes versenyre kelnek egymással, 
örök, vagy legalább maradandó becsű müvek előállítására, 
mellyek vagyon mellett örök hírt is hoznak, azonban az iro
dalmi iparűzésben is , mint minden üzletben, kényelmesb , 
a’ tömeg számára dolgozni, mint választott nemes ízlésű 
közönség, vagy mi még több, a’ szent művészet igényeinek 
megfelelni!

(Az orosz czárnak Hollandia felé irányzott érdekes 
utazása.) A’ Times egész az utolsó apróságig közli a’ 
czár tengeri u tazásá t, többi közt elbeszéli: hogy a’ czár 
hajóra szálltakor , figyelmét azonnal a’ M arriot vezérlete 
alatt álló kir. angol tengerészi csapatra forditá, a’ födöze- 
ten ebédelt, a’Themseparti tájéknak jobban szemügyre ve- 
hetése végett. A’ czár népszerűsége a’ födözeten levők 
szivét megnyerő. Több altiszttel nyájasan minden fesz nél
kül mulatott ’s egy tengeri katonával az angol fegyver
forgatási módokat mutogattatá meg ’s mi megtörténvén él
vévé annak puskáját, ’s azzal az orosz fegyverforgatás- 
módot mutogalá meg, miközben az angol és orosz fegy
vergyakorlati modor közt: különbözéseket ügyesen roagya- 
rázgatá. A’ fegyverforgató tengerész azonnal két aranyat 
kapott a’ czártól. Az utazás nagyon kellemes volt.A’hel- 
voitsi öbölhez közelgéskor egy hollandi hajóhadcsapatot 
vettek észre , hol egy hadigőzös árboczán a’ hollandi k i
rály lobogója lebegett, ki maga is a’ födözeten v o lt, a’ 
c/*rt üdvözlendő. A’ királyt a’ czár egy angol mérföld- 
nyire az angol hajón fogadá ’s az angol tiszteket neki be- 
mutata, Maritot hadnagynak a’ czár egy gyémántosgyürüt

nyújtott em lékül, ezenkívül az emlitett tengerészkatoná
nak a ’ kapott két aranyon feivül még kilencz font sterlin
get, minden káplárnak 5, minden közkatonának ’s dobos
nak 4 font sterlinget adatni rendelt.A’ Blackeagle (fekete 
sas) és Lightning hadigőzösek matrózai 500 font a’ black- 
eagli hajó kormányosa pedig különösen 46 ft s terlinget’s 
egy gyémántosgyürüt nyertek ajándékuI.Az angol legény
ség a’ czár hollandi gőzösre szálltakor hármas hurrát ki
áltott a’ bőkezű fejedelemnek, mit a’ czár mély bókkal ’s 
’s mellre szorított kézzel köszönt meg.

(M ég gazdagabb mint Rothschild.) A’ személyesített 
gazdagságot jellemzóleg, nálunk csak Rothschild nevét 
szokás emlitni ; a’ „M orning Chronicle“  azonban máskép 
vélekedik. E ’ lap t. i. a’ nem rég  L o n d o n b a n  meghalt 
Arkw right angol bankárról azt Írja, hogy tetemes birtokain 
kívül 7 millió font sterlinget hagyott maga után. Továbbá 
Heine Salamon hamburgi bankárt emliti 4 millió ft ster
linggel; Astort New-Yorkból, ki mint szegény vándorle
gény költözött W ürtembergból Amerikába 17 millió dol
lárral; utána Gerardot Philadelphiában, ki Astor után leg 
gazdagabbnak tartatik Éjszakamerikában. ’S csak ezek után 
sorozza elő Baring , Rothschild és Hope családokat. — 
De mi azt hiszszük, hogy e’ Krózusok aligha beküldők 
pénzállapotjok mérlegét a’ „Morning Chronicle“  szerkesz
tőségének, ’s a’ nevezett felszámításnál egy két milliócs- 
ka különbségre nem igen ügyeltek.

(A z angol bibliai társaság) legközelebb lefolyt má
jusban negyvenedik é ri gyűlését íartá. A’ biblia e ’ jeles 
társaság közbejárulta’s eszközlése által jelenleg 138nyelv- 
r e ’s diaelectusra van fordítva, ’s csak a’ múlt évben millió 
példány osztatott ki belőle.

(Zsidó parliament.) Csak kevés történetbuvár előtt 
leend tudva, hogy Angliában VIII. Henrik alatt egy zsidó 
gyűlés (parlamentum judaicum) tartatott. A’ király egészen 
véletlenül rögtön parancsot ada országa minden scheriffjei- 
nek, hogy minden nagyobb városból a’ két leggazdagabb, 
a’ kisebbekből egyet a’ leggazdagabbaknak tartott zsidók 
közülhaladék nélkül, a ’ királylyal leendő tanácskozás végett 
Londonba rendeljenek. A’ zsidók nem kevéssé ijedtek meg, 
illy rögtön királyi tanácsosságra emeltetésükön ’s az egész 
megtiszteltetésből nem sok jót sejtettek. Nem is csalat
koztak , mert a’ király 2 0 , 0 0 0  márka ezüstöt kívánt tő lük, 
mint rövid idő alatt a’ zsidó községektől behajtandót. V III. 
Henrik nem azon ember volt, ki ellenmondást tűrt, ’s igy 
az improvisált tanácsnokok, a’ követelt öszszeget egesz 
készséggel megajánlván, örültek, hogy ép bőrrel távozha- 
tának. — E ’ zsidókövetség aztán gúnyosan „parlamentum 
judaicumnak“  neveztetett.

Egyik párisi színház földszinti helyén, egészen 
félreeső zugban egy fiatal embert lehete lá tn i, ki sovár- 
epedve tekintgete ’ föl egyik páholyba ’s időről időre egy 
zsebében rejtegetett mordályt szájához irányozgatott. A’ 
rendórbiztos rémülve közeledék az öngyilkossági szándé
kot forralóhoz ’s kikapá kezéből a’ fegyvert. „Ugyan hagy
jon ön békén legalább — ennem!“ kaczaga fel az ifjú. A ’ 
mordály czukrász-csem ege volt — csokoládéból.

waw Budán c’ napokban mond egy pesti nemet lap, 
je les dalnoknónket Sch . . . aszszonyságot egy veszett 
eb vévé üldözőbe, de szerencsére mielőtt megmarhatá, 
férje által agyonlövetett. De a’ legiszonyúbb e’ dologban 
— úgymond — az , hogy ezen eb több m á s  állatot 
(„m ehre andere Thiere“ )  mart meg: mellyek mégnem lö
vettek agyon. Több m á s  állatot! Ha ez nem finom e l- 
mésség, úgy a’ legékesebb 's legszabatosb construalás, a’ 
stylusok remeke !

Kosciusko Stael aszszonyság kérésére: „Tábornok 
ur, beszélje el nekem ön a’ lengyel forradalmat“  imigy 
felelt: „Aszszonyom én a’ lengyel forradalmat véghez vit
tem , de elbeszélni nem tudom.“

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-ntcza 453.



A’ magyar zsidók kelsó vagy szellemi email« 
elpatlója, és azok valóságos ellenségei.

(Szózat a’ maga idejében Feitel Móricztól, az izraeliták számára 
irt házi postillák szerzőjétől.)

(V ége,)

III . A ' Rabbinismus tudományosság és miveltség ellensége.
Ha valaki részrehajlatlanul tekint a’ zsidók történe

tébe, e léggé meg fog győződni arról, hogy a’ terméket
len rabbinismus öszszeférhetlen a’ tudományos elemmel, 
tanítványait hajdan és most csak a’ tudományosság és mi
veltség nélkül szűkölködő talmudistákban találja föl. M ai- 
monides és A ben-Esrától az aristotelesi phiiosophia nö
vendékeitől kezdve , egész a’ Wolfhoz szító Mendelsohn 
iskolájáig , Maimon Salamon Kant kedvencze, sót a’ mai 
gchellinget vagy Hegelt követő zsidók ig} még nem ismer 
a ’ világ egy tudományos zsidót is , a ’ ki jó véleménynyel 
lett volna a’ tulajdonképeni rabbinismus felő l.— De hogy 
is lehetne ez máskép. Valódi tudományosság épen olly tá
vol van a’ tartalom nélküli betü-imádástól, mint a ’szentes
kedő n o n c h a 1 a n c e -  tói. — Nyomozás és a’ vizs
gálódás a z é l e t b ö l c s e s é g n e k  főeleme; »’hasznot hajtó 
m unkásság pedig (gyakorlatiság) életjele , lám Talmu
dismus értetlen utánmondást, tartalmatlan teendőket á llit- 
föl kötelességül, a’ legkorlátoltabb egyoldalúságra szo
rítja  mumiaszerüleg elnyomorodott követőji erejét,— És ha 
nem is elvekből, mert hiszen ezeket ó nem ismer, még is 
az elszigetelés vágyánál fogva ellensége minden eró-fej- 
lésnek — mintha ma semmi újnak sem volna szabad lé tre - 
jónie , mi már a’ régi r abbik idejében nem történt.

Nevetségesnek látszik , ha mai talmudistáktol a’ régi 
rabbikat arról dicsértetni halljuk, hogy azoknál tudomá
nyosság épen nem hiányzott, sót előttük a’ legújabb mai 
találmányok ismeretesek voltak, és hogy azok minden böl- 
c se ség , minden tudomány lényegével bírtak; a’ nélkül, 
hogy midőn eldödeik nyomán való haladásukat állítják, tu
dományos térre lépnének, vagy legalább olly igen ne kár
hoztatnák az értelmiséget. — Úgy lá tsz ik , ők azt vélik, 
hogy a’ nálunk Mózesnél és a’ prófétáknál nagyobb becs
ben álló rabbik helyettük is gondolkoztak— ’s elfelejtik 
azon talmudi tanítást .,hogy a’ tudomány nem örökölhető, 
nevetségesnek látszik, mondom, de egyszersmind boszan- 
tó , min azonban nem lehet csudálkozni; mert azon vak 
hitü rabbik, igen jól tudják, hogy nemzetiségükben min
den időben csak a’ tudományos elmék voltak azok, mellyek 
a’ tartalom nélküli és haszontalan ascetikáről nem a’ leg 
kedvezőbben szóltak — és ma is szinte a’ miveltség az , 
melly a’ betűk bajnokainak sötét székére, igazság 
és világosság után szabad vizsgálódás által törekvő fér
fiakat óhajt. r

Dr. Jóst a’ tudós zsidó-történetiro , a’ X llik  század
beli tudós rabbikról azt mondja : a’ rabbi tudósak közül 
többen, kik később a ’ philosophia tanulására adtak mago
k a t, elveszték első szakmányukhozi kedvüket, ’s inkább 
ragaszkodtak a’ világpolgár szabad állásához, valamint hogy 
még ma is azoknak tudományos irányzata, kiknek meggyő
ződésüket hivataljoknak föláldozni n e m  k e l l ,  vagy ezt 
tenni nincs akaratjokban, egészen rabbi-ellenek. A’ viták 
e ’ tárgyban már befejezvék: tudatlanság és értelmiség 
azon két hatalom, mellyek közül az első az unalmas há
zi-szertartások világának és az értetlen külszentesbedés- 
nek hódol, gyakran, sokat buzgókodib hogy annál keve
sebbet kelljen cselekednie; midőn a’ második, minden, 
az európai miveltséggel altalaban, különösen pedig a ho

nival ellenkező idegen későbbi hagyományoknak hátat for
dít) a’ tiszta mosaismust és a’ szelíd prófétai tanokat óhajt- 
ja  , hogy a viszszataszito istentiszteleti gépszerüsködés— 
nek veget vethessen , ’s a’ tespedést olly iszonyúan sze
rető zsidókat a’ vizsgálás szellemével megbarátkoztassa.

Minthogy itt azon akadályokról szükség szólani,m el- 
lyekkel minden magyar zsidó egyednek a’ közmiveltség elé
résé végett küzdenie kell, szabad legyen még említenem, 
mennyire térnek el a’ mai állandósítást szerető rabbik 
a’ múlt századokbeliektöl. Midőn a’ lefolyt időkben élt* 
fölvilágosodott izraeliták , kiknek a’ tudományosságot és 
vizsgálódást, babonás balgaság ellen kellett védniöb, vér- 
tanuságukat előre tudva, ellenségesen megtámadt, zajos 
éltet töltőnek w), az alatt here gondatlanságban élő kísér
teti ellenségeik dicsteljesen kéjdus órákat számláltak. A’ 
vakon követő tömeg nem dicsőíthette eléggé kegyeseinek 
magasztos életét ’s ezeknek egyéb dolgok nem volt, mint 
munkálatlanul heverni — a’ világzavarok és korkérdések 
után nem tudakozódni ’s az igazi emberiségre mit sem 
gondolni. Világot gyújtani nem engedőnek, és maradt sö
tétség.

íg y  a’ régibb iskolából került rabbik csendes szenve- 
dőlegesség állapotában éltek, de most a’ körülmények már 
máskép változtak. Azon politikai fölemelkedésen kívül is, 
mellyre nemzetségünk kezd jutni — ’s a’ mellynek követ
keztében tőle a’ világ joggal többet igényel , a’ tudomá
nyosság ’s kiképzettség szüksége is naponkint élénkebb 
lesz. — Ugyan is csaknem minden helységben vannak zsi- 
dók, kik vagy felsőbb iskolákat végeztek, vagy magányos 
szorgalom által magukat kimivelék — és ezek az igazság 
’s fölvilágosodás iránti hő buzgalmuknál fogva , hitsorso- 
saiktól azt kívánják, hogy azok hivatásuknak ’s helyze
tüknek illőn megfeleljenek ’s rabbijaiktól igényelik , hogy 
ha elegendő tudománynyal nem bírnak is, legalább a’ kor- 
kivánalminak daczosan ne szegüljenek ellene. Ezért min
dent elkövetnek az obseurantismus hősei, hogy a’ rájok 
lövellett sugarak körükben világosságot ne áraszszanak, 
’s más menedékük nincs, mint magúknak a’ zelotismus és 
pharisaeismus már elhiresült fegyvertárából hozni fegyvere
ket. Ha illy szellem-gyermekek egyházi beszédeit!?)hall
gatja az ember, akkor csak azt tapasztalja, hogy az e -  
mancipatio a’ polgárosodás reményét siratják ’s a’ múlt 
századok kinpadját mutatják föl hallgatóiknak, hogy azokat 
más nemzetekkeli öszszebarátkozástól és öszszetestvérü- 
léstől viszszaijeszszék. Buzgón fáradnak ők a’ szellemi 
ápolásuk alá ajánlott népet szellemi szolgaságra kárhoz
tatni , sőt még a’ szószéken kívül is föllépnek és szabad 
és tiltott utón módon arra törekszenek , hogy a’ zsidóktól 
minden tudományosság és miveltség távol maradjon, hogy 
vaiódi életfogalmak és világismeretek őket a’ társaság kö
rébe ne vezessék , elüttök olly hivatáskor ne nyittassák, 
melly a’ rabbik túlzó ascetikájával öszsze nem férhet, és 
csirájában minden magasztosb öntudatot készek elfojtani # )  
szóval azt akarják, hogy a’ zsidónak más ismérete ’s aka
rata ne legyen, mint csupán a’ talmudi sophismák és ha
tártalan külszenteskedés.

* ) A’ m kir. Helytartóságnak* Cherin nevű aradi rabbit dü
hös tiszt-társaitól védelmeznie kellett, — Mende'sohnt kár
hoztatták a’ maga korában, mivel a’ Bibliát németre for
dította.

*#) A’ törekvés , istennek tetszeni külszenteskedés által, melly 
mellett gyakran jó belérzeményck is vannak - -  a’ vak hitű 
zsidók mintája arra, hogy miképen viseljék magokat olly 
emberek iránt, kiknek ök alattvalóik. A’ világ folyvást 
csak a’ rosszat tudja rólok, de azért ők soha sem gondol
nak arra, hogy erkölcsi jellemük tis/.taságát mi módon tüntes-
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I V  M i k é p  k e l l e n e  a ’ t ú l  s z i g o r ú  r a b b i n i s m u s s a l  b á n n i  é t  
h o f f t /n n  l e h e l n e  a ’ b e l s ő  e m a n d p á t i o t  l é t r e h o z n i .

Már többször említettük azon v ilágosságot ,  raellynek 
erejétől az olly igen  veszé ly es  tespedésnek szé t  k e l lo s z -  
lania, a’ nélkül azonban, hogy  az eszközöket ennek lé t -  
behozására előterjesztettük volna. A ’ tudományosság a z ,  
melly a’ vizsgálódást nem tűrő mai talmudismussal Ösz-  
szeférhetlen. Csak az elsőt kell e löm ozdim i, é s  minden 
sophistikai m esterséges  szövedéknek a’ logika mintamér
tékének rá alkalmazása által meg fog semmisülni. —  N e 
hezebb a’ felelet e ’ kérdésre : miképen eszközölhető, hogy  
a ’ közvilági miveltség a’ néptömegnél bemenetelt nyerjen,  
hol k o n o k sá g , rajoskodó babona és pharisaeusi furfan
g o s s á  , minden m ég törvényes követelésnek is  ellentáll? 
mikéPen eszközölhetni a’ zsidó közönségben azon m eg 
győződ ést ,  hogy valamint az eg y esre  nézve  : a’ belső, é -  
lén k ,  lelket és  sz ivet  boldogító vallás rendeltetett— ú g y  
fő le g  «’ gyü lekezetre  nézve van a’ külső istentisztelet  
é s  formák, nehogy a’ tömérdek házi szertartás,  a’ rael-  
lyektól néhányan üdvösségöket hiszik fü g g en i  ír)  minden 
érdekes ü z le tn ek ,  maiparnak és a’ hon-vagyonositó g a z 
d aság i  vállalatoknak szerencséjét  akadályozólag hassa.  
(T i  sz igorú  rabbinisták, tegyétek  kezeiteket sziveitekre , 
’s  valljátok m eg nekünk: vájjon saját rendszeretek m egta
g a d á s a ; vagy  melletteikétszinüsködés nélkül, megtudnátok  
é  felelni v i lág  polgári hivatástoknak? —

N ém ellyek  magukra h a g y á s ,  v a g y  az idő és  termé
sze t  hatalmas befolyása által akarják e ’ megrögzött bajt 
orvosoltatni. A ’ kor i g é n y e i , ig y  vélekednek, k ieg y en l i -  
tendik azon különbözőségeket, mellyek a’ mai zsidó és  mai 
é le t  között mutatkoznak. A z  emberi te r m é sz e t , véleked
nek ugyanezek , előbb utóbb föllázadand e g y  olly  s z o lg a 
s á g  ellen, melly a’ zsidó sze l lem i-é le te t  n yűgözi.  A zon
ban nem tekintve arra, h ogy  az illynemü magukra hagyás  
által vallási közön yösség  csúszik  b e ,  melly utóbb kezét  
a ’ vallástan minden t e v ö le g e s s é g e  ellen fölemeli — a ’ m i ,  
ha nem leend is szineskedók boszuságára, kik a’ követke
z é s s e l  keveset gondolnak, minthogy ók képzelt  szen tsé 
gük áttal a’ paradicsomban kitűnő széket  vittak ki maguk
nak , az álladalom ezt  e g y k e d v ű sé g g e l  nem nézheti. M é g  
ifgyelembe veendők az anyagi elhanyaglások i s ,  mellyek  
gyakran századokra árjalmasan hatnak, azon károsítások mi
att, mellyeket a’ szellem i kiskorúság a’ kereskedési életre  
gyak oro l,  ’s ezért a’ leh ető leg  kivihető utón —  módon , 
létrehozandó v o ln a , h o g y  a ’ magyar zsidók, kik valóban 
teh etség  és k ép esség  nélkül nem szűkölködnek , az ig a z i  
polgári hivatásra minősíttetnének.

É s  ismét az ausztriai kormány leg y en  az, ki nekünk 
például élővilágodon. A ’ császári tartományokban létező  
tö r v é n y ib e ) ,  hogy senki rabbi hivatalra ne alkalmaztassák, 
ínig rabbiságrai k ép esség e  m ellett ,  valamellyik birodalmi 
egyetem nél a’ philosophiai iskolákat el nem v é g e z te ,  h o -  
nunkban is  létre jöjjön. Philosophiailag képezett rabbik 
nem fogják kivánni , hogy  az életkorlátozó, k isszerű túl 
h tlzg ó sá g a ’ polgári hivatásnak ellene dolgozzék. Ők a’ k ü l-  
boritékot a’ magtol elkülönítve, nem hagyandják k ö zségü k

sékki, és hogy keblüket, igazolhassák; a’ honnan, ha egy
szer törvényhatósági mentséget nyerhettek, akkor ítélheti 
őket a’ világ, mint akarja.

* ) Már többször bebizonyítottam (lásd Allgem. Zeit, des Ja
denthums), hogy szellemnemesitö foglalkozásokra képes em
berek előtt, több házi szertartások jelentőségűket elveszti. 
Azért tehát fisak szellemi fölemelkedés!

**) H°gy ezea törvény valósítása a zsidó theolognsok kiképezé- 
sére egy -papnövendék ház fölállítását föltételezi, kétséget
nem szenved, és a’ magyar zsidók, kik annyi éveken k e
resztül azért adóztak , hogy türetessenek , most midőn a1 
bölcs atyai kormány ezen adót megszünteti, néhány eszten
dőig ön maguk boldogitására is adózhatnának, és az illy 
vállalatra szükséges pénzmennyiség készen leend.

szellemét tartalmatlan szórszálhasogatásokban eltörpülni, 
ók maguk is ,  iskolarendhez és a’ szabályzottság mél
tánylásához szokva, nem veendik félvállról a’ legfelsőbb 
intézvényeket#) és azoknak végrehajtásán törekedni fog
nak. Ok a’ templomokban olly rendszabályoknak helyet fog
nak engedni , mellyek az európai miveltséghez közelebb 
állnak és a’honszeretetnék uj emeltyű gyanánt szolgáland- 
nak £*&). Ők a’ világmiveltség iskoláját rstenefleni bűnnek, 
a ’ tudományosságot a’ zsidóság iránt ellenséges elemnek 
nem tekintendik, és a ’ tisztességes polgári hivatásnak’s a’ 
világ kívánalmainak megfelelő szellemet kiképezni seg i- 
tendik.

De a’ tudományos, községük javára befolyást gya
korló rabbik hivatalos állása,méltóságában emelkedni fog, 
’s midőn a ’ tudomány- hijány az előbbi rabbinak csupán 
község-szolgai állást nyújtott, miveit, iskolaügyeket igaz
gató és a ' synagoga, szerkezetet javító vallástauitók le l
ket nemesitő munkásságuk által lelkipásztor czimet és mél
tóságot joggal nyerendnek. A’ nemzeti iskolák elrende
z é s e , mellyre csak kevés közrégben hiányzik erő íMMt}, 
különös figyelmet kíván. Az örökös tartományokban a’ ren
deletek végrehajtásában uralkodó pontosság daczára is, csak 
úgy  hozathattak be a’ normális iskolák, hogy egy cs. is
kolatanácsnok, Homberg izraelita, neveztetett ki az ország
nak e’ szempontbóli beutazására és illendő erővel ruház
tatok fel azon akadályok elhárítására, mellyeket csak egy 
hitsorsos fedezhet föl ##»«*#). A’ magyar zsidókat illető 
eddigi iskolai törvény olly sokfélekép játszatik k i , hogy 
egész M agyarországban több száz gyülekezet közt, csu
pán Pesten , Aradon és N. Kanizsán birnak igazi zsidó
iskolákkal ífrícícíMb) mellyek a’ kor kívánalmainak megfe
lelnek , ’s csak rólok rem énylhetni, hogy tartósak lesz-* 
nek , és a’ babona, kisszellemüség ostromainak engedni 
nem fognak. Ha a’ magyar törvény a’ v é g e tt, hogy a ’ 
tudományosságra a ’ zsidó nép előtt egy uj ösztönt adhas
son, és hogy ez általában az értelmiség által legyen ke
zelve, úgy rendelkeznék, miszerint egy magyar zsidó se 
viselhessen elöljárói hivatalt szükséges iskolaképzettség 
nélkül; továbbá az emberiséget sértő viszszaélések ellen, 
miilyenek például a’ holtak korai eltemetése, a’ körűimé-* 
télés véghezvitele ahoz nem értő emberek, által illedelem- 
elleni magaviselet, a’ holtak kikisérésénél ’stb., egész szi
gorral intézkednék: úgy néhány évtized múlva a’ magyar 
zsidó a’ minden nagy és jó  iránti ösraéretes fogékonysá
ga  mellett, önmagának fölemelésére, drága honunk boldo
gitására azon kivánt miveltségi fokon álland, a’ honnan ót 
egy hatalmas bel ellenség viszanyorani törekszik ’s mel
lyel legyőzni csak szigorral működő törvényesség képes.

Hazám nagy tekintetű és nemes férAai! Több zsidó 
hitsorsosimmal emelem hozzátok öszszekulcsolt kezeim et, 
azon buzgó óhajtással, hogy tegyétek a’ miveltséget és 
tudományosságot a’ magyar zsidók közjavává, hogy köz
erőnkkel e’ honban sok ezer szendergő tehetségek kellő
leg  fölébresztetvén ’s használatra elöidéztetvén, azon or
szágnak, melly velünk olly testvérileg bánik , dicsőségére 
és áldására munkálkodhassunk, és hogy mi a’ szellemi 
nyomatás avult kötelékeiből segitségtek által kivergöd-

* ) Milly hiányos a’ magyarhoni régibb rabbik eljárása az 
anyakönyv vitelében és milly kevesen tartják magukat a’ 
halottak eltemetcsi idejéről rendelkező felsőbb törvényhez! 

**) Mennyivel kedvesebb lesz az izraeliták előtt a’ magyar
nyelv ha az a’ templomban is olly módon fölvétetik, mint 
a’ német istentisztelet Hamburgban, Lipcsében stb.

***) A’ mai zsidó-nevelés és tanitásmód épen olly sokba ke
rülő , mint haszontalan:

****) A' hitsorsos még ott is birand türelemmel és kitartással 
az ellen küzdelmekkel szemközt, a’ hol idegen, korán 
elfáradna vagy elkedvetlenülne.

• •* * * ) Szeged, Győr, Komárom és több t. zsidó községek is di
cséretes törekvést kezdenek jelenleg az iskola-ügyek iránt 
tanúsítani.
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hessünk. Mi egy jóért esedezünk, mellyet nemeslelküség- 
tek nekünk bizonyosan megadand ’s mit e’ hazának kí
vánni, elég  okaitok vannak.E’ kérelem valósítására nézve 
köztetek élelemirigylésnek befolyása nem leen d , mitói 
leginkább csakja’ világosságot kerülő, és az álladalom ve
szedelmes önzői fognának viszszarettenni.

Gróf Széchenyi István Középszolnok mihez 
irt válasza #)

Szeretett hazafiak ! Középszolnok tisztelt közönsége ! 
Nem vagyok ugyan lábaimrul még leütve, sem kedélyem 
nem csüggedez ; mert habár egy idő óta ellenem fordult 
Is nemcsak közvélemény, de számos jóknak véleménye is, 
azért még mindig megtörhetter.ül él bennem szebb jöven
dőnk reménye, öntudatom pedig nem vádol; ’s e’ kettő ma
gyarra és becsületes emberre nézve nagyobb kincs, mint 
köztaps, vagy bár a’ legjobbak ingadozó hajlama; ámde 
azért mégis úgy szólván egészen uj életet ’s kimondhat- 
lan gyönyört lövelt ereimbe tisztelt vérrokonimnak e ’ f é. 
mart. 7kén hozzám irányzott szives lev e le .’S miért ne val- 
lanára ezt meg ? Hiszen én is csak ember ’s fölötte gyen
ge ember vagyok , ki ugyan nem engedi magát portéka 
gyanánt semmi által is , sem fe lü lrő l, sem alulról aka
ratja ellen sodortatni: de azért magára és önerejére hagy
va, bizony mégis alig erősb, mint lelketlen növény, melly 
csak hervadoz. — Honunk halálos álmából fölébredve, hála 
isten é l ! És annyiban jóval előbb állunk a’ leélt gyászos 
napoknál. Ámde most ingadozásnak indul. És ez gyászos, 
de előbbi állapotának természetes következménye. Vala
mint tehát volt idő , vérünknek már elalvó életét felser- 
keriteni, úgy  áll napi renden ma , mindazon erőket, mel- 
Iyek honunkban fejledeznek, okszerüleg mérsékelve, egy 
nagy czélra egybepontositni. ’S e’ czél nem lehet egyéb, 
mint vérünknek ingadozás nélküli regeneratiója. „Ingado
zás néiküli regeneratiója“ mondom: mert sarbaibul kifor
gatni a’ fenállót, és mindent tenkre vervé , vak vélet
lenre bízni vérünk so rsá t, nem mesterség. Az első mű
tétel könnyű volt: mert nem vala bennünk eloltva, de csak 
elnyomva, a’ lappangó élet. ’S igy  én is, elég olcsó áron, 
egy  kis hírre kaptam: mivel az álombul felriasztók sorá
ban én is vevék részt, ’s tán csak a z é r t , mert másoknál 
előbb születtem , előleges r é s z t ! A’ súlyos munka azon
ban, drága földiek! csak most kezdődik. Mert a’ kibon
takozott erő magában még nem áldás; sót alkalmazási mű
tételre, ezer és tarkábbnál tarkább néha átokra is fajul: de 
egyedül bölcs alkalmazás által emeltethetik azon supre- 
matiára , mellynek kénytelenül minden hódol. Már illy bo- 
nyodalmink közt, ú g y , hogy az sükerüljön , más egye- 
dek kellenek az első sorba, mint én vagyok. Én már leé l
tem napjaim javát, fáradt is vagyok ’s e’ fölött nem igen si
kerül ugyanazon egyenek a’ serkentő és mérséklő szere
pet is eljátszani hasonló eredvénnyel: mert legtöbb a’he
lyett hogy illy eljárásban a’ megváltozott körülmények 
józan használatát venné észre és méltánylaná, e’ helyett 
legtöbb — illyen a’ sokaság— rendszerint gondolja látni, 
»s azt hiszi, hogy a’ szerepelő változott meg, kitül aztán 
igen term észetesen, mert ot ingadozónak , sőt hűtlennek 
ta rtja , hidegséggel el is fordul, mig az egykoron nép
szerű ember , mivel senki sem pártolja, vagy csak fölötte 
kevés, saját erejére szorittatik, honnét aztán közlegény 
sorban még jó hasznot hajthat, de többet bizony nem.^— 
Adja tehát vérünk nemtöje, hogy a’ fölébredt nemzedék, 
mellynek erejét jól használva, csak egyesülnie kell, mikép 
csudákat m iveljen, virágzó egyedeiben olly vezéreket is

* ) Középszolnok azon tisztelkedo levelére, mellyel c’ nemes 
megye b. Wesselényi Miklós hozzá intézett felszólítása kö
vetkeztében a’ nemes grófot megkeres nak a’ telekdíj miatt 
azt elfogadva hálát mond. S * e r k »

találjon, kik nemcsak papiroson és szájjal, de az élefm eze- 
jen is ki bírják kalauzolni ezer bonyodalmibul a’ magyart! 
Én mig elek ’s erőm meg nem szakad, bármilly kis kör
ben is, hu maradandók hazámhoz és magamhoz ’s teendek 
annak felvirágzására m indent, mi tőlem csak telik. Ve
gyék e ’ sorokat tisztelt hazafiak, azon nyájas hangulattal, 
mellynek szives barátságukat ’s legközelebbi megbecsülte- 
tesemet köszönöm ’s emlékezzenek meg néha legőszintébb 
hazafitársukról, ki, mig meg nem nem szűnik élni, mara- 
dand melyen tisztelt Középszolnok közönségének. Pozsony 
máj. 9. 1844. valódi hive Széchenyi István.

K i s f a l u d y  t á r s a s á g .

III. K özlei a ’ K isfaludy társaság népköltési gyűjte
ményéről £dalok, mesék, mondák, hagyományok, táncz- és 
aldomásversek, kortesdalok stb. gyűjteménye). Hazaíiui ö- 
römmel siet alulirt a’ t« ez. közönséget újólag tudósítani, 
mikép munkába vett népköltési gyűjteményünk ismét örven
detes gyarapodást nyert, mellyért midőn az illető hazafiak
nak a’ társaság nevében hazafiui köszönetét itt nyilván meg
tenni édes kötelességének ismeri, egyszersmind ide iktatja 
az illető küldeményeknek ezúttal is igen becses soroza
tát. Eddigeló 10 hazánkfia járult az ügyhez, következnek:

11) Kir. tan. S c h e d i u s  Lajos ur, a’ Társaság hely
tartó elnöke , három csomóval gazdagitá a’ gyűjteményt, 
26 népdal, 21 különféle magyarországi énekek, egy kor
tesdal ’s 10 hangjegyekre irt d a lla l;

12) K e l e c s é n y i  József ur Nyitramegyéből Csa
ládról újból több népdallal ’s néhány kortesdallal ;

13) S z e b e r é n y i  Lajos u r , nevelő Vieszkáról 24 
darabbal; végre

14) P i n t é r  Endre praemonstráti kanonok ur Csor
náról 102 mondd: százkét, többnyire Rábaközben szedege
tett népdallal kedveskedék , — mellyeket, másfél százig 
szaporíthatni Íg é rt, mikre hazafiui bizodalommal számot 
tartunk.

A’ beküldő urak különböző eljárása, ’s a’ tárgy körül 
fejledezó újabb ’s újabb nézetek , javaslatok ’s indítvá
nyok következtében a’ Társaság még a’ következőkre kí
vánja ügyünk barátait figyelmeztetni: Mindenek előtt em
lékezetbe hozza , hogy eredetileg kitűzött czélja szerint 
egyedül és kizárólag csak eredeti magyar népdalokat, 
m ondákat, stb. kíván egybegyiijteni, nem pedig széles 
értelemben véve m a g y a r o r s z á g i  akat, tehát nem tót, 
szerb,vagy egyéb magyarországi népekéit, hanem, mennyire 
t. i. kieszközölhető, egyedül ’s tisztán magyar feleink ’s 
véreink népdalai körül forog a’ kérdés. Továbbá újólag 
tétetvén óhajtások az öszszegyüjtendó dalok nótáji irán t, 
újólag kérjük tisztelt hazánkfiait, hogy kiknek, az általok 
beküldendő dalok nótáit is módjok ’s tehetségökben van 
lekótázni, ezekkel kétszeresen Iekötelezendik a’ társaságot, 
melly ez esetben a’ kótáztatási költségeket szívesen viselni 
ígérkezik. Indítvány tétetett a’ hazában olly nagyszámban 
’s különféleségben létező kortesdalok, székiktatási ’s tiszt- 
ujitási énekek, zászlófelirások , tánezversek, elköszön
tök ’s áldomásmondások egybegyűjtésére is, mint mellyek 
szándékba vett gyűjteményünknek nem csekély kiegészi- 
tóji leendhetnek, ezek is illő figyelembe vétetni kéretnek, 
csak igy lehetvén gyűjteményünk a’ magyar nép mind je 
len gondolkozása’s érzésmódjának, miveltsége ’s jellemé
nek tükrözője, mind a’ népélet ’s történet, sőt még a’ ne
tán egyben másban szendergő myíhosok felfedezesere, ki
kutatására szolgáló tárháza. Végre igen érdekesnek sót 
szükségesnek látja a’ tá rsaság , h a ,  hol lehet, az illető 
dalok ’s mondákról a’ vidék is felgyeztetnék , mellyben 
azokat a’ gyűjtő hallotta, — mert gyakran ugyanazon dal 
itt kevesebb ott több vers-szakban, emitt igy, amott más
kép énekeltetik , mit a’ társaság annak idejében az ösz- 
szeállitáskor kellöe» haszaálaud. Egyébiránt, mint már
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mondva volt, a’ dalok akár egészek, akár töredékek,gyűj
tő csak úgy és azt jegyezze fel, a’ mint azokat hallotta , 
vagy tudja, egész eredeti pongyolaságukban, sőt még a’ 
Sikamlósak , két értelműek is úgy , a’ hogy daloltatnak , 
az öszszeállitó választmánynak vagy szerkesztőségnek ha- 
gyaodván f e l , azoknak miképeni használása iránt intéz
kedést. __Pesten, a’ Kisfaludy társ. ju l. 6 kán tartott havi
gyűléséből. G a r a y  J á n o s ,

h. titoknok.
A’ fertőtónalt eredete.

(Népmonda.)

Gyönyörűn tündöklik fel a’ ragyogó vizszin midőnaz 
ember a’ Lajta hegység sűrű bükk és tölgyfaerdeiből ki
lép: balra Nezider fekszik, szerény m ezőváros,’sinnen a’ 
mellette fekvő tó keleti és nyugoti partján Buszt és Sop- 
ronyig elláthatlan m eszszeségre nyájas faluk láncza húzó
dik el. A ’ Lajta hegység keleti le jtjén , főképen az emlí
tett helyeken, miveit szőlőültetvények; a’ völgyekben pedig 
termékeny mezők, ’s dúsan virágzó rétek nyúlnak el eg é 
szen a’ tó partjáig.A’tó tiszta hullámaiban vadkacsák’s más 
vízi madarak vígan úszkálnak ’s az őket üldöző vadász 
ellen a’ sűrű és széles nádfalakban biztos menedékhelyet 
találnak, mig a’ kristály színű meder soknemü jóizü halak
tól pezseg, raellyek hiába fáradoznak az őket bekerítő há
lók ’s csalékony varsákból kimenekedni. De bár mi gyö
nyörű a’ tónak tekintete, mégis sokkal kellemesb lehetett 
e’ tá j , m időn, a’ monda szerint , az arany nap , nem 
a’ tiszta hullámokra tükrözé magát, hanem kies völgyekben 
áldásdus virányokra árasztá sugárit. Tikkasztó meleg nyári 
nap vala, mellyen a’ déli nap sugárait tüzes nyilak gyanánt 
lövellé az érlelt rozsföldekre, mellyekben a’ feltört bar
nás aratónőknek éles sarlói Csengének;legkisebb szellócs- 
ke sem hüsité a’ forró arezokat. Ekkor lassú léptekkel egy 
vándor közelgete, enyhítő forrást kémlelvén, melly kiszá
radott ajkait megnedvesithetné. Botjára támaszkodván lan- 
kadtan ’s bágyadtan tovább tovább vánszorog, batyuja évek 
’s a’ gondok súlyától görbített hátát még inkább lenyomja, 
’s véres veritékcseppek gyöngyökként gördülnek le hom
lokán, az arczát árnyékozó szakállnak ezüstjét megáztat
ván; szem és arcz lángolnak ’s a’ száraz nyelv az ínyhez 
ragad. Most már nyalábját egy fa alá veti, mellynek ke
vés ágai a’ naptól ótalmaznak ’s ó maga is leroskad, ú t
já t folytatni képtelen. íg y  hevert egy ideig a’ földön szom- 
ja  m iatt, csak nem elepedvén, midőn egyszerre emberi 
szót és lépéseket hall. Fölemelvén fejét két ifjút vesz ész
re , kik mindegyike fris vízzel töltött korsót vivén, egye
nesen neki mentek. Ámbár külsejök ’s az épen végzett be
szélgetésüknek tartalma nem igen gerjesztették bizodal
m át, mégis a’ vándort, szórajának dühös gyötrelmei arra 
bírták, hogy a’ két legénytől enyhitalt kére, de — hiáhan 
rebegék száraz ajkai kérelmét. Sem az ősz utasnak gör
bült a lak ja , sem az ezüst fürtöktől gyéren körü llengett, 
gondredőzte homloka, sem homályos esedezve ég felé 
pillantó szemei, sem a’ nyomorult állapot, mellybe helyez
tetve^ v o lt, nem voltak képesek azon jeges kérget, melly 
a ’ két ifjú szivet beboritá, elolvasztani ’» irgalmukat g er
jeszteni ! Gunykaczaj lön szomorú eredvénye alázatos 
kérelm ének, sőt még szemei előtt kiöntötték a’ vizet, úgy 
hogy ez a’ szegény férfi ruháit megáztatta ’s gonosz szá
jukból dörgött ezen szörnyű átok: „Inkábbm egm érhetet
len tóvá váljék ezen v iz , mintsem} hogy ajkodat egy 
csepje illetné.

Könyözön áradt a’ vén utas szemeiből ’s utolsó ere
jét öszszeszedvén elsietett ’s a’ két gonosz suhancz harsogó 
nevetést küldtek utána mig végre szemeik elöl az e r
dőben eltűnt. De a’ nap sugára már nem ébreszte fel töb
bé boldog embereket enyhítő almaikból, a’ nap arany- 
fényéi íubbé nem árasztá kies virányokra , az emberek ’s

szorgalmuknak dús áldása a* zugó hullámokban találták 
sirukat, *s ama nap óta tó boritáa’ tájékot, hol pajkos if -  
jon ezo k , egy lankadt ősznek eredő kérelmét, gúnnyal 
viszszautasitották, ’s öreg szemeinek hönyezésére rémitó 
átokkal feleltek.

T ár ez».

(N ép-dalzenék terjedése.) A’ valódi népdalzene az 
egész föld kerekségét bejárja. A’hires angol nóta „M arl
borough s’en v a -t-en  guerre“  a’ serailba hatott, ’s ze
néje igen igen gyönyörködteti a’ szultán hölgyeit; W e
ber Büvösvadászából a’ hölgyek kardala Délamerika erde- 
jiben viszhangzik. ’S a’ nálunk is isméretes Nägcli féle 
dal „F reuet euch des Lebens“ Lichtensteint a’ hottento- 
tok közt lepé m eg , midőn 1803 — 1806ban e’ vadnépek 
között utazott. A’ legközelebbi lipcsei sokadalomra jö tt 
idegenek pedig Lortzing „czári dalát“ Oroszország bel
sejében , Svéd- és Norvégországokban , sót Amerikában 
is hallák. A’ mi Rákóczy-nótánkat is széltiben játszák 
Paris és Londonban.

(Laíitte emlékiratai) alkalmasint perre fognak szol
gáltatni alkalmat. A’ moszkvvai hg (N ey), a’ megholtnak 
veje, az emlékiratok kiszolgáltatását kívánja; Laíitte assz. 
’s a’ végrendelet teljesítői ellenszegülnek e’ kívánatnak ,  
miért a’ hg a ’ szajnai törvényszék elnökéhez folyamodott, 
hogy az a’ kiszolgáltatást parancsolná meg; ez azonban 
azt csak felfüggeszteni rendelte. — A 3 „National“ szerint 
Laíitte irományai között Lajos-Fülöp sajátkezű levelei n i n .  
c s e n e k ,  azonban olly kezekben vannak , mellyck által a’ 
per lefolyta után , kivált ha azok e lle n , kik Laütte poli
tikai pályáját eltorzítani akarnák, föllépni szükségesnek 
találtatnék, bizonyára napfényre fognak hozatni.

(Fordítói gyorsaság.) Sue| Jenő hirdetett uj regényé- 
sek „le Ju if errant“ (a ’ kóbor vagy kósza zsidó) m agá- 
banLipcsébenö t német fordítása, ’s az eredetinek két u tán- 
nyomatása van hirdetve. Erre nézve különös gyorsaságot 
fejte ki a’ Kollmannféle könyvkereskedés Lipcsében, melly 
az első szállitványt már jun. 2 okén adá ki azon m egjegy
zésse l, hogy ez mindent magában foglal, mit a’ Constitu- 
tionel jun. 25kétöl jul. 3 -ig  megjelenő számai hozandnak. 
’S igy, ha igaz, a’ lipcseiek a’ fordítást előbb olvasandják, 
mint a’ párisiak az eredetit. —

Tövisek és virágok.
^"»^„M ondd meg nekem mit eszel ’s elmondom, hogy 

ki vagy“ állitá egykor egy szellemdús franczia ’s nem min
den alap nélkül. Valaki étkezéséről alkalmasint megítél
hetni je llem ét, szenvedélyit, rangját és állapotjáf. Néz
zünk csak meg egy vendéglőbe lépő férfiút; az a sz ta l, 
mellyet választ, a’ mód,mellyel kalapját felakasztja, m ely- 
lyel székre ül, vagy pinezért híja, mind megannyi ismér— 
tető jel rajta. Felüti az étjegyzéket, ’s az ételek szerint, 
mellyeket rendel, egészen megítélhetni öt; legalább azon
nal megismérszik rajta : gazdag vagy szegény é , finom 
izlelgő vagy csak falánk, fukar vagy pazarló é ? De fő- 
ismertető jele mégis azon módban fekszik, mellyel fizetni 
akar. A’ szeleverdi uracs, kinek sok dolga van hitelezők
kel , azt k iá ltja : „Tartozásomat“ vagy (ritkábban) „fizet
ni akarok!“  A’ kereskedő vagy üzér igy k iá lt: „szám 
adásomat !“ Az előkelő vagy világfi: „árjegyzékem et“ * 
A’ falusi nemes ember (ha egy tál-ételt eszik is): „költ
ségemet !“  A’ kisvárosi vagy falusi em ber: „mivel tarto
zunk?“  az egészen közönséges emberek (minden nagy 
világi tón ellenére) előre leteszik a’ bor árát.

A’ svéd király egy sereg udvaronezot kegye
lemmel elbocsátott, mind többnyire gazdag birtokosakat, kik 
saját jövedelmeikből is kényelmesen élhetnek; a’ király az  

eddig rájok költött pénzt egyfelől a’ tudományok ’s művé
szetek valamit más felöl a’ szegények fölsegélésére for- 
ditandja.

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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Pest, július 14kén.

M agyarország k iváltságos Jakosiltoz
II.

H a z a f i a k !
Mindennek van pillanatja, melly ha e lsu rran , sok

szor örökség sem hozza azt vissza többé. Honunk fe l- 
virágoztatási kérdését illetőleg, úgy hogy annak feloldá
sát mint szabad emberek teljesítsük, mielőtt elvonult vol
na fölöttünk az óra, alkalmasint így vagyunk; mert a’ hosz- 
szasb béke időszakát, mellyel olly nagy mértékben áldott 
meg a ’ so rs , hamarább válthatná fel általjános mozgalom 
vagy legalább helyhez kötött küzdelem , mint azt a leg- 
élesb szem is előre látni volna képes.

Tennünk kell tehát , nehogy kifogyjunk az időbül.
Tenni azonban , miszerint a’ tett helyes legyen és 

meg is teremje a’ várt gyüm ölcsöt, csak úgy le h e t , ha 
minden vakító körülménybül kifejtve, teljes világban áll 
előttünk azon dolgok lényege , mellyek életbe léptetése 
után sovárgunk.

Hadd hordjak ehezképest még nemieket azon eszme 
felvilágosítása végett itt e lé , mellyet mintegy évvel ezelőtt 
vala szőnyegre hozni szerencsém, melly honunk gyakorlati 
kifejtését czélozza ’s mellynek pártolására T iteke t, tisz
telt Hazafiak , legközelebbrül f. e. april 13-dikán egyene
sen felszólítni valék bátor*

Ám lássunk tisztán és mindnyájan , és senki ne 
m ondhassa, hogy el lön csábítva vagy ollyasba hálózva, 
mi azután később, mikor tán kitisztul felfogása, előtte 
hasztalannak sőt károsnak fogna mutatkozni.

Legjobb akaratunk ’s legczélirányosb működésünk da
czára is ,  fájdalom, tán bukni fog az ügy, mert ellensé
ge  tábor; törekedjünk tehát a r ra , ’s értsük egymást jó l, 
mihezképest legalább f é l r e é r t é s  és b a l  f e l f o g á s  
ne legyen a’ bukás oka, minthogy illyesek által üttetni el 
czéltul, mert mindig egy kis önváddal jár, leggyötrőbb kín.

A ’ honi szükségek kikutatása , nemkülönben annak 
kifejtése végett, hogy azokat valljon mikép és milly mó
dok által pótolhatná legczélirányosabban a’ nemzet, mint 
közönségesen tudva van , országos választmány küldetett 
ki. Folyó évi april 17-dikén tartá ez legelső ülését. Hosz- 
szasb tárgyalásinak eddigelé az lön eredvénye, hogy bi
zonyos elvek megállapítása u tán , saját köréhül három a l- 
választmányt rendelt. Egyik a’ kivetési kulcs és behaj
tási mód szövevényes részleteivel foglalatoskodik; másik 
a ’ kezelés bokros kérdése körül fá rad ; harmadik végre 
a ’ szükségeket kutatja és sorozza.

Személyemnek ez utolsóban lön helye.
M ár hogy e’ három kör közt mellyik a z , mellybül 

a ’ kigázolhatás legsu lyosb , azt ez úttal itt fontolgatni 
nem kívánom; de midőn elismerem mindegyiknek életbe 
vágó lé té t, az egészrül igy  okoskodom:

Ha valaki bármi kis járulékra szólittatik fel , ’s annál 
inkább ha ez tetemesb, legelsőben is azt fogja kérdezni 
magában, és ez akaratlanul is mindenek előtt fog villogni 
lelkén keresztül, hogy : ,valljon mire fizessen' ’s ennek 
ugyan mi fogna lenni haszna. Es csak azután, ha t. i. ke
csegtető színben mutatkozik előtte a’ felszólítás, és já ru 
léka után többet vár mint a’ mennyi nehézséggel járna 
ennek befizetése , csak ekkor fogja érdemesnek ta rtan i: 
azon arányru l, mellyben fizetnie kellene, ’s az egésznek 
kezelésérül i s , szerezni magának biztosítékot. M ert hi
szen ha nem indítja őt pénzének kézbül eresztésére az 
Ígért jobb , akkor hátat fordít, ’s bizony esze ágába sem 
ju t a’ kivetési vagy kezelési szempont.

A’ szőnyegen levő ügyben, valamint mind azokban, 
mellyek valami pénzmennyiségre alapittatvák, annak kimu

tatása tehát legmélyebb sarkalat, hogy a’ tervezett czél 
vagy czélok elérésebül több haszon és dísz fogna az il
letőkre háramlani a’ követelt pénz-mennyiség által, mint a’ 
mennyit gyümölcsözne az egyébként. Sót ha ezen haszon 
életkérdésként jelenik meg, akkor annak kimutatott lénye
ge az ügynek nemcsak legmélyebb sarkalatát képezi, de 
a’ pénzmennyiség ’s kezelés kérdését is egészen háttérbe 
szorítja. Midőn ha más ré sz rü l, a’ kitűzött czél egyedül 
helyes felosztás ’s becsületes kezelés hozzájárultával mu
tatkozik jótékonynak, akkor viszont igen természetesen, 
az igazságosan elhatárzott pénzmennyiség ’s czélszerü 
kezelés az ügynek ezintolly kellékévé válik, mint ma
gának a’ tervnek hasznos léte.

így például, nem igen fog elhatárzott pénzmennyi
séget kitűzni vagy különös kezelést kikötni az életveszély 
közt forgó , ha biztos mentségre tehet sz e r t; míglen a’ 
társaság közönséges viszonyaiban bizony alig v an , az 
erők aránylagos felosztása’s becsületes eljárás nélkül bár
miben is haszon , ’s annál kevesebbé áldás.

Már milly neműek honi szükségink, ollyasok-e. mel- 
íyeket ,teljék mibe telik4 bármilly áron is kötelesség vol
na pótlanunk, vagy egyedül ollyasok-e, mellyeknek csak 
bizonyos feltételek alatt és bizonyos árért kellene elejökbe 
jönnünk ; ez olly kérdés , melly tán a’ mondandókbul fog 
mindennek, ki e ’ sorokat olvassa, egyedi nézetéhez ké
pest legjobban kiviláglani, miszerint a’ nemzet lelkületé- 
re hagyván ennek eldöntését, nincs is ez úttal egyéb 
mondanivalóm, mint az , hogy

, ,Igy vagy ugy4< de még is egy kis koczkajáték ’s ekkép 
egy kis jó szerencse nélkül bizony semmi esetre nem 
fog hátramaradásibul kiemelkedhetni anyaföldünk; midőn 
más részrül semmi nem engesztelimeg a’mennyei hatalma
kat annyira, mint őszinte 's honért áldozni kész hazafiság.

Ezeket röviden megjegyezvén , nem vélek hibázni, 
ha az ügy körülti azon nézetim et. mellyeket a’ kiküldött 
nagymélt. országos választmányhoz annak idejében benyúj
tandók , ezennel a’ nagy közönség elibe terjesztem.

Nem vélek pedig hibázni, ha igy cselekszem és ez 
úttal a’ bevett szokást mellőzöm; mert legelsőben is előbb 
vagy utóbb de egyszer minden esetre a’ közönség elibe 
fogtak volna terjesztetni ebbeli nézetim, ’s aztán, de leg- 
fökép azon okbul, mert jóllehet nem akarom általjánosan 
állítni, hogy a’ fenforgó kérdésnek kivetési és kezelési 
része csekélyebb fontosságú volna, mint a’ végbeviendő 
tárgyak ilíustratioja, azért alkalmasint még sem fog, az 
egész ügy részleteit tekintve, semmi annyi súrlódás
ra ’s eszmecserére okot adni ’s ekkép annyi időt felemész
teni, mint a teendők megválasztása és sorozata, időnk pe
dig tán már nem sok van.

Többnyire, ha még is hibáznék — tán csak az ’rt, hogy 
tulgonddal ápolom azon ivadékot, mellynek tulajdonkép én 
adtamuj é letet— azért tán csaknem forrja fejemet sújtani 
a z , kinek hona valóban drága. Soraim pedig egyedül ily- 
lyekhez irányoztatvák.

’S ím ez itt következők azok, tisztelt Hazafiak, mi
ket annak idejében a’ nagymélt. országos választmány 
eleibe terjesztendek : —
N a g y  m é ltó sá g ú  o rs zá g o s  V á la s z tm á n y !

Minél sűrűbbek ’s nagyobbak valahol a szükségek, 
és minél csekélyebb viszont a’ tehetseg es pénzbeli erő, 
annál inkább van rendén, igénytelen nezetem szerin t, va
lamint ezekkel lehető legczelszerűbben sáfárkodni, úgy 
mennyire csak lehet, okszerinlileg kitűzni a teendők so
rát. Midőn , ha köztehetséggel kiállitandókrul van szó , 
’s az forog fen , hogy a’ közaldozattal jaro meg is fe—
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Iclien a’ várakozásnak méltólag, akkor az itt felhozott 
eljárás egyenesen lélekbenjáró kötelességgé válik. Mert 
ha már azt sem menthetni egészen , k i , czél és idókün- 
tiek után kapkodva, egyedül saját erejét fecsérli, úgy 
bizonyosan kimondhatlan véteksuly fekszik azon, ki nem
zeti tehetséggel könnyelműen bánik’s a’ nagy közönségben 
olly reményeket gerjeszt, mellyek a’ közvárakozásnak 
éppen nem felelnek meg, vagy attul legalább igen is tá
vul esnek.

És ha ez ig a z , akkor rendkívüli felelősség terhe 
nyomja azokat, kiknek tisztük kijelelni: a’ magyarnak 
szükségeit mikép kelljen magyar tehetséggel ’s pénzerő
vel pótolni sikeresen, minthogy ezek aránylag igen cse
kélyek , azoknak halmaza viszont aggasztólag magasult.

Ha valaki, bizonyosan én vagyok ennélfogva a z , ki 
rövidlátását ’s csekély elmebeli tehetségét jól ismerve, 
alig magyarázható aggodalommal járulok ezen nehéz mun
kához, mellynek minden nagyobb hiba nélküli feloldása 
bizony bölcsebbnek is csak bajjal sikerülne, ámde nélküle 
virágzásnak teljességgel nem indulhat a’ magyar hon.

Mennyire azonban képes vagyok, mint egyike ezen 
nagymélt. Válaszmány tagjainak, személyes érdekei ’s 
kedvencz -  eszméket zablázva , és a’ zsarnok de annyiszor 
csalékony divaüul el nem tántorittatva , hazánk szükségit 
felfogni, ’s egy úttal köztehetségünket, nemkülönben a’ 
jobb rész előmeneteli vágyát ’s adakozási készségét is 
kellő szemügyre venni, ím ezek azok, miket előleg figye
lembe ajánlani méltóknak hiszek; és pedig egyenesen 3 
millió pengő forint évenkénti járulék alapjára állítva.

I. „Legalább is két vagy három millióra rugó mindigi 
kész cassa, vagy is inkább disponibilis pénz.“

Disponibilis pénz, mondom, minthogy illy nagy som
mát egészen gyümölcstelen hevertetni kár volna, ’s ekkép 
elég azt mindig könnyen és röviden hozzáférhetőleg kéz
nél ta rtan i; ámde ez fő szem pont. mert aránylag kevés 
tehetséggel főkép úgy eszközölhetni aránylag sokat, ha 
hitelt adván ’s kezeskedvén, nem saját tehetség által vi
tetik végbe valam i, de a ’ saját tehetség egyedül okul 
ys úgy szólván csak támaszul szolgál valaminek más te
hetségek általi kivitelére. M ár illyest kirekesztőleg csak 
tetemesb "s folyvást kéznél levő somma varázsolhat, de 
illyest okvetlen varázsol is , minthogy eífélének fejében, 
mint régi tapasztalás bizonyítja, mindig fognak találkozni 
vállalkozók, kivált annyi kincset rejtő honban mint Ma
gyarország , kik készek leendnek bizonyos czélok eléré
se végett minden tehetségüket kifejteni ’s koczkára ten
ni; mi a’ statusnak rendszerint legnagyobb hasznára szo l
g á l ,  mert tetemesb veszély és saját nagyobb megerőlte
tése nélkül ér c z é lt; midőn az üres láda ’s a’ kézbül 
szalasztott pénz nem ritkán még a’ virágzásnak leginkább 
induló ’s legjutalmazóbb ügyet is sarkaibul d ö n ti, mert 
hiszen a’ legnagyobb szerencse sincs borongós napok 
híjával, ’s ekkép még ezen itt következő okot is hozzá
adván — hogy t. i. ném ieket, mikre nem találkoznak vál
lalkozók, ’s mik sokszor mint valódi szükségek csak ké
sőbb tűnnek fel , közvetlen az ország maga kénytelen 
eszközleni — mindenek előtt szükéges a minél tetemesb 
kész cassa.

II. „Budapestnek árvíztüli megovatása ’s minden 
módoni kifejtése.“

1 Nincs még hat esztendeje — vagy szabad ezt felej
teni? — ’s majd sarkaibul forditá ki fővárosunkat a’ rakon- 
czátlan ’s mintegy hanyagságunkat megboszuló vízár, — 
Uly eset még sokszor fog fordulni e lő , ’s olly bizonyo
sa mint kétszer kettő n égy , még nagyobb mértékben, 
mert mindegyre emelkedik a’ Duna ágya, ’s valamint kö
rülbelül egy század előtt például a’ belváros temploma a -  
ránylag magas helyen fekütt, ’s most a’ folyamnak min

dig msgasbuló medréhez képest igen alant fekszik, úgy 
fog előbb min^ gondolnék a’ városnak most aránylag elég 
magasan fekvő része a’ Dunához képest szinte lapályba sü- 
lyedni, ha e’ tekintetben nem tétetik szilárd és czélszerü. 
Vagy főváros híjával legyünk, vagy csak ollyassal büsz
kélkedhessek a’ magyar , ki provinciális állásbul nemzeti 
fényre sovárog emelkedni, melly rem egés már bubik, ha 
csak egy kévéssé esik is több hó, ’s csak egy kissé erő
sebben d u g u l’s törlik is a’ j é g ?  N em , ez nem leh e t, en
nek lenni nem szabad. E hezképest, mint én hiszem, fe l- 
oldhatlan kötelességünk , nagymélt. országos Választmány 
—ha nem akarjuk feltenni, hogy a’ magyar minden na
gyobb nemzeti eszmérül lemondani kész, ’s még csak e -  
lég  lelke , még csak elég belátása sincs, hona szivét á -  
polni— Budapestnek megovatását tűzni ki a’ teendők so
rában legelső helyütt. M ert hogy a ’ magyar, magyar szel
lemben és alkotványos formákban, tenger bonyodalmai ’s 
ezer szétágzásai közt, valaha is kifejthesse magát olly 
nemzeti m agasságra, mellyet nagyitó-üveg nélkül való
sággal magasnak is lehessen nevezni, ha szíve , ha fő
városa nincs , azt én legalább soha nem bírom felfogni. 
Mihezképest nem is átallom ezennel kimondani, habár e -  
gyedűl maradnék is véleményemben, hogy minden g aras , 
melly honunk szíve megóvására fordittatandik czélsaerün, 
előbb utóbb , de elvégre bizonyosan többet fog gyümöl
csözni nemzetünk és albotványunk valódi hasznára , mint 
a’ honnak bármilly tájaira fordított forint, sőt tán még a -  
rany is.

A’ megóvás azonban még nem elég. Ennél a’ civili- 
satio kellékei nagyobbak. Es e’ szerint, ha valósággal azt 
akarjuk, hogy honát lakja a’ tehetösb magyar, és betele
pedjék külföldrül a’ dús, és ezt szívesen és hajlamánál 
fogva is tehesse — m ert, hiába, meg kell vallani, nagyon 
vonzó a’ kifejtett külföld, és szünellen önmegtagadásra 
nincs felzománczozva minden kebel — akkor kéjeit is kell 
emelni a’ hazának , ’s kivált a’ haza szivének ; midőn ha 
az után sovárgunk , hogy azon sokszor nyilványitott forró 
vágyunk, miszerint Fejedelmünk is lakjék köztünk, több 
legyen legalább egykor mint phrasis és jámbor óhajtás; ez 
esetben Budapestnek és tájékának minden módoni kifejté
se valóban egyenesen életkérdéssé válikj mert hogy bár
milly kicsi és szerény királyi residentiáliuz képest is e’ két 
v á ro s , környékével együtt mostani állapotában illőleg 
elfogadhasson hosszabb időre fejedelmet, és magát őszin
tén ’s nemcsak ajkon pengetve , meg is kedvelteíhesse , 
azt csak az fogja hinni, ki vagy mindig a’ honban élt ’s 
nem ismer jo bba t, vagy ki nem vala még képes az ámí
tások köreibül kibontakozva,a’ gyakorlati élet mezejére lépni.

Ámde Budapestet, noha az anya-term észettül ritka 
elsőségekkel van is megajándékozva, könnyű szerrel sem 
nem óhatni meg, sem nem ékesíthetni fe l; mert a’ civili- 
sált társaságok kellékei szám osak, és ha ez alkalommal 
egyébrül és sokkal fontosabbakrul, mik egészen elhibáz
tattak, nem kívánok is több oknál fogva szólaní, már csak 
azon szerencsétlen fejsze is kimondhatlanul sokat ron to tt, 
melly hazánk középpontját olly árnyéktalan mezitlenségre 
kárhoztat». A* tennivaló ehezképest nem csekély, ’s habár 
egyesek és egyesületek jó felfogással ’s okszerinti irány
nyal — mint én látni gondolom — e’ tekintetben igazi kis 
csudákat mivelhetnének is , azért nemieket, mint például 
a’ Duna korlátoztatását ’s némi egyéb nagyobbszerüt, még 
sem fogja bizony semmi más eszközleni, mint nemzeti 
közerő.

Már hogy mi lenne mind a z ,  mi Budapest tökéletes 
biztosítása ’s lehető legtöbb oldalú felvirágzása végett vol
na teendő , azt itt rendre nem hozhatom f e l , mert sok
kal hosszabbra terjedő részletekbe volnék bocsátkozni kény
telen, mint a ’ mennyit ez alkalommal elősorolni maga he
lyén ’s idején levőnek gondolok ; annyi azonban, azt hi
szem, minden elfogulatlan előtt tökéletesen világos, hogy
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parányi teh e tség g e l, ’s ngy szólván egyesek és privat e- 
gyesöletek erölködésivel, Budapestet és vidékét sem nem 
biztosíthatni kellőleg, sem valóságos és általjános felvi
rágzásra nem emelhetni; midőn jó t mernék érette állani, 
’s nem vagyok handabanda barátja, aránylag csekély, de 
még is nemzeti segély által üg y es oliy mértékben fe lle 
hetne ruházni tökéletesen biztosított anyaföldünk közép
pontját környékestül a’ civilisált világ mindeu kellékeivel, 
mikép csak rövid idő alatt alig lehetne ráismerni, ’s bizo
nyosan két annyi sőt több nép lakná azt hajlambul, mint 
a’ mennyi most lakja azt részint kénytelenségbül , mert 
nincs más fészke vagy egyéb műhelye, részint elvbül, de 
minden esetre — számtalan kelléket ide nem értve, melly 
nélkül a’ tehetősb, ha nincs lelánczolva, tüstént odébb áll 
—  annyi por, sár és a ljas , ’s viszont olly bevés árnyék, 
lomb és kecs közt, miszerint gazdagokat, vagy éppen fe
jedelmeket illy fejletlen  körülmények közt* Budapestre 
vagy szomszédságába csábítgatni, varázsolni akarni, va
lóban ha nem több, legalább is a’ legéretlenebb emberis
méreti aberratio,

Tegyen ehez!,épest minden m agyar, kinek lelkülete 
egyes helyhatósági polczoknál kissé magasabb fokon á l l , 
M agyarország szivének kifejtése v ég e tt, mit csak tehet ; 
ültessen bár egyetlen egy fát, sót védje a’ néhány még ’s 
néhány m ír létezőket, ’s bizony mondom, nagyobb szol
gálatot teend vére ’s hona kifejtésére, mint maga is gon
dolná ; mert — ’s ezt ismételve állítom — biztosított és ki
fejtett magyar központ nélkü l, én legalább nem tudok , 
és sehogy sem vagyok képes lá tn i, de csak képzelni is, 
valódilag talpra esett magyar és alkotványos progressiót. 
És ha ez igaz , akkor kétszeresen kötelességben járó  , 
hogy a’ haza egyesült tehetséggel ápolja saját szivét; 
mert ha a ’ nemzet elhanyagol illyest, ’s maga nem gon
dol azon forrással, mellybül csörgedezne rá annyi ü d v ,  
ugyan kérdem a’ nagy istenek irgalmáért, ki más, és milly 
hatalom vigye azt véghez érette?  Senki a’ világ tág te
rén. M iszerint újra és újra ismétlem, hogy nincs a’ teen
dők során bár micsoda is ,  mi sürgetőbben ’s több jo g 
gal megkívánná sót követelné »’ nemzet ápolását, ’sehez- 
képest a ’ nagymélt. országos Választmány pártoló aján
latát, mint Budapestnek árvíztüli megovatása ’s minden mó
dom emelése.

Egyébiránt éppen nem uj eszme az, mellyet itt fe l- 
hozék , mert régibb időkről hallgatva , már az 1840dik 
évi 4-dik törvényezikk következtében működőit országos 
küldöttség Jelentése is eléggé bizonyítja, milly nagy mér
tékben voná magára Budapest biztosítása a’ nemzet vá
la sz to tta lak  figyelmét; csakhogy az, mi rögtön az 1838iki 
gyászeset után okvetlen köz pártoltatást nyerendett vala, 
mert elevenen élt a’ többség keblében az irtozatos be
nyomás , az most csak úgy számíthat a’ nemzet kegyel
m ére__minthogy az élet efféle szomorú esetei vajmi sza
porán szoktak a’ könnyelmű sokaság emlékezetéből kiesni
__ha a’ nagym élt. országos Választmány, kinek illyeseket
felejteni és szembiil szalasztani nem szabad, helló és 
minden párt vagy provinciális érdeken felül lebegő világ
ba állítja a’ dolog kimondhatlan sürgető és életbevágó 
létet*

III. „Budapesfbül kiindulva 4, 5 vagy 6 olly köz
lekedési sugár kifelé az ország határáig, mellyen éjjel 
nappal, télen nyáron — bármilly sokáig es milly rutuI 
bomladozott vala is egyébiránt az idő — szabadon és leg
nagyobb kényelemmel mozoghasson Magyarországban és 
azon keresztül mindenki.“

Budapestből ,kiindulva* mondom , mert rögtön 6 , 5 
vaffy csak 4 közlekedési sugárt is egész hosszában’s min
den irányban a’ széles hazán keresztül egyszerre meg 
nem kezdhetni. É s e’ szerint a’ legelső segítség minde
nek előtt oda viendő, hol legsürgetőbb a’ szükség; ’s ez

közlekedési tekintetben minden kétségen kívül sehol az e- 
gész honban sem nagyobb, sót néha valósággal csüggesz- 
több, mint minél közelebb Budapest köréhez, úgy hogy ha 
égi hatalmak engedelmével néha nyáron, ésollykor vélet
lenül télen is , elég kényelmesen mozoghatni a’ honban , 
ennek központjához, kivált az alsó tájakrul, rendszerint 
felette félve közelít az u tazó, ’s még inkább aJ fuvaros, 
mert nem ritkán elkerülhetlen és szinte kigázolhatlan sár
tengerbe szorítva , a’ helyett hogy könnyen jutna vég— 
ezéijához , ott fáradalminak jutalmát nyerendő, igen sok
szor meg barmát is ölni kénytelen, csakhogy M agyaror
szág fővárosát valamikép elérje. Igazi torzkép ! Mi aztán 
igen természetesen, mert valójában nincs is benne semmi 
lélekemelő, nem igen neveli a’ nagy közönségnek Budapest 
iránti hajlamát. És ez felette sajnos állapot, mivel nekünk 
magyaroknak, mint ezt a’ most előhozott 2dik pontban is 
úgy hiszem eléggé bebizonyitám, legnagyobb érdekünkben 
fekszik— ha t. i. az egyébiránt olly jótékony municipalis 
administratiónak árnyék-oldalát némileg helyreütni, ’s e l-  
diribolt népből kezet fogó ’s vállat vető nemzetté válni a- 
karnnk — honunk középpontját kifejteni úgy , miszerint az 
minden magyarnak büszkélkedhetési, sőt legőszintébb 
vonzalmi tárgya lehessen. Milly érzelem azonban olly 
hely irán t, melly sem nem biztos, sem nem kecses, ’s 
mellyhez e’ fölött igen sokszor még csak alig juthatni, so
ha nem fog, tán némi holdkórosakat ’s különezöket kivé
ve , a’ nagy közönségben kifejlődhetni.

Mondják ugyan : „miért nem ügyel a’ Pest megyei 
törvényhatóság közlekedéseire jobban, tartaná ezeket olly 
állapotban, mint több elég dicsérettel nem említhető me
gye , és szintolly kényelmesen mozoghatnánk az ország 
közepéhez és közepében, mint a’ hazának az on vidékein , 
hol több gond fordittatik az utakra.“  — Ámde ezen okos
kodás teli van hézaggal , mert hiszen Pest megyén mint 
honunk központján sokkal több ut vág keresz tü l, mint a’ 
haza bármilly megyéjén , mihezképest ha győzné is a’ mai 
rendszerrel más megye saját utait, ebbül éppen nem kö
vetkezik m ég, hogy Pest is győzze, miután sokkal több 
fentartandó utai vannak. Azonban ha ez nem állna is, sőt 
ha Pestnek kevesebb közlekedésekről kellene is gondos
kodnia mint más vármegyéknek, ugyan kérdem , milly i -  
gazsággal hasonlíthatni olly megyét, melly de csak egy 
darabka útra való jó anyaggal sem bír, # )  ’s mellyen Ma
gyarország legélénkebb ’s legsulyosb szekerü mozgalma 
vonul keresztül, olly megyékkel össze, mellyek nemcsak 
a’ lehető legjobb utcsinálási anyagban bővelkednek , de 
mellyeket aránylag csak felette gyér és könnyű kocsi jár? 
’S mi azon kényelmet ille ti, mellyel, mint állíttatik, né- 
melly megyékben mozoghatni, az bizony—ne csal juk ma
gunkat — sem nem nagy , sem nem biztos ; mert ugyan 
kérdem, hol lehet egész esztendőn á t , feltéve hogy e -  
lőbb hónapokig bomladozott az idő, jó nehéz berlinnel, 
mint külföldön, gyorsan haladni, vagy nehezebb társze
kérrel csak mozdulhatni is ? Tán itt ott néhány mérföldig, 
meg akarom engedni, hol különös constellatio foly össze 
és gyakorolja hatását. De csak egy kissé hosszabb vona
lat tekintve , egyenesen tagadom , hahogy nem akarunk 
olly közlekedést is kényelmesnek nevezni, mellyen echés 
kocsin hat lóval valamikép csak eldöczöghetni, vagy mel
lyen valami fiatal uracs lóvesztiben elég sebesen elhajthat
ja  kocsibáján pár lovát.

Pest környéke tehát minden tekintetben , nézzük bar 
mint honunk sz iv é t, bár mint utcsinálásra minden ezéi- 
szerü anyag nélküli vidéket, különös figyelmet érdemel, 
miszerint ha nemzetté akar egyesülni a’ magyar, ’s vár

*) Pest vidéke körül alig találtatik más kő mint trachyt (Thon 
porphyr), melly mint tudva van , bármilly kemény legyen is, 
mikor napvilágra kerül, kevés idő alatt a’ levegőiül decom- 
ponálva porrá válik,
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megye, város, falu, előtte nem magasb szempont mint ha
za valóban nem is tagadhatja meg Budapest vidékétül se
gédkezét , minthogy itt nem arrul van szó: ezen vagy a -  
zon megye, város vagy falu nyeijen-e a’ többiek előtt el
sőbbséget, hanem egyenesen hazai érdek áll helybeli ér
dekkel szemközt, mikor, mint legalább én gondolom, ez 
utolsónak tüstént háttérbe kell vonulnia.

Én tehát, midőn Budapestbül kiinduló 6, 5 vagy leg 
alább 4 közlekedési sugárnak mindenek előtti eszközlé
sét ajánlom a’ nagymélt. országos Választmány pártfogá
sába , az előhozott okoknál fogva egy úttal azt is kíván
nám , mint már fentebb érintőm, miszerint ezen közleke
dési vonalak tettlegi valósítása ’s építése egyenesen Bu
dapestnél vegye kezdetét, ’s aztán úgy menjen lassanként 
minden irányban az ország széléig , minthogy én a’ hon 
közepének minden módoni ’s minélelóbbi kiképzésétül töb
bet várok , mint egyéb bármilly fényes és népszerű esz
me megkisértésétül; mert legyen csak egyszer a’ hon szí
ve virágzó , 's okvetlen közvirágzásnak indul az egész 
haza; midőn bármilly nagyszerűt vásárolni is meg a’nem
zet bőkezű áldozata által , mi azonban nem ápolná köz
vetlen a’ hon szivét, ’s mint én hiszem: vagy egyedülné- 
melly tájak sebeire hozand az valamellyes ephemer írt — 
ephemert mondom , mert csak az egyesült haza eg észsé- 
gébül szivároghat tartós egészség annak egyes részeire is 
—vagy szerfölött messze fog maradni annak sikere a’ köz
várakozás mögött.

Merre 's milly m egyéken’s helyeken menjenek egyéb
iránt elhatárzottan ezen Budapestbül induló közlekedési 
vonalak keresz tü l; kő -  fa- vagy vasutak, vagy pedig 
vízcsatornák által eszközöltesseneb-e azok; ’s végre köz
vetlen maga a’ nemzet hozza-e azokat életbe, vagy köz
vetve vállalkozók által ’sat. ezek mindannyi kérdések, 
mellyek, minién hiszem, a’ nagymélt. országos Választ
mány mostani cselekvési körén túl feküsznek, minthogy 
olly term észetűek, mellyek minden oldalruli legérettebb 
előmunkálatok ’s egybehasonlitások, ’s a’ legcompetensebb 
és részrehajlatlanabb műértő bírák kellő megfontolása nél
kül teljességgel el nem határozhatók, hahogy nem akar 
véletlen koczkára állíttatni a z ,  mi igazi sikerrel egyedül 
jól ’s minden hajlam és tétova nélkül alkalmazott szoros 
tudományi bírálat által dönthető el.

És ezt nem tehetem fel; mert habár mindennel, b i
zonyosan a’ nemzet tehetségével szerencsejátékot űzni 
nem szabad , mihezképest mind azon részletek elhatáro
zásá t, mellyek ezen felelte fontos kérdésekkel összekap- 
csoltatvák, akkorra kívánom hagyandónak, mikor már tö
kéletes tisztában lesznek a’ külön ’s alkalmasint ellenté
teles tervek és nézetek , ’s akkor is ollyasokra kívánom 
mind ennek végképi elhatároztatását b ízn i, kik a* dolgok 
technikai részeibe mélyebben avatottak, mint—minden meg- 
bántás nélkül legyen mondva—mi vagyunk nagymélt. or
szágos Választmány; minthogy annyi áldozat után, melly 
a’ nemzetiül követelletik, ’s annyi várakozás következté
ben, melly amannak természetes szüleménye, még koránt
sem elég „valami jót kiállítni,“  ha t . i .  az m egakasztja, 
megöli a’ jobbat, mert a’ lucrum cessans-féle bajban úgy 
is rég  sínylődött ’s eleget sínylődik a’ hon, de a’ feladat 
ennélfogva , ’s pedig a’ kötelességben legerősebben járó 
feladat nem kevésb , m int: hűn és eszesen sáfárkodva a ’ 
nemzet vagyonával, kiválasztani a’ lehető legczélszerűb- 
b e t ; mi azonban tökéletesen tisztán látás nélkül teljes le
hetetlen , midőn elégséges megfontolás nélküli határozat 
— mi nem egyéb mint elhamarkodás — olly koczkajáték, 
mellyet én legalább semmiért a’ világon játszani ’s telkem
re venni nem mernék.

IV. „Az aldunai munkák folytatása ’s tökéletes be
végzése.“

Tán nem mutatkozik első tekintetre egészen illőnek,

ha az aldunai munkák folytatását ’s bevégzését éppen én 
hozom fe l ,  ’s pedig a’ teendők sorában olly igen elől, 
minthogy az én bizottságom ideje alatt történt o tt, a’ mi 
történt. Ha azonban a’ nagymélt. országos Választmány 
figyelmébe kegyeskedik venni, hogy ezen munkáknak tu -  
lajdonkep nem én voltam szerzője, de csak eszköz ma— 
gasb kézben, ’s más részrül nem akarja kétségbe vonni, 
hogy bizonyos alkalmaknál tisztviselőnek , mikor erre fel- 
hivatik , szólnia kell, ’s illyest bármi okbul, ha tán csak 
tulszerénységbül is , elmulasztania valódi bűn; akkor tel
je s  reménynyel tartok kegyes engedelemre szám ot, ha 
alsó-dunáruli igénytelen nézetimet lepleg nélkül sorolan- 
dom elő.

Én soha nem tartottam a’ Dunát M agyarországra néz
ve 's  kivált jelen állapotában felette kedvező külkereske- 
dési csatornának. Legelsőben is úgy szólván visszásán 
foly, mert a’ helyett, hogy például Orsovánál válnék de
rekasan hajózhatóvá, ’s aztán Bécsnek folyva , elvégre 
Hamburgnál, T riesztnél, vagy pedig éppen Fiumenél om- 
lanék a’ sós vizekbe, ’s e’ szerint olly vidékek felé höm- 
pölygetné habjait, hol jól vagy aránylag legalább jobban 
kelne az anyatermészelnek nyers vagy aránylag kevés agy- 
velővel kiállítható ajándoka, e’ helyeit olly vidékek felé 
sie t, mellyek tán még nagyobb mértékben vannak meg
áldva mind azzal, mivel a’ nagy istenek néha, felment
vén sok és kivált fejtörő munkáiul a’ gyarló embert, ke
gyesen megtöltik a’ bőség szaruját, ’s ekkép inkább olly 
árukat fogyasztanának , mellyek némi nagyobb industriá- 
nak gyümölcsei, mellyeket azonban M agyarország } fáj
dalom ! még nem terem meg. ’S aztán, nem miénk torko
latja, de csak felső ’s alsó része sem , ’s ekkép , midőn 
ránk magyarokra nézve sehogy sem képez tengerhez ve
zető csatornát, még csak hosszát is egyedül annyiban 
használhatjuk, a’ mennyiben fent el nem z á r já k ’s alant be 
nem dugják; mi vajmi szomorú állapot, mert hajlamtul sót 
kegyelemtül függ, minél bajjal van a’ világon ingóbb szer. 
V égre pedig azért nem vagyok de legkisebbé is szerel
mes a’ Dunába, sőt még akkor sem szeretnék éppen be
lé, ha torkolatja miénk volna is , mert hiszen hol végzi 
hosszú útját? kérdem hol végzi? A’ Fekete tengerben! 
És ez — ne csaljuk magunkat — valóban nem sokkal több, 
mint egy kissé nagyobb tó , mellybül szinte nincs odébb 
jutás , sőt csak menekvés is , kegyelem ’s engedelem nél
kül, vize pedig nemcsak nem keresztelő vize a ’ civilisa- 
tionak, mint a’ magasztos Oczeán, de valójában olly szen
nyes ’s olly kevéssé jó sz a g u , mihezképest nem igen lát
szik alkalmasnak a’ hátramaradás ’s előitélet penészeinek 
lemosására, sőt éppen ellenkezőleg, tán még nagyobb rozs
dát sőt még bilincset is fejthetne ki ezek körül, legalább 
mai állapotában.

Minélfogva ha valaki, bizony én nem vagyok ’s nem 
! voltam reményimben soha is különösen vérmes, hogy majd 

a’ Duna és az aldunai munkák fognák úgy szólván pana- 
ceaként kiemelni hátramaradt állásábul a’ magyar hont. Illy  
vak soha nem voltam, ’s a’ dolgot mint ma, csak annyiban 
mélfánylottam évek előtt. Mit, ha kell, be is tudok bizonyit- 
ni; mert sokat jegyezgett^m  azon időkben, mikor az aldu
nai munkák megkezdődtek, mik e’ tekintetben kezessé
gül szolgálhatnának, miket azonban bizonyos politikai o - 
kok miatt, dobra verni vagy csak említeni is, nem lett vol
na tanácsos.

És e’ szerint ha sok Ízben beutaztam, dicsértem ’s 
felmagasztalva a’ nemzet figyelmébe ajánlám is a’ Dunát, 
’s életem szép részét habjain és szirtes partjain töltém, 
és ma is azt mondom, Istenért! ne hanyagoljuk el ezen 
csatornát: azt nem tulragadt vérmességbül tevém , ’s ma 
sem azért mondom csökönyös fejességbül, mikép megcsalt 
reményűnek ’s következetlennek színét ne viseljem, való
ban nem ; hanem egyszerüleg azért áldoztam annyi id ő t, 
erőt ’s egészséget a’ Dunának, ’s ma is azért ajánlom a ’
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nemzet hathatós pártolásába , mert azok sorába tartozom, 
kik hazánkat ille tő leg , midőn azt minden áron szolgálni 
sóvárognak, azért más részrül nem élnek ámításokban , ’s 
ehezképest habár fényes ábrándok ’s kecsegtető álmák nél
kül valódi létében látják is Magyarországnak annyiakban 
olly igen mostoha állását — mik közt az talán legszomo- 
rubb , hogy nincs igazi világtengere, mert hiszen ne csal
juk m agunkat, az A d ria i, de még a ’ Középtenger sem 
igen  egyéb , mint mindenütt elzárt nagyobb tó — azért ’s 
mind ezek miatt még sem csüggednek, de a’ he lyett, hogy 
szerencsésb nemzetiekhez képest, kik előtt nyílt a’ világ, 
egyedül nagyobbszerü források használatát gondolnák ma
gukhoz illőknek, vagy ha illyesek előttük tüstént feinem 
tárulnak, sok magyarhoz képest kicsinységekkel bíbelődni 
nem akarván, hátat forditnának a ’ honnak, e’ helyett kö
telességüknek hiszik: bármilly kis cseppet is , ’s éppen, 
mert csak egyesitett cseppekbül válhatik sajátlagos körül-, 
mányink közt nemzetgazdasági cserm ely, minden lehető 
módon ápolni ’s dajkálni.

’S valóban, ki honbálványozó mámorában a’ világ e -  
lóbbkelö nemzeteivel akar futni versenyt ’s már most, vagy 
ki sejtvén, hogy ezt nem bírja, semmiben sem akarja szol
gálni a’ h a z á t, ’s pedig egyedül azért, mert alább rendelt, 
tán észre nem v e tt , pályán haladni nincs inye sze rin t, 
valóban ezek közül, habár leveszem is az első előtt sü
vegemet, a’ másikkal találkozván szemközt ellenben még 
inkább fejembe nyomni vagyok azt hajlandó, azért bizony 
sem egyik sem másik nem hasznos polgára e’ honnak ; 
minthogy, mennyire saját tán hibás de őszinte szemem lát- f 
j a ,  csak az emeli hazánk ügyét egy egy lépcsövei ma- 
gasbra , ki körülményink leplegtelen mélyeibe hatva, nem 
reméli ugyan sokat, de éppen azért mert nem reméli so
kat , éppen azért seperget fáradhatlan szorgalommal és 
soha meg nem törhető kedélylyel, mindenünnen, hol illyest 
csak észrevesz, bármilly kis kenyérmorzsát is össze.

’S ím ez kulcsa , nagymélt. országos Választmány, 
minden Duna körülti működésemnek.

Arrul, hogy némi jámbor enthusiasta, ki elöl bizony 
alig  szokott menekedni még a’ legjobb ügy is ,  a’ nélkül 
hogy azt legalább egy kissé ne compromittálná. az alsó 
dunai munkákat is csekély személyemmel együtt a’ fel
hőkbe emelni sziveskedék, ’s hogy dús phantasiájában min
den lövésnél, melly a ’ vaskapui szirtek közt történt, tud
ja  az ég, milly roppant eredvényeket ’s tán még a’ kelet
indiai kereskedés megrázkódtatását is álmodni kegyeske- 
d é k ------arrul én nem tehetek, ’s nem én érdemiem a’ vá
dat, ha efféle képzeletdús jóslók után iramodva felette so
kan várlak sőt követeltek aldunai csudákat, és ezek az
tán soha be nem álltak; mert hiszen, mi a’ Dunát és sze
mélyemet illeti, én nemcsak nem valék soha is felhőkben, 
de e’ helyett inkább mindent elköveték , mi csak tehetsé
gemben állott, hogy a’ felhőkben kalandozókat jó móddal 
leszállítsam , mikép később, mikor egyszer ketté fogna 
törni az általok alkotott báj , onnan igen fájdalmasan a’ 
kijátszott remény rendszerint olly igen kemény mezejére 
ne essenek. Ha ki tehát megcsalatottnak érzi magát, az 
vádolja a z t, kinek hitt, vagy egyenesen saját személyét, 
melly ábrándozott, csak engem ne, minthogy en a’ Duná- 
rul mindig csak igazi becse sze rin t, azaz mint olly csa
tornánál tevék em lítést, mellyet más nem zet, melly előtt 
tárva volna a’ világ, tán nem igen méltánylana, mellyet 
azonban a’ magyarnak éppen ez okbul, mert hiszen előtte 
nemcsak nincs tárva semmi i s , de éppen ellenkezőleg, 
forduljon bármerre, szinte mindenünnen állja útját z á r , 
éppen olly mértékben kötelessége ápolnia, a’ minthogy 
azon ügynök lelkén is erősebben fekszik a’ legápolobb sá
fárkodás tisz te , ki árvák csekély ’s mindenünnen korlá
tozott tehetségét kezeli, mint éppen szoros kötelessége 
volna a’ dúsnak, minden saját krajezárját különös seru - 
pulussal verni élre.

Már hogy valljon áll—e az, mit mondok, miszerint t. i. 
a’ magyarnak fekvése olly annyira volna mostoha, mikép 
neki o tt, hol szerencsésb körülményü nemzetek könnyű 
szerrel élveznék a’ kedvezőbb sors ajándékit, cseppeket 
kelljen egybeszürögetni’s morzsákat egybesepergetni, ’s 
hogy valljon nyers és majd idővel industrialis termesztvé- 
nyinek kivitelere a’ Duna, magyar tengerpart, vagy éppen 
az örökös tartományok vagy másfelé vezető szárazutak, 
’s vezetendő csatornák és vasutak fognának-e in ultima a- 
nalysi leghasznosb közlekedésekül mutatkozni, mind ezt 
itt nem kívánom tárgyalás alá venni, ’s pedig: mert a’ dol
gok mai stádiumában , midőn a’ legkisebb elágzás is igen 
könnyen kellemetlen és hosszas polémiára vezethetne, én 
legalább egyáltaljában nem látom át az illyesek szükségét, 
minthogy egyben, némi fAhevült pártügynököket kivéve, 
tán mindnyájan megegyezünk, abban t. i. — és ez most e- 
l é g — hogy bizony semmi esetre nem vagyunk sem annyi 
sem olly dertkas kiviteli csatornákkal ’s kiszállítási kapuk
kal ellátva, mikép, egyiket a’ másikkal antithesisbe állítva, 
de csak egyetlenegyet ’s ekkép a’ dunai csatornát is el
hanyagolni vagy éppen fitymálni józan és ekkép szabad volna.

Illy világba állítva a’ dunai ügyet—mert hiszen min
den legkisebb haszon nélkülinek azt senki nem mondhat
j a — reméllni akarom, ezentúl sem fogja a’ nemzet attul 
pártolását m egtagadni, kivált ha a’ nagymélt. országos 
Választmány által figyelmeztetve, kegyesenfontolóra veendi: 

hogy az aldunai munkák nemcsak meg vannak kezdve 
már, de eddigelé elég messzire is haladtak, ’s ekkép azo
kat be is kellene végezni valami mód ; mert kezdeni és be 
nem végezni még egyes embert sem állít fénybe, annál 
nagyobb homályba sülyeszt nemzetet; —

hogy 1833 óta, mikor az aldunai bizottsággal tisztel
teiéin meg, mostanig nem költetett a’ bizottságom alatt be- 
végzett munkákra több, mint 510,000 for ; —

hogy tökéletes bevégzésére mind annak, mi az al- 
Dunán még teendő volna, számos év lefolyása alatt nem 
kellene több, mint körülbelül egymillió forint;—’s végre 

hogykevesb költséggel hasonló körülmények közt tán 
sehol sem vitetett végbe több, az egészen bevégzett munka 
eredvénye pedig okvetlen megfelelne a ’ reá fordított erő
nek, ’s ha nem is tüstént, de idővel, mint én hiszem, alkal
masint többet fogna gyümölcsözni a’ hon valódi hasznára, 
mintaztmost, m ikora’ dolog ideig óráig kiesett a’ divatbul, 
legtöbb is h inné------------ Ezekről azonban nem nekem il
lik szólni és jósolgatni.

Ámde midőn ezt elismerem, és személyemet annyira ér
deklő ezen ügyben bíráskodni legtávulabbrul sem volna 
szándékom, más részrül tán nem hibázok az illendőség el
len , sőt erre némileg tán még fel is vagyok jogosítva, 
ha magam és Vásárhelyi Páliul*) kezdve mind azok ne
vében, kik az aldunai szirtek körül fáradoztanak, ’s kik ha 
köszönetét nem is, legalább igazságot érdemlenek, a’ nagy
mélt. országos Választmányt ezennel minden alázatosság
gal megkérni bátorkodom: méltóztatnék azon tiszténél fog
va, mellyhez képest az egyetemes hon szükségeinek ki
kutatása teendőji körében fekszik , kegyesen eszközleni, 
hogy mind azon rágalmak ellenére, mellyekkel újabb idők
ben, mikor a’ tulcsigázott enthusiasmus kihűlt, az aldunai 
munkák annyi oldalrul érintetének, ’s m ega  legméltá— 
nyosb is azt h isz i, hogy alig érezhető eredvenyért tudja 
az ég milly szörnyű pazérlások történtének ott, szigorú 
de részrehajlaílan vizsgálat rendeltessék, inellynek eljárá- 
sábul aztán tisztán lássa a’ nemzet, hogy eddigelé mivel 
gazdagodott és ezentúl aránylag csekély árért mennyivel 
gazdagodhatnék; mikor, midőn ez egyszer végbement , 
minden kereskedési combinatiókon tulemelkedve tán nem egy 
hű magyarnak lelkén fogna villanni keresztül; a hazának

*) Vásárhelyi Pál ur kir. hajózási felügyelő 's az al-Duna- 
szabályozási munkák igazgató mérnöké.
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egykori terjedelmesb határa, ’s hogy nagy az Isten,ros
tád  a’ kelet, meg hogy a’ világi eseményekben némi alig 
méltatott kis csira, mellyet hazai hűség és polgári erény 
ápolt, ollykor nagyobbra nőtt ’s magasbra virult, mint azt 
az emberek gyenge szeme legtávulabbrul is sejthette vol
na ’s hogy ekkép az avulsák----------

Ámde azt hiszem , elég, mit e’ tekintetben mondék, 
mert ki illyest lelkében nem érez vagy legalább nem sejt, 
annak bizony a’ leghosszasb tárgyalás sem nyitja fel sze
mét, midőn illyesekben legalább a’ sok dobszó rendszerint 
többet ront, mint használ.

És ez alkalommal ennél igazolásomra többet vagy e -  
gyebet előhozni nem hiszek szükségesnek, nagymélt. or
szágos Választmány, hahogy ezen hosszadalmas ’s némi
leg  kitérő előadás alkalmával még sem mondottam annyit, 
mint a’ mennyi a’ Dunát illetve lelkeinen fekszik.

V. ,,A’ magyar tengerpartnak minden kitelhető mo- 
doni ápolása, és a’ lehető legkönnyebb ’s olcsóbb oda- 
juthatás eszközlése.“

Mind azon vérmes várakozásokban, mellyekbe a ma
gyar tengerpartot tekintve legközelebb időkben annyi ma
gyar vagy fel engedé csigázta tn i, vagy saját maga csi- 
gázta fel m agát, én éppen nem osztozom.

Legelsőben is, bármikép akarjuk is eltitkolni magunk 
elő tt, bizony igen súlyos és sok tekintetbül akadékos az 
odajuthatás, úgy hogy financiális practicabilitása minden oda 
vezető mesterséges közlekedésnek, legyen az aztán részint 
csatorna, részint vasút, vagy egészen vasút, vagy bármi, 
’s úgy, mihezképest a ’ nyert haszon ne csak illusorie és pa
piroson de tettel is felül lebegjen a’ költségen, ’s az uj 
közlekedés ne csak a’ hon egy részét de az egész hazát 
is ápolja, még mindig a ’ fel nem oldott problémák közé tar
tozik. ’S azután , mert három kikötőnknek egyike sincs 
igen tetemes hiányok nélkül, ’s mi több, egyikhez sem 
érhet hajó máskép, mint a ’ quarneroi tengerszoroson át. 
E s ez nagy baj , mit a’ félig meddig avatott sem fog 
tagadn i, mert szorosakon sokszor éppen át nem vitorláz
hatni , sokszor ellenben egyedül legnagyobb veszéllyel 
tehetni e z t, és pedig nem más mint azon igen egyszerű, 
’s azt hiszem a ’legprofanusabb által is elérthető oknál fog
va , hogy szűk helyen nem lehet lavírozni, ’s ekép csak 
hátszéllel vitorlázhatni azon keresztül. M .hezképest, miu
tán hátszél nem fuj m indig, sokszor igen természetesen 
vagy veszteglésre , ’s e’ szerint a lehető legnagyobb vesz
teségre , t. i. időfecsérlésre van szorosak közt kárhoztatva 
a’ szánakozásra méltó hajós, vagy ha epesztö veszteglé- 
sét megunván, magát veszélynek kitéve oldalvásti széllel 
merészkedik szorosak közé , könnyen hajakba keveredik, 
midőn lavírozva a’nyílt tenger síkján bármilly visszás szél
lel is elvégre csak eljut czéljához az ügyes vitorlás. Mi 
az tán , maga magátul értődik — mert gőzösökkel tenge
ri kereskedést nyereséggel nem űzhetni — igen nagyon 
háttérbe szorítja a’ magyar 3 kikötőt. Továbbá azért nem 
állítom a’ magyar tengerpart becsét igen magasra , mert 
midőn egyedül olly vidéken juthatni oda keresztül, raelly- 
nek sympathiáját tán soha nem bírtuk , vagy nagy részben 
elvesztők, körülbelül szintolly mértékben függ szabad hasz
nálata az angolnak vagy bármilly tengeri hatalomnak, melly- 
re Ausztria azonban soha nem fog felvergődhetni, g ra tiá- 
já tu l , mint a’ Duna használata a’ m uszkáétul; mert hiszen 
ott áll Ancona, Corfu, Malta és Gibraltar ezernyi ágyúi
val , mellyekkel ki barátságos viszonyban nincs — mi ter
mészetesen egyedül meg nem szűnő suhjectioval já r — az 
bizony hiába erőlködik az Oczeán szabad liullámira jutni. 
Vegre azon okbul nem osztozom azok vérmes reményiben, 
kik fiumei csudákat várnak, ha majd oda egyszer bönnyeb- 
V “ r̂ 'ztosall)ban elju thatn i, mert a’ köz béke malasz- 
titul elősegítve , és azért mivel mai időkben minden nép, 
minden nemzet, szinte maga körülnéz és szinte magával

számot vet, azon partvidékek és országok is, mellyekkel 
versenyezni szándoklunk, évrül évre nagyobb mennyiség
ben es szaporább progressioban állítanak ki éppen mind azt, 
a’ mikkel nem egy közülünk azokat és a’ világot ellátni sőt 
eláraszthatni kecsegteti magát.

Sok magyar, jóllehet még a’ belkereskedés legelső fo
galmán is igen nagyon innen van, azt hiszi, vajmi könnyű 
a’ világ piaczán hasznot a ra tn i, holott az első aránylag 
ehez nem nagy m esterség, m dón sikeres külkereskedésre 
kedvező fekvés mellett, széles tárgyismeret, roppant pénz
beli erő és h ite l, ’s mi még ezeknél is több, minden o l-  
dalrul tökéletesen megalakított bizodalom, ’s minden árut 
nemesitő ’s javító belintelligentia is megkivántatik.

Ki azt hiszi, hogy aJ magyar tengerpart körül a’ vi
lág népei ácsorogva úgy ott ülnek mint éhes madarak , a’ 
magyar termesztvényeket éhes létükben minden áron m eg- 
vásárlandók, az mód nélkül csalatkozik. És pedig nem 
egy jóhiszemű magyarnak képzeletdús álmában mutatkozik 
illyféle megnyugtató kép, mert nem egy véli a’ dolgot sok
kal könnyebbnek, mint az a’ gyakorlati élet bonyodalmi közt 
valósággal mutatkozik, ’s nem egy keres, és sokszor tán 
a’ nélkül is, hogy jóformán tudná, mintha vérében volna, pi
henési, hogy ne mondjam ,restségé ürügyeket, a’ millyesek 
kereskedés körében aztán természetesen sehol nem lelhetők 
minden fáradság nélkül olly igen nagy kényelemmel, mint 
egy ideál-kikötőben, hol minden, csak szállítsák egyszer oda, 
rögtön aranynyá válik.

Lennének a’ Középtenger partországai, mellyekentul 
tán csak nem mennek rendes kereskedési vágyaink, pangó 
állapotban , vagy olly éghajlatuak , mellyek gabna , bor ’s 
effélék termesztésire ’s állattenyésztésre nem volnának al
kalmasak , tüstént máskép ’s kedvezőbben állna ránk nézve 
a’ kérdés. Ámde legtöbbnek fekvése ha nem is éppen jobb 
a’ m iénknél, bizony nem is mostohább , midőn industrialis 
progressioja nem egynek , melly úgy szólván csak tegnap 
merült ki a’ fóldmivelési semmiségből, valóban évrül évre 
annyira növekedik, mihezképest ki csak félig meddig van is  
annak egy kis tudomásában, mi M agyarországon kívül törté
nik, és egyébiránt nem költész vagy enthusiasta kereske
dő , bizony tökéletesen meg lesz arrul győződve, hogy a 
magyar tengerpart sem magában nem Eldorado , sem köz
vetlen Eldoradóba nem vezet, de csak annyiban lehet és fog 
lenni a ’ magyarra nézve üdvpart, a’ mennyiben becsületes 
veríték, felszabadított közértelem , raegtörhetlen munka . jó 
zan institutiók’s lehető legszigorúbb rend iránti köz pietas 
által belsőleg is valósággal külkereskedési állapotra emeli 
magát a’ magyar.

M iszerint Fiúméhoz és szomszéd kikötőihez nagy vagy 
csak szerény reményeket is kötni, ha M agyarország nem fej
lődik egy úttal számialan egyéb hátramaradásibul is ki, va
lóban nem is egyéb, mint a’ legnagyobb sajnálatra méltó fe l-  
szinség; m erthogy belső közlekedések, elégséges tökepén— 
zek, szilárd közhitei, kereskedelmi szellem, minden nagyobb 
industria , nemesített áruk. törvények legszigorúbb végre
hajtása ’s efféle indispensabilis kellékek nélkül, jó vagy 
csak tűrhető sikerrel is szerepelhessen a’ világ nagy pia
czán mint kereskedő a’ m agyar, és ha minden gyakorlati
ban ezentúl is csak úgy pang és tétováz, mint dermedez es 
kapkod annyiakban maga körül mostanság, ezt edes ábrán- 
diban egyedül az álmodhatja, ki előtt tengerparthoz vezető 
jobb közlekedés, egy kis jóakarat és hős lelkűiét már vál
tig  való , vagy legalább elégséges pótszernek mutatkozik 
mind ezen féTig meddig itt felhordott hiányok belyreüté- 
sére* holott illy nézet nemcsak nem fogja hátramaradásibul k i
emelni a’ magyart soha, de még mélyebben sülyesztendi 
nemzetünket aggasztó bonyodalmiba minden bizonnyal. M ert 
felszínes vagy enthusiasmusra épített számítás előbb utobh 
de bizonyosan megboszulja m agát, mit azután mindig a’ 
nemzeteknek kell szenvedniük, mert ugyan mivel lakol- 
hatna egy két tervező egész nemzet kijátszásáért? M ihezké-
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pest nincs is a’ magyar tengerpartot tekintve semmi élet
bevágóbb , nagymélt. országos Választmány, mint ószintén 
’s minden kecs és sujtásos szóhalmaz nélkül e’ tekintet
ben is megismértetni saját állásával ’s körülményivel a ’ 
nagy közönséget; mibül azután maga magátul ki fog vi
lágiam , hogy bizony a’ magyar tengerpart sem igen egyéb, 
mint csepp és kenyérmorzsa, mellyel, ha nem adatik hoz
zá még számtalan más, valóban sem eléln i, sem jóllakni, 
vagy altul éppen meghízni nem fog a’ nemzet; hanem hogy 
épen a z é r t ,

M ert magában csak csepp és kenyérmorzsa a’ magyar 
tengerpart, vérünknek p e d ig , ha boldogulni akar, leg 
alább még most, mikor tán a’ magyarnak is felbiborul egy
szer szebb hajnala, minden cseppért, minden legkisebb 
kenyérmorzsáért küzdenie kell, minthogy alig bir mással, 
nemcsak el nem szabad hanyagolnia a z t , de éppen ellen
kezőleg olly hazai hűséggel ’s oily anyai gonddal köte
lesség annak kifejtését minden módon ápolnia , mikép el
végre ha nem is éppen dús csermellyé, legalább arany- 
cseppekké váljék v iránya; mi azonban pusztán oda vezető 
jobb közlekedés, forró kívánat és enthusiasmus által soha 
de soha nem fog azzá lenni, ha nem virul mindennemű 
belprogressio által egy úttal az egész honi test is rendesb 
egészségre.

Sokan antithesisbe hozzák a’ Duna folyamát a3 magyar 
tengerparttal, és v iszont; mintha bizony egyik a’ másik e l-  
hanyagoltatásán épülhetne, vagy egyik a’ másik fölött an
nyi elsőbbséggel bírna, miszerint hármellyiknek kellő ki
fejtése által már feltárult volna előttünk a’ világ ’s nem 
kellene többé semmiért is aggódnunk. Holott egyik éppen 
nem állja útját a’ másiknak, ’s ha csalni nem akarjuk ma
gunkat, bizony sem a’ Duna, sem tengeri kikötőink köny- 
nyü kedvezéseket nem nyújtanak ’s legtávulabbrul sem so- 
roztathatnak azon szerencsés folyamok és tengeröblök kö
zé , mellyekkel más nemzeteket megáldott a’ sors.

Nem is ellentételes pártolása, ’s ekkép kirekesztőleg 
vagy a’ Dunának vagy a’ magyar tengerpartnak ápolása te
hát az, mi illy körülmények közt országunk javát eszközöl
hetné, valóban nem ; de egyedül annak őszinte elismerése 
és szünet nélkül szemünk előtt tartása fogja honunkat anya
g ilag  emelhetni, hogy mi magyarok bizony földészeii te
kintetben is sokkal mostohább körülmények közé vagyunk he
lyezve, mint a’ föld sok más népei, ’s hogy ekkép nincs 
is gyakorlati józanság szempontjábul véve egyéb tenni
valónk, mint egyenesen vagy lemondanunk minden keres
kedelmi nagyobb reményekről, vagy minden oldalú ’s min
dig növekedő értelemmel és semmi által meg nem törhető 
hazai hűséggel pótolni a z t , miben tán nem olly nyájasan 
mosolygott ránk a’játszi sors, mine a’ világ némi más boldo
gabb népcsaládira.

És valóban e’ kettő közt nincs közép ; mert czélon örök- 
leg innen maradó erőlködés, a’ mellett hogy rendszerint leg- 
nevetségesb torzkép, alkalmasint a’ kínoknak istán  legna
gyobbika, ’s ehezképest bizonyára sokkal józanabb inkább 
semmit nem tennünk , mint félszegüt vagy felszínest, midőn 
hű lelkületű értelem, mit számos példa bizonyít, az anyater
mészet által legmostoliábbul osztályrészesitett tájakat is kéj- 
virányokká bájolja; ’s e’ szerint mi sem vagyunk eltiltva — 
feltéve ha bennünk hazaflság ’s értelem nem szunnyadoz , 
vagy nem felette könnyű, mi azonban igaz fő dolog, melly 
nélkül nem — anyaföldünket is a’ disz és szerencsének olly 
számtalan kellékeivel ékesítni fel, hogy csüggedésre valóban 
legtávulabbrul sincs ok.

A’ magyar tengerpartnak minden módoni kifejteset te
hát lehetetlen jó hazafinak nem szomjaznia, csakhogy, mint 
én hiszem, ezen szomjnak sem vakítónak sem kirekesztő
nek lenni nem szabad, mert ha vakító, okvellen elbizottsá- 
got szü l, ez pedig mulhallan elhanyagolását következteti 
mind azon fentebb érintett kellékeknek , mellyek ápolása

nélkül a’ magyar tengerpart bizony semmi; ha ellenben ki
rekesztő, akkor természetesen minden egyéb kiviteli arté
riák fiíymálását ’s becsmérlését okozza, a’ helyett, hogy mint 
én hiszem , a’ tengerpart és a’ Duna mellett minél több ’a 
ha lehetne még száz más kiszállítási csatornát alkotni volna 
igazi érdekében a’ magyarnak, ’s ekkép minden hű hazafi
nak legszigorúbb tisztében is.

Miknek alkalmazási egybevonása,nagymélt. országos Vá
lasztmány , az, hogy állásunknál fogva teljességgel nem köt
hetjük a’ magyar tengerpartnak minden kitelhető módoni ’s 
minélelőbbi hasznosítását eléggé a’ nemzet szivére; ámde 
midőn ezt teszszük , nem csekélyebb kötelességünk az is ,  
minden ámitgatás nélkül szólva, egy úttal mihd azon kel
lékek lehető legvalódibb s leggyorsabb kifejtésére is irá
nyoznunk ’s felhínunk a’ nagy közönség figyelmét, mellyek 
nélkül bizony soha nem termi meg az ígért ’s annyiak áltál 
várt gyümölcsöt a’magyar tengerpart. Ezt pedig igénytelen 
nézetem szerint tenni azért vagyunk kötelesek, nagymélt. or
szágos Választmány, mert ha ébresztő, izgató vagy tervező 
— legyen az azután szóval vagy Írással — néha az auxe- 
sis legmagasb figurájához fordul is, csakhogy figyelmet, haj
lamot és tettre buzduláshoz szükséges vérszemet gerjesz- 
szen , ’s illy fogás ekkép egyenesen kenyerével j á r , ’s an
nak használata e’szerint egyedül saját tapintatatul függ,orszá
gos választmánynak tiszte egészen más, és illyesnek soha nem 
szabad a’ nagy közönségben olly reményeket gerjeszteni, 
mellyek lehető legbiztosb alapokon nem nyugszanak; mi
vel ha országos választmány felszinsége is fagyos vizet 
önt a’ nemzet forró várakozásira, s illy testülethez is veszti 
bizalmát a’ többség, ugyan hol vagy inkább milly felhőkben 
létezik akkor kérdem, nemzeties és alkotványos Újjáalaku
lásunk hihetősége l

Meg kell tehát ismértetnia1 nagy közönséggel, sőt ál
tala méltányolva elfogadtatni mind azon kellékeket, mellyek 
nélkül, ha nem hiú mese az emberi történetírás minden lapja, 
bizony még soha nem bontakozott ki nép pangó létből vi
rágzó állapotra. Ámde mikép ismértethetni meg és fogadtat
hatni el méltányolva egész nemzet által mind ezen kellé
keket , mellyeknek csak puszta függezímerét is elősorolni 
nehéz, az azokbani avatottság ehezképest természetesen 
még százszorta sulyosb ? Bizony nem máskép, mint czél- 
irányos törvények vagy oktatás által.

így  például szigorú hitel ’s máid annak felállítására, 
mi a’ szigorú hitelnek szükséges küvetkezvénye, mint példá
ul az aviticitas bilincseinek kettétörése vagy legalább eny
hítése , telekkönyvek behozatala ; ’s effélékre törvény ve
z e t, sót egyedül csak törvény vezethet, mert bár mennyire 
ismernék ’s méltányolnék is e3 kellékeket, nem használna 
ez legkisebbet is , ha törvény nem rendelkezik azokrul; 
midőn mesterségi, mezőgazdasági, művészeti, kereskedel
mi ’s efféle forgalmak viszont oktatás tárgyai, ’s kirekesz- 
tóleg csak illyesnek lehetnek tárgyai, mert hiszen itt megint 
bármit parancsoljon oktatáson kívül a’törvény, bizony azon 
okbul, mivel a’ törvény tán úgy parancsolná, azért senki 
jó mester, derék gazda, ügyes művész vagy mély kereske
dő valóban nem fogna még lenni.

Mindennemű jó törvényeket javasolni azonban e’ jelen 
küldetési körünkön túl fekszik, a’ népnevelésnek szerfelett 
fontos kérdését ellenben tán nem lehet czélunk ez alkalom
mal rendszeres elemezés alá vennünk, minthogy az a’ nép
nevelési küldöttség tiszte, terjeszszünk tehát ehezképest ad
dig is , mig jótékony törvények mindinkább fejledezDek, ’s 
a’ népnevelés ügye is be lesz végezve, a’ nemzet pártolá
sa alá valami pótló-szert, miszerint a’ hazának legalább kö
zép osztálya fejthesse ki magát a’ gyakorlat élet mezején. 
’S ez nem egyéb mint néhány, vagy halárzottabban mond
va , például:
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- VI. „Öt real-tanoda, mellynek egyike Budapes
ten volna felállítandó, a’ többi négy pedig, úgy hogy 
közelebb fekvésnél fogva a’ szegényebb sorsú is része
sülhetne azok jótékonyságiban, az országnak ehez leg- 
alkalmasb négy főhelyein.“

Már hogy valljon mikép és milly határok közt lehet
nének ezen tanodák a’ nemzetre nézve leggyümölcsözőb
ben életbe léptetendők, az más kérdés , mellyet én azonban 
részletileg ez ú tta l, mint valami mulhatlanul előlegesen 
kikutatandót, fejtegetni azért nem tartok legkevesebbé is 
szükségesnek, mivel tökéletes tisztán áll előttem kettő 
mi részint felment a’ kérdés érdemét illetőleg minden elő- 
leges megfonfolási scrupulustul, részint a’ dolog minél- 
elöbbi életbeléptetése végett lehető leggyorsabb eljárásra 
készt. Egyik az , bogy nem telik sokba vagy legalább nem 
annyiba, mit aránylag igen könnyen elbírni nem volna ké
pes a’ nem zet; a’ másik ellenben nemcsak az árányla- 
gos felette csekély költséghez szabott , de valóban min
den kiszámithatást felülmúló haszna sót szüksége a’ dolog
nak , mert hogy néhány czélszerüleg organisált rea l-ta - 
noda, mellyben minden sor«u könnyen és olcsón hozzáfér- 
hetóleg a’ gyakorlati élet nem egy kincsét tehetné magáé
vá, valóban csudaszerüleg fogna e ’ hon igazi előmenete
lére hatn i, azon azt hiszem nem kételkedhetik sen k i, ki 
csak Jegtévulabbrul ismeri gyakorlati kiképeztetésünk olly 
nggasztólag parányi lé té t; midőn ha nem mozdul, nem emel
kedik a’ magyar szellemileg is, de egyedül utakat rak, csa
tornákat á s ,  mocsárokat szárit , ’s minden lelki műveletet 
elhanyagolván, vagy üdvét kirekesztóleg a’ mai iskola
rendszerben keresvén , csak efféle anyagiakban gyakorolja 
tehetségét, bizony mondom nem annyira magának mint más
nak fog in ultima analysi alkotni hazát, mivel a’ ,,Sicvos 
non vobis“  élet képe szerint okvetlen intelligensebb né
pek fogják azon eddigelé ki nem forgatott sarkigazsághoz 
képest élvezni verítékének hasznát, mig ó kül superiorilas 
által naprul napra kisebbre olvadand, melly sarkigazság
hoz képest: érlelem erő, ’s erő uraság ; értelemhiány el
lenben g y en g eség , gyengeség pedig szolgaság.

Mi pedig a’ kormányt illeti, feltéve hogy nem czé- 
lunk statust statusban felállitni, vagy a’ végrehajtó hata
lom körein tultörni, a’ kormány, azt hiszem, semmi esetre 
nem fogja ebbeli gyakorlati tendentiáinkat hátráltatni, vagy 
csak rósz szemmel tekinteni is, sót bizonyosan pártolandja 
azokat, ha velünk magyarokkal igazán jót akar.

Es ennél többet ez alkalommal nem kívánok mondani 
ezen a’ magyar vérre nézve minden tekintetben olly an
nyira fontos életkérdésről; mert ki érteni akar, az a’mon- 
dottakbul is megérthet.

VII. „A honi lónevelésnek általjános és gyökeres 
előmozdítása.“

Mig a’ civiüsált világ legtöbb népei különös és mind
egyre növekedő gondot forditnak a’ lófajnak minden á r-  
nyeklatbani javítására, sőt kormányi és országi bökezü- 
seggel is járulnak e’ czél sikeres előmozdításához, mint
hogy haszonnal lótenyésztés áltálján véve csak ritkán já r ,  
addig az egykor lóháton olly ha almas m agyar— jóllehet 
e’ tekintetben is szerfelett elhízott álmákat álmodik,’s eb
beli hátramaradását ekkep tán nem is igen sejti, vagy mi— 
vennem hiszi a dolog ápolását méltóságával egybeilleszt- 
hetönek — ló dolgában annyira sülyedt vagy inkább an
nyira maradt h á tra , mikép majd mindenben mire ló hasz- 
náltatik , kitesz rajta nemcsak az óriási angol, mit még el 
lehetne tű rn i, de sok mis nép közt már a’ porosz sót még 
a’ cseh is, mi aztán az igazán lóra termett magyarnak 
nem igen eshetik jó l; mert ha már az sem vigasztaló, bé- 
Kességben szorittatni háttérbe mások által ollyassal mit 
minden tekintetben sokkal könnyebben kiállíthatnánk m i, 
háborúban természetesen annál szomorúbb, az erősebbtől

— feltéve hogy ez csak egy kissé is váratik jobban be y 
mint például Győrnél az ellenfél — soha nem menekhetni, 
a1 gyengébbet pedig soha el nem érhetni. És ez a’ ma
gyarnak részint már bekövetkezett, részint okvetlen hova- 
hamarább bekövetkező esete, hahogy nem eszközöl ez 
ügyben általjános és gyökeres jobbrafordulást. M ert béke 
idején, jóllehet minden tenyésztési kellékkel buján el van 
látva o rszága , azért még sincs áltálján véve egy czélra 
is más nemzetek ebbeli progressiójához képest tökéletes 
lóval kellő számban ellátva , de e’ tekintetben is a’ kül— 
földnek tribuíariusa, háborúban p e d ig , haladjon csak a’ 
külföld lónevelésben olly arányban utóbb is, mint a’ milly 
figyelemre méliatá annak előmozdítását újabb időkben , a’ 
magyar viszont vesztegeljen mint eddigelé ebben is, vagy 
essék még hátrább, a’ minthogy áltálján véve valóban nap— 
rul napra hátrább is esik: ne kételkedjünk, az egykor an
nyi és olly méltó hírben állott magyar lovas, kit egész Eu
ropa utánozni ügyekezett, feltéve ba abderitákként őt ál
tálján véve gyaloglovassá átváltoztatni nem kívánjuk, vagy 
éppen minden katonaság nélkül lenni nem akarunk, bizony 
csak, ’s tán előbb mint gondolnék, ollyféle igen szom orú, 
vagy tán jobban mondva, ollyféle igen nevetséges szerepet 
fog játszani csatatéren az ütközet hullámzásai közt, mint 
most érintém; mellyhez képest t. i. vagy el nem éri ellen
felét ha nála van az erő, vagy bizonyosan utóléretik attul, 
ha gyengébb.

És ebbül nincs kibújás, ’s igen term észetesen, mert 
ha egyik résznek lova áltálján véve jobb, a’másiké ellen
ben áltálján véve roszabb, ’s ezen aránytalanság nöttennő, 
okvetlen csak így jár ’s járand ceteris paribus háborúban 
a’ dolog , és nincs vitézség, nincs erőlködés, nincs elég 
hosszú sarkantyú, uagymélt. országos Választmány, melly 
e ’ bajon segíthetne. Mihezképest, nehogy elvégre illy kér
déses állapotba jöjjön derék lovasságunk, ’s e’ rövidséget 
kétszerezett vitézséggel legyen majd egykor pntlani kény
te le n , mi egyébiránt háborúi m esterséggel, jó  lóval ’s jó  
fegyverrel szemközt sok vérontással igen, desikerrel csak 
ritkán jár, valóban nincs is egyéb hátra, mint magának az 
országiásnak—mert privátok nem győzik—rendelkeznie a* 
dolog fölött jó eleve, miszerint nemcsak csorbát ne szen
vedjen e’ tekintetben a’ magyar lovas katonaság, de váltig 
el is legyen látva mindennemű és minden czélnak megfe
lelő jó lóval a’ nemzet minélelóbb.

F ogunk-e , ’s mikor és mikép fogunk háborúkba bo
nyolódni , azt nem tudom. Tán még sokáig nem. És adja 
Is ten , mert béke áldása nélkül még kérdésesb helyzetbe 
bonyolódnék nemzeti ’s alkotványos regeneratiónk úgy  is 
eléggé szövevényes ügye, mint a’ miilyenben most létezik 
az. Ámde éppen azért, mert hihetőleg van még idő előt
tünk, ’s egy országnak általjános lótenyésztési javítását 
készen éppen olly kévéssé vásárolhatni meg, mint azt né
hány rövid év leforgása alatt sem eszközölhetni , hanem 
ehez vajmi sok nap kell, éppen ezért tartom szükséges
nek , ha lehetne de csak egy napot sem vesztve , tüstént 
mindent elkövetni, miszerint a’ honi általjános lónevelés 
tárgya minélelóbb közjavulásnak induljon.

Nem tartozom azokhoz, kik valakit már azért jobb 
embernek tartanak , mert lóháton já r ,  mint ha csak saját 
lábain járna  ̂ sem azoknak nem vagyok egy ike , kik nem
zetgazdasági tekintetben valami aranytuli súlyt kötnének 
a’ lónemesitéshez, sőt ba valaki, bizony en boszankodom 
szomorkodva mind azon uracson, ki előtt valóban úgy lát
szik mintha több volna a’ ló mint a’ h a z a , vagy éppen 
több ’mint az ember , és ha valaki, bizony én gyűlölöm az 
istállószagot o tt, hova nem illik az , miszerint felette tá
vul vagyok lónemesitési hajlammal összekeverni vagy éppen 
illyesre óllitni akarni nemzetfelvirágzási mííködésünk n e - 
mesb ügyeit. Ámde ha a’ lófajrul ez fogalmam , azért más 
részről megbocsáthatlan hanyagságnak, sőt helyzetünkben 
nem kevésbnek mint égbekiáltó véteknek tartom, olly keve-
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eet gondolni az általános lónemesitésBel, mint mi magya
rok gondolunk azza l, ’s ugyanis:

M ert könnyű, szapora, kényelmes és mindenkori biz
tos ide oda mozoghatás nélkül nincs egészen ellátva or
szág  a’ civilisatio azon kellékeivel, mellyek szinte legel
ső helyet foglalnak, minthogy szabadság, melly nem moz
dulhat, vagy csak némellykor vagy csak mászva mozog
hat , igazi torzkép , gőzzel p ed ig , bármilly kifejtésre vi
gyék is ezen erő használatát, azért azzal mindenüvé még 
sem fogunk soha is ju th a tn i ,’s ekkép, ha sokszor ’s tán 
éppen szabadságot keresve sárban mászni, árokba dűlni , 
vagy kirekesztőleg velőrázó éscsonttöró targonczákon ide 
’s tova testünket hurczoltatni nem kívánjuk, bizony jó vagy 
legalább practicabilis utak mellett, elégséges számú se
bes , tartós és erős ló is kell. Továbbá:

M ert lélek és test az em ber, ’s ekkép egyiket sem 
szabad elhanyagolnia, de kötelessége, hogy kifejtve szel
lemi tehetségig testét is zománczozza fel azon kemény
ségre, mellyre csak képes. Már pedig ez utolsó tekintet
ben újabb időkben annyira elfelejté magát a’m agyar, mi
dón más részrül igaz sokkal többet tanul és olvas mint az
e lő tt, honnét azután rabulisticai szórszálhasogatások kö
zött szinte már tentába is fuladoz nagy része, ’s már már 
több köztünk a’ tudákos mint a’ férfiú , hogy bizony tel
jességgel nem fogná fel magas hivatását a’ magyar tör
vényhozás , ha ebbeli tökéletes elpuhulásunk elejét venni 
nem igyekeznénk minden módon. ’S ezt többek közt semmi
kép nem eszközölheti annyira, mint a’ lóháton járási haj
lam nevelése á lta l , mi megint egyedül számos és olcsó 
délczeg paripának lehet következménye , mert drága ló 
vagy puha gebe általjános lovaglási kedvet a’ közönség
ben bizony nem szülhet; úgy hogy ha nemzetileg szól
va nem is volna egyéb oka az általjános lónemesitésnek , 
mint az , hogy daliás eldődink elkényesedett de még egé
szen le nem sújtott fiaiban uj férfiuság ébredjen , már ez 
is elég indok volna a r r a , mihezképest őszinte pártolására 
méltassa ez ügyet a’ nemzet Ámde még fontosabb szem
pont is ajánlja ezt az előrelátóbbak figyelmébe :

M ert tartós béke az,melly nemzeties Újjáalakulásunk 
legfőbb kelléke. Tartós békét pedig semmi nem biztosít 
annyira, mint harczias á llá s , millyet m egint, kivált nyílt 
országban mint miénk, jó lovasság ’s fókép derék ágyu- 
elófogat híjával nem is képzelhetni, midőn bárki mit mond, 
jó  ló, jó kard és jó marok tartalékul in ultima analyst sok
szor nagyobb súly , mint szónoklat vagy pergament.

Legyen ennélfogva jövendőnk bár béke bár harcz, ha 
ig a z ,  hogy ép testben a’ lélek is épebb, ’s békét köny- 
nyebben ta rth a t, ki harczra is kész , ugyan ne mulasz- 
szuk el, nagymélt. országos V álasztm ány, az általjános 
lónevelés ügyét is a’ nemzet pártfogásába ajánlani.

Privátok minden buzdítás és segítség nélkül egyedül 
saját szűk tehetségeikre szorítva nem képesek hathatós jobb- 
rafordulást eszközleni a’ tárgyban, ’s ekkép bizony a’ nem
zetnek szü k ség , ha valódi sikert akar, járulnia közben.

Sok segítség azonban nem kell. Nemzeti tehetséghez 
szabva, felette kicsivel is csudákat lehetne mivelni. Jót 
állok érette. Többnyire, hogy valljon mi volna mind a z , 
mit e’ tekintetben alázatos nézetem szerint tenni kellene, 
azt ez alkalommal nem fogom elősorolni. Akarjon csak a’ 
nemzet, ’s minden bizonnyal e’ kérdésben is hovahamarább 
magához illő fordulást tehetend.

Vili.'„Mind azon vizek szabályozása , mellyek ho
nunkat diszlelenitik *s mellyek privát társaságok által tel
jességgel el nem rendezhetők.“

Alkalmasint sok előtt nem fog , legalább első benyo- 
m á sila g  igen logicainak mutatkozni, hogy a’ honi vizek 
elrendezését a’ teendők sorában olly későn hozom fel, mert 
ha van baja honunknak, ’s pedig tudja az ég, untig van , 
tán egy sem sulyosb, mint azon szomorú idétlenség, melly-

hez képest a’ korlátlan víz a ’ honnak éppen azon részeit 
tartja, ’s mi legkülönösb, néha a’ legtikkasztóbb száraz
ság töviben , meg nem szűnő mocsári , vagy minduntala- 
ni és legalkalmatlanabb vizáradási lét közt. melly részek 
leggyönyörűbb gazdasági virágzásra volnának aránylag 
olly könnyen kifejihetók, ’s mellyek síkjain leginkább ’s 
legnagyobb számban üté fel sátorát a’ magyar vér.

Ámde én korántsem akarom háttérbe szorítni a ’ honi 
vizek elrendezését, sőt éppen ellenkezőleg ha valaki, 
bizony én alig várhatom , miszerint ha lehetne minden 
kapavágás előleg azon valóban émelygést okozó állapot 
megszüntetésére fordittassék, melly közt hazánk olly nagy 
része nyomorog; mert hogy hazafi, ki nemcsak szájjal de 
szívben a z , epedve ne p iruljon, ha lá tja , milly undok 
fejletlenség közt vesztegel lödik században, hínár, zsom- 
bék ’s ezzel járó mérges bűz közt vérének épen azon ré
sze , melly keleti eredetének sajátságát legtisztábban ór- 
zé m eg, azt én teljességgel nem bihetem; mihezképest 
én mint mondám, nem is kívánom háttérbe szorítni a’ ho
ni vizek elrendezését legkevesebbé is, sőt annak szüksé
gét legelső helyre sorozom, csakhogy — és itt különbö
zik saját véleményem sok más nézettül — e’ műtétéit én 
egyedül azon esetben és egyedül annyiban kívánom hazai 
közköltségen végbevitetni, mikoron és a’ mennyiben pri
vátok által teljességgel végbe nem vihető a z ; mert hogy 
privátok hanyagságát pótolva, közteher és közveriték ál
tal süttessék meg egyesek számára a’ galamb, a z a z : 
egyes birtokosak johb haszna végett szárittassék ki köss 
költségen mind azon mocsár, és ófalmaztassék meg mind 
azon tér, mellynek lecsapoltatása és megovatása roppant nye
reséggel jutalmazná meg az illetőket, ha csak egy kissé 
is akarnának mozogni ’s egyetértve fáradni, abban részem
ről legalább soha nem tudnék megnyugodni , minthogy, 
mennyire én vagyok képes Isten segítségével valami mód’ 
tán még is csak eszközlendő hazai kézfogásunk és váll- 
vetésünk philosophiájába hatni, én közkincstári segélyt 
csak akkor és egyedül annyiban hiszek valaminek kiállí
tására vagy elősegítésére jogszerüleg alkalmazhatónak, 
mikor és a’ mennyiben olly köztárgy életbe lépfetési szük
sége forog fen , melly tárgy a’ kiállításra szükséges költ
séget tekintve nem eléggé jutalmazó: vagy egyes leg 
közelebb illetett privátok haszna által pótoltatni, vagy vál
lalkozókat a’ kivitelre csábítani. Már pedig, mennyire én 
ismerem honi vizeink bajait, úgy látszik, mintha olly rop
pant nyereséggel járna ezek orvoslása, mihezképest ily- 
lyest közkincstárbul eszközleni valóban nem volna egyéb , 
mint fecsérlése a’ köztehetségnek, ’s igy egyenesen nem
zeti megrövidítés , hahogy azon haszonnak, melly közte
hetséggel állíttatott k i , legalább olly nagy része , melly 
e ’ költséget tökéletesen pótlaná, nem fogna ismét a’ köz
kincstárba visszafolyni.

Mik után , ha igaz, hogy valódilag nagyobb haszon
nal já r  vízbajaink orvoslása, mint a’ mennyi költséget 
okozna e’ műtétel, nincs is egyéb bátra, mint ennek esz
közlését vagy egyenesen az illető privátoknak vagy vál
lalkozóknak engedni á t ; mert mint mondám, egyesek gya
rapítására használni fel a’ tán egybegördülendő köztehet
séget , teljességgel nem szabad, midőn nemzet és privá
tok közli aránylagos felosztása az aratott haszonnak való
ban feloldbatlan bonyodalom volna.

Azért azonban, mert honi vizeink elrendezését ál
talánosan véve, mert hiszen kivételek itt is lehetnek, 
egyenesen az illető részeknek vagy vállalkozóknak kívá
nom hagyni á t ,  ’s nem tartom adakozásunk magasb c z é l-  
já t tekintve megengedhetőnek, hogy illyesek eszközlésére 
közvetlen a’ közkincstárbul merittessék a’ tehetség, azért 
nemcsak idegen nem vagyok attul,hogy a’ felállítandó köz
kincstár illyeseket előmozdítson , de éppen ellenkezőleg, 
illyféle privát ’s vállalati ügyek gyámolitásábul várom an
nak legüdvösb hatását; m ert, mint ma állnak a’ dolgok 3
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bizony sem privátok sem vállalkozók nem fogják — mint 
eddigelé nem tevék úgy ezentúl sem teendik^ — a’ honi 
vízbajak orvoslását eszközleni nemzeti segély és kezesség 
nélkül, habár legnagyobb haszon Ígérkeznék is azokbul, 
minthogy saját körülményink közt illyféle lappangó kincsek 
kikutatására okvetlen emeltyű kell. ’S ekkép szükséges, 
némi egyéb rendeletek m ellett, bőséges hitellel, sót még 
kész pénzbeli előlegezésekkel is ápolni és támogatni mind 
azon privátok és vállalkozók kézfogását ’s együttmunká- 
lá sá t, kik a’ honi vizek elrendezését bár kisebb bár na
gyobb részekben tervezik.

its illy h ite lt, illy pénzbeli előlegezést biztosan és 
azon arányban fogna találhatni legkönnyebben minden jó 
hiszemű ’s gyümölcsöt valósággal kiállitni képes tervező, 
ha és a’ mennyiben mindig kéznél volna nagyobb vagy 
kisebb közkincstári

„kész cassa“
mellynek kellékét nagymélt. országos Választmány , mint 
igénytelen nézetem szerint legnagyobb hasznokat elöva- 
rázsló t, ezen előadás kezdetén legelső helyre tűzni bá- 
torkodám.

Úgy hogy én a’ honi vizek elrendezését nem k ö z 
v e t l e n  orságos erő által u g y an , de k ö z v e t v e  azaz 
hiteladás ’s előlegezés emeltyűjével annál inkább óhajta
nám nemzeti köztehetséggel végbeviendőknek.

Egyébiránt az ügy olly fontos, de egyszersmind olly 
igen szövevényes, hogy mielőtt minden habozás nélkül 
teljes határzottsággal arrul Ítélni lehetne, mikép és mi mó
don volnának a’ magyar vizi bajak orvoslandók, előbb 
minden körülményt lehető legtisztábban kellene látni és 
ism erni; mert hogy mostani örök iszap ’s meg nem szű
nő kiöntés közti létben nemzetünk többé nem maradhat, az 
előttem olly axióma, mellyet ha életbe nem léptetünk ho- 
vahamarább, bizony nemigen fogunk dicsekhetni sem gya
korlati felfogásunk , sem hazaíiui lelkületűnk tuláradozá- 
sával, ’s pedig: mivel rakonczátlan vizeink alatt roppant 
kincs rejlik , mellyet gyakorlati nemzet minden bizonnyal 
vajmi szaporán fogna megszabaditni bilincseitűl, midőn 
saját magához igazán hű és hazafisággal nemcsak szin- 
padilag kérkedő vér egy pillanatig sem tudná tűrni, hogy 
fajtájának legnagyobb ’s legeredetibb száma ezentúl is olly 
tenger söppedék közt ten g jen , mint a’ milly közt veszte
gel pirulást okozólag mostanság.

Ennek tehát — mert hazafiságunkat színpadinál mé
lyebbnek szeretem hinni — minden esetre minélelóbb meg 
kell szűnni, csakhogy, mint mondám , mindig egyes pri
vátok ’s kezet fogó vállalkozók vagy éppen nem támoga
tott vagy támogatott tehetsége által, a’ mennyiben az t. i. 
szükségtelennek vagy szükségesnek fog mutatkozni, ’s 
kivételkép egyedül azon esetben közvetlen nemzeti erőt 
használva, mikor teljes világban tünendik fel,{hogy a’ végbe- 
viendö vizorvoslás :

1 -  ször nem hoz elég rövid idő alatt és szám szerint 
felosztható, úgy szólván kézzelfoghatókép olly hasznot, 
mihezképest egyes vállalkozók tehetségeik koczkáztatá- 
sára fognának indíttathatni; ’s hogy a’ végbeviendö:

2 -  szor a’ köz hazai felvirágzásnak olly elmellözhet- 
len kelléke, melly nélkül nem fejlődhetik tökéletes egész
ségre a’ magyar hon , ’s mellyet ekkép annál kevesebbé 
hagyhat ápolás nélkül a’ jövőkrül is gondoskodó nemzet, 
minél bizonyoßb, legalább mint én érzek, hogy egész mai 
létünk illusiók nélkü l, ha nincs jövendőnk , Isten tu d ja , 
bizony nem nagy üdv.

M iszerint azonban minden egyedi párt és helyhez kö
tött érdek nélkül teljes világban kitűnjék: valljon áll-e  és 
mennyiben áll a z , mit mondék , hogy t  i. a’ honi vizek 
áhaljános orvoslása több haszonnal mint teherrel fogna já r
ni , elkerülhetlenül szükséges, mihezképest, mint mon
dám , mindenek előtt tisz tán , egészen tisztán lássunk , 
mert máskép teljes méltánylattal soha nem fognék elhatá

rozhatni , h ogy; honi vizeink elrendezését tekintve vall
jon mi volna minden pénzbeli gyámolitás nélkül egyedül 
privát industriának hagyandó ; mi továbbá, habár közvet
ve de azért még is országos kincstár által elősegítendő ; 
mi végre egyenesen nemzeti kézfogás és vállvetés egye
sült erejével életbe léptetendő.

Látnunk kell tehát mindenek előtt , egészen tisztán 
látnunk. E rre azonban csak akkor leszünk képesek, ha tö
kéletesen részrehajlatlan , kimerítő ’s összefüggő terv k é -  
szittetendik előbb. Ez ennélfogva az , mi előre bocsátan
dó , ha mint eddigelé: ide ’s tova kapkodva, tömérdek 
költség után aránylag igen potom vagy éppen semmi ered- 
vénnyel be nem akarjuk érni, sót drága pénzünkért tán 
több kárt mint hasznot aratni. Ámde részrehajlatlan, kime
rítő és összefüggő tervet ugyan ki készíthet ? Természe
tesen senki egyéb , mint részrehajlatlan, tökéletesen com- 
petens , és elég tehetséggel ellátott.

’S im ez teszi szükségét , mert a’ most érintett h á 
rom tulajdon egy személyben bizony alig található vala
ha is f e l , hogy saját törvényes és technical hozzájárulá
sunk mellé, még kormányi pártolás ’s kivált külföldi techni
cal capacitások beléavatkozása is nyeressék meg ’s b iz- 
tosittassék az ügynek.

Egészen magunkra hagyatva , minden egyeztető , ’s 
ha ez nem sikerülne, ítélő bíró nélkül, nem igazság de 
magány- vagy pártérdek fogna győzni; mi, kivált techni
cal kérdések körül , valódi absurdum. Ekkép a’ kormány
nak tiszte , mellékes érdekeken felülemelkedve, ’s egye
dül a’ közhazai felvirágzást tartván szem előtt, legjobb 
tehetsége szerint pártolni illy ügyet, midőn tisztelet be
csület de igazság is , minekünk magyaroknak, feltéve ha 
minden egyéb szabad volna is , egy azért tán még is ti
los , az t. i.hogy köztehetségünket tapogatásra, próbaté
telekre ’s experimentumokra fecséreljük; m ihezképest, 
minden megbántás nélkül legyen mondva, én tökéletes, 
vagy legalább megnyugtató technical capacitást, legyen 
az aztán vizi regulatiók , vízcsatornák, vasutak, hidak, 
vagy bármi illyesek tárgyában , egyedül olly egyedek- 
ben tudok , vagy inkább ,akarok* feltenni — mert köz
költséggel szerencsejátékot játszani én legalább nem kí
vánok — melly egyedeb nemcsak szép szavakkal, mathe
matical indokokkal, fényes rajzokkal, csábitó ígéretekkel 
’s effélékkel tudnak állani e lé , ámde illynemü már élő 
’s teljes egészségben virágzó ivadékaikat is bemutatni ké
pesek. Uly technicusok azonban, fájdalom, nem nagy szám
ban vagy éppen nem léteznek a’ honban, ’s pedig ko
rántsem azért, — ’s itt bármilly félreértésnek elejét kívá
nom venni — mintha mi magyarok legszebb tulajdonok
kal ’s elegendő theoriai kiképzéssel ellátott technicusok 
tökéletes híjával volnánk , hanem mert soha nem tudtunk 
nagyszerűek életbeléptetésére egyesülni, ’s ekkép bizony 
bár a’ legjelesb theoriai isméretek daczára. még sincs ál
tálján véve annyi gyakorlati kiképeztetésünk, mint a’ men
nyi felette veszélyes koczkajáték nőikül, elkerülhetlenül 
szükséges volna ollyféle nagyszerűek életbeléptetésére, 
mint a’ millyenekkel rendszerint drágán megvásárlóit ta
pasztalásért —  mellyet közbevetőleg mondva nekünk in
gyen vagy lehető legolcsóbban volna tisztünk sajátunkká 
tenni —  annyira fénylik előttünk a’ külföld.

Mikbül egybevonva ezeket következtetem :
hogy vizi bajainkat tekintve minden esetre tennünk 

kell, ámde gyökerest; ennek elérésére pedig elkerülhet
lenül megkivántatik számtalan élőmunka; és aztán, hogy 
köztehetséget egyedül azon esetben szabad közvetlen 
használni, ha teljességgel nincs más mód életbe léptetni 
az egész hazára nézve bizonyos köz üdvü czélt,

IX. „Megfizetése annak, mivel tartozunk."
Adósságot a’ hiú , a’ kevély , vonakodva vagy éppen 

nem fizet, a’ büszke viszont előbb, mintsem csak jól lak
nék is. E z  azt hiszem axióma.
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Tartozásinkat tehát, ha vannak illyesek, ’s nem aka
runk hiú kevély nemzet színében á llan i, de valóban ne
mes büszkeségiül dagadoz keblünk , lehetetlen tüstént és 
legvallásosb féltékenységgel föl nem oldanunk.

Illy tartozásink pedig vannak , ugyanis azon mint
egy 500,000 pengő forint, mellyeket a’ kincstár orszá
gos választmányi működésink fejében előlegezett, ’s mely- 
lyekrül a’ fejedelmi kegyes előadások 1843 : 9dik pontja 
teszen említést.

És valóban , ha egy részrül olly nagyon szegények 
nem volnánk, mikép elölegesen minden legkisebb pénzt 
valami közhasznú gyümölcs termesztésére fordítni volna azt 
hiszem igen megbocsátható vágyunk, más részrül ellen
ben nem lenne dolgunk olly kormánnyal, mellynek nem 
lehet érdekében, ha csak az örökös tartományokat tekint
ve is , kifejlésünket legalább bizonyos pontig elő nem se- 
g itn i, én bizony legelső helyre tűzöm ki most érintett tar
tozásunk le ro v ásá t, habár tízszeres arányban raknák is 
vállaimra ezen tehernek rám eső súlyát; mert ha egye
dileg szólva: becsületemet életem elibe teszem , nemze- 
tileg  érezve sem vagyok ennél gyávább, de inkább bu
kom ’s annál szívesebben fizetek mit elbírok, csakhogy 
saját véremen pirulni ne legyek kénytelen.

Miután azonban, mint mondám, felette szegények 
vagyunk, tennivalónk ellenben tömérdek, kormányunk pe
d ig  engedékeny és tractab ilis, azt hinném nagymélt. or
szágos Választmány , hogy érintett adósságunkat legpon
tosabban le kellene rónunk ugyan, de mélyen tisztelt fej- 
delmünk előtt tán alázatosan esedeznünk, mihezképest ezen 
kötelességünket, csekély erőnk kímélése végett több idő
szakra osztva, részenként legyen szabad feloldanunk.

X. „Ápolása minden megkezdettnek, és annál inkább 
valami már fenállónak, minek sikere országos haszon vagy 
nemzeti dísz volna, mi azonban, bármi okbul is, nem emel- 
kedhetik ki virágzó létre.“

Semmi nem önt a’ hon kifejtését őszintén szomjazó 
kebelre olly fagyos vizet, mint valami bölcsőben levő köz
intézet végvonaglása vagy éppen romja ; midőn : újat al
kotni , míg azalatt a ’ régi pusztul, olly felszinséget árul 
e l , raelly bizony csak egy kissé érettebb ujonczokhoz sem 
illik.

Elinellőzhetlen kötelességünk ennélfogva nagymélt. 
országos választmány, hogy rendre elősoroljuk’s a’ nemzet 
elibe terjeszszük mind azon kezdeményeket és fenállókat, 
miknek czéljok közhaszon vagy legalább nemzeti dísz, mik 
azonban nem igen akarnak virágzásnak indulni.

Már hogy mik volnának ezek , azt biz én nem va
gyok képes ez alkalommal kimeritőleg előadni. Addig is 
azonban, mig a’ nagymélt. országos Választmány tán ha
jolva nézetemre, bölcsesége szerint bizonyosan módot ta - 
láland mind ezek rendszeres biszem elésire, e’ némieket 
vagyok bátor szőnyegre hozni:

A ’ Béga és Ferencz csatornákat, a’ Museumot, a’ 
magyar színházat, a’ Ludovicea katona-nevelő intézetet, 
és az őrültek számára Váczon már már épülő házat.

Ezek mind olly intézetek, mellyek vagy hasznát, vagy 
díszét eszközük az országnak, sót már valódi szükséggé 
is váltak , ’s még sem virágoznak kellőleg, de részint jó
formán még csak életbe lépni sem képesek.

íg y  például a’ B éga, nemkülönben a’ F erencz-csa- 
torna, midőn egyiknek mint másiknak országos hasznaleg- 
távulabbrul sem vehető kérdésbe, naprul napra kérdésesb 
állapotba sülyed, holott mint hiszem aránylag csekély költ
séggel tökéletesen helyre volna hozható egyik mint másik, 
sőt czélirányos javítás által tán még olly közlekedési vo
nalokká is átalakítható , mellyeknél még kérdés, lehetne 
é egy könnyen sokkal hasznosbakat életbe léptetni.

A’ M useum , ha épen az országnak nem hajt is 
közvetlen hasznot, azért a’ nemzet díszét még is tagad-

hatlanul emeli; Pest városa csínját pedig minden bizony
nyal fogná nevelni, ha mind azon ringyrongy ház, melly 
közt fel Ion építve, némi harmóniába hozatnék az egész
szel , ^s a’ legaljasb vásári áruknak is valami más irány 
adatnék ; mert hogy Museum — a’ musák isteni laka — a’ 
legmocskosb vásári ’s kereskedési mindennapiságok köze- 
pe tt, meg nem szűnő ökörhajtások portengerében úszva, 
valami szép és szjvemelö legyen, azt én legalább sehogy 
sem erezhetem, sót inkább egyenesen boszantónak tartom. 
Mihezkepest — mert hiaba nemileg tan el lön hibázva a’ 
hely etc, ezt most csinositni k e ll; mi azonban természet 
szerint nem csekély költséggel jár.

A’ magyar színház él ugyan, de mint én érzek, sziv- 
vágyomat korántsem kielégitóleg. Miszerint tehát, ha ér
zelmem nem csal, ezen intézet sem volna már minden nem
zeti ápolás nélkül egészen magára hagyandó.

A’ Ludovicea épületnek fa la i, minden élet nélkül ri
degen állnak. Ez sem maradhat igy.

Az örültek váczi háza végre, mellynek telke ’s pénz
alapja is van , hasonlag életbe volna már valahára lépte
tendő.

M ár hogy mi okbul hijányzik mind ezekben az igazi 
életszikra , ’s továbbá mi lenne tehát tulajdonkép azon 
sz e r , melly felébredést ’s gyarapulást következtetne , ez 
olly két kérdés, mellynek feloldására idő és kivált adat 
k e ll, mikkel mostanság elég bőven nem lévén ellátva, ez 
úttal e’ mondottakat is egyedül a’ nagymélt. országos Vá
lasztmány további figyelmébe vagyok ajánlani bátor.

És ím ezek volnának körülbelül azok, miket ez alka
lommal a’ nemzet méltánylatára elölegesen ajánlandóknak 
véltem.

Mik után, ezen itt következő néhány főeszmének rész- 
rehajlatlan megfontolására, melly eszméket alázatos nézetem 
szerint eljárásunkban soha nem kellene szembül szalasz- 
tanunk, vagyok bátor, jóllehet tán némileg ismételve, fel
kérni a’ nagymélt. országos Választmány figyelmét :

1) Közvetlen nemzeti erő , kirekesztőleg hazai ha
szonra vagy legalább hazai díszre fordítva, egyedül oda 
volna viendő és csak ott használandó, hol máskép teljes
séggel nem érhetni czélt.

2 ) Mielőtt az ország valamit közvetlen saját költsé
gén állitna fel, előbb kezesség mellett ceteris paribus in
kább privátoknak vagy vállalkozóknak kellene átengedni 
efféléket, ha t. i. találkoznak illyesek, ’s velük méltányos 
alkuba bocsátkozhatni is; miszerint csak azon esetben lép
ne fel önerejével a’ nemzet mint végrehajtó is , mikor 
vagy kezesség mellett sem találkoznék privát végrehajtó, 
vagy csak olly kezesség mellett akadna, melly csorbát ütne 
a ’ nemzet igazi érdekén.

3) Elölegesen a’ lehető legszükségesbekre volna a’ 
közkincstári segély fordítandó ’s pedig mindig ,,k ö z v e t-  
v e‘‘, ’s csak akkor , ha ekkép nem lehetne érni cze lt, 
„k  ö z v e 11 e n.‘(

4) Közlekedések tekintetében azok volnának nemzet- 
kincstárilag ápolandók elölegesen, mellyek olly tájakon vi
tetnének keresztül, hol legnagyobb a’ közlekedések hija, 
hol t. i. legbajosb , legbizodalraatlanabb, leglassubb ’s 
legdrágább az ide ’s oda juthatás.

5) A’ nemzet mint kezes — ’s ez aztán bármilly arany
ban és mire nézve legyen is — csak akkor es azon eset
ben lépjen fel, ha olly törvényt alkotott, mellyhez kepest 
tökéletesen és legtávulabb időkre mindig biztos lehessen 
a’ felől, hogy nemzedékének akár hányadika szentül fogja 
szavát oldani, habár kezessége haszon helyett kárt hozott 
volna is rá. ’S ugyanis, mert ígérni es szót nem tarthatni 
már egyedre nézve is vajmi szennyes állapot, midőn hit— 
szegő ’s ehezképest saját becsületéhez hűtlen nép „olly 
c sú f , mellynél émelygetőbb e’ földön semmi sincs.u Mar 
pedig minden törvény nélkül úgy oda vetett kezesség f 
igen könnyen sülyeszthetué vérünket a’ gyalazat efféle hi—
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náriba mert bogy minden elöleges és törvény erejű kötés 
nélkül’ 55 megyét a’ többi törvényhatósággal együtt, meg 
#’ főtáblát, etc. e tc ., miután mind itt mind ott olly szá
mos a’ lehető leghasznosbra is csak vonakodva adakozó, 
egyenes utón olly tárgy fizetési evictiojára bírhasson va
laki majd akkor, mikor ennek órája tán ütni fo g n a— ’s 
ez nincs a’ lehetőség körén kívül, vagy ha azon kívül van, 
akkor minek a’ kezeskedés — melly tárgy nemcsak köz
hasznú nem volt, sőt tán még károsnak is mutatkozott, ez 
olly probléma, vagy inkább ,gordiusi csomó4, mellyet an
nak idejében alkalmasint senki, de egyedül a’ hatalom 
karja oldhatna fel; ’s ettül mentsen meg az irgalmas Isten. 
Úgy hogy ha kezeskedni akarunk — és e’ nélkül bizony 
nem érhetünk könnyen czélt — ’s ha nemcsak a’ szűk je 
len , de fejledezó nemzetünk jövő becsülete is őszintén 
fekszik lelkűnkön, okvetlen törvényt kell előbb alkotnunk, 
mielőtt kezeskedni bátorkodhatnánk.

6) Kezelést követelő vállalkozók közü l, ha concur- 
rentia támad , magátul értetik, annak adassák e lső ség , ki
nek vállalata az egészre nézve leghasznosb , és ki cete
ris paribus több és biztosb kedvezést nyújt. M ert hiszen az 
egész álladalom hasznát tekintve, mint már érintem, még 
nem elég, ha ,valami jó 4 lép életbe, de mennyire ezt csak 
elérhetni, a’ lehető legjobbnak kiállítása az elérendő czél. 
Nehogy azonban egyenvonalok vagy bármi egyéb á lta l , 
illy vállalatok felállithatása lehetetlenné tétessék, vagy a’ 
már fenállók léte koczkáztassék , mi által egyenesen a’ 
vagyoni jog szentségén üttetnék csorba, elkerülhetlenül 
szükséges , hogy az 1836: 25ik törvényczikket, mint an
nak rubruma is igényli, minden részleteiben kimerítő rev i- 
sio alá vegye a’ magyar törvényhozás.

7) Mennyire lehet minden időben, de kivált mikor 
tuláradoznak a’ pénzek — ’s ez sokszor megtörténik, mert 
pénz dolgában is van, mint szinte minden egyébben da
gály és apály —- főszempont: lehető legtöbb pénzforrást 
kikutatni, ’s e’ szerint a’ pénzhatalmasságok közt kellő 
concurrentiát támasztván, a’ hazára nézve ceteris paribus 
legjutányosabban rendelkezni.

8 ) Közlekedés dolgában legfőbb tekintet legyen a ’ 
belországiakra Mert akármilly hasznosaknak mutatkozza
nak is a’ kiviteli csatornák, azért alig fog valaha , vagy 
minden esetre csak későbben fog felérni jótékonyságuk 
azon közlekedések életemelő hatásával, mellyek honunk kü
lön részeit hoznák meg nem szűnő aránysulyba. Mert míg 
szükölködés, sót szinte éhenhalás fenyegeti honunk némi 
részét vajmi sokszor, miglen némi más része ár nélküli 
bőségben fuladoz, mindaddig kiviteli tekintetben ámítás nél
kül bizony csak úgy van honunk, mint test, melly egészségi 
pezsgöséget, csontveleje csorbításával ügyekeznék pótolgat- 
ni. A’ fentebb é rin te tt, ’s a’ teendők sorában 3ik helyen 
k itűzö tt: a’ hon szivébül kisugárzó 6, 5 vagy 4 közle
kedési vonal , melly a’ honi testnek úgy szólván artériáit 
képezné, e’ szerint oldalvástilag is egybe volna czélszerü 
közlekedések által kapcsolandó. Mi azonban, nehogy már 
fenálló érdekek meghiusittassanak, vagy drága kóut sót 
vaspálya építtessék, oda, hova vízcsatorna illenék jobban, 
vagy közönséges ut is megfelelne a’ czélnak, és viszont, 
egyedül úgy eszközöltethetik legsajnosb tévedések ’sraeg- 
bocsáthatlan pénzfecsérlés m ellőzésével, ha hasonlóul e’ 
tekintetben is minden nagyobbszerü ’s költségesb végre
hajtást megelőzve legnagyobb komolysággal dolgoztatik 
elölegesen k i, egy tökéletes országközlekedési hálózat.

Mind ezeket előre bocsátva alázatos nézetem szerint 
most az itt következő pontok volnának tárgyalás rendén : 
Wrx-1) Hogy valljon kívánhatja- e a’ nemzet — ter
mészet szerint nem épen eg y sz e rre , de még is egy
m ásután— mind annak életbe léptetését, mit fentebb elő
sorolni bátor voltam; vagy nem lenne- e czélszerübb ezek
ből némieket rögtön kitörleni? És ezek mik volnának?

2) Hogy valljon — feltéve, miszerint az általam elő
hozott szükségek , vagy ezeknek legalább része , csak
ugyan szükségeknek ismértetnének e l, vagy még egyéb 
és sürgetőbb szükségek is , mellyek azonban figyelmemet 
elkerülék, hozatnának mások által f e l— hogy valljon ez 
esetben mi volna józanabb : kiszemelni- e egy két ked- 
vencz tárgyat, ’s azt öntözgetve, a’ szerencsés véletlen
nek hagyni a’ többit át; vagy idókünti lelkesedéstül ’s a ' 
zsarnok divattul óvakodva, mint nemkülönben önérdeket, é« 
sym — ’s antipathiát bilincselve, lehetőleg ollylogicairend- 
szerrel’s annyi öszszefüggéssel lépni a’ teendőkben eló,mi- 
hezképest habár későn, azért mennyire illyesrül emberileg 
valamit jósolhatni, egykor még is teljes biztossággal ér
jen el nemzetünk egyetemes kifejlést?

3) Hogy valljon a’ többség által szükségeknek elis
mert ’s ekkép kitűzendő tárgyak életbe léptetésire talál
koztak- e , vagy hihetőleg fognak- e találkozni vállal
kozók ?

Mi az első pontot illeti, azt hiszem : az általam elő
sorolt szükségeknek de csak egy árnyéklatát sem törölhet
ni k i ,  sót azokhoz még némi mást is kell tűzni, feltéve, 
ha ezentúl is minden civilisált nemzetek mögött veszteg- 
leni nem akarunk. Mihezképest valóban itt is van ideje el
végre már : vagy gyökerest és nemzethez illőt tennünk , 
vagy árnyékba viszszavonulva nemzeti lelkesedésrül, sót 
még csak egyszerű polgári kötelesség-teljesitésrül is mé
lyen hallgatnunk; minthogy nincs magát büntetőbb hiúság, 
mint az illy tulajdonokkal kérkedő szófény, mellynek azon
ban nincs kebelben elégséges alapja. Az e g é sz e t, mit 
elöhozék , kell tehát egyetemes szemügyre ven n i, sót e* 
fölött még mind azt is , mi komolyabb revisio után szük
ségesnek mutatkoznék, és mi véletlenül nem került fe l, 
csak hogy — ’s ez megjegyzésem a’ második pontot ille
tőleg — egy lépés se tétessék elégséges megfontolás ’s 
lehető Iegtökéletesb egybefüggés nélkül, és aztán úgy ’s 
annyi időre osztassék fel a’ teendők sora, raikép nemcsak 
csorbát ne szenvedjen ez által az egyetemes nemzeti te
hetség , sót az épen ellenkezőleg: mindegyre növekedve 
uj életet ’s erőt löveljen a’ haza minden ereibe.

A’ harmadik pontra vonatkozólag végre egyedül e’ ket
tőt jegyezhetem m eg, hogy lsz e r  eddigelé, mennyire ne
kem esett tudtomra — privát terveket ide természetesen 
nem értve — csak két vállalkozó társaság keletkezett, melly 
a’ nemzet közbevetó ápolásáért esedezve, olly czélok elé
résire ajánlkoznék, mellyek az én logikámmal is meg
egyezve a’ nemzet valódi érdekét előmozditni látszanak; 
egyik : t. ez. Ullmann Móricz urnák Debreczentül Pesten és 
Pozsonyon át Bécs felé vezető vaspálya-társulata; másik: t.cz. 
Bruk Károly urnák Fiúméba vezető vasúttervező egylete; ’s 
2szor hogy jóllehet néraiekre azok közül, miket a’ teen
dők sorában elősorolni jónak tartottam , hasonlóul fognak 
ugyan minden kétség nélkül találkozni vállalkozók, de azért 
nagy részét mind annak bizony még sem fogja végbe vinni 
a’ nemzetért senki is, ha nem viszi azokat végbe a ’ nem
zet önszámára saját maga.

Melly három pont lényegét öszszeillesztve, ezen kö
vetkezmények látszanak az eddig mondottakhoz képest min
den kétséget elháritólag önként fejledezni:

lszö r hogy subsidiummal , vagy: a k a r o m  is  n e m 
is -fé le  adakozásokkal teljességgel nem érhetni a’ nem
zethez illő ’s az egész hazát érdeklő czélt, ’s hogy ehez- 
képest inkább jobb semmit nem tenn i, mint o llyast, mi 
csak csorbitná a’ köztehetséget, a’ nélkül hogy azt egy 
úttal nevelné is , mivel illyes fagyos vizet öntve a’ leg 
szilárdabb hazai kedélyekre is , inkább háttérbe lökné a ' 
köz hazai üdülést, mintsem azt érlelné.

2szor hogy Isten segítségével ’s hazai lelkülettel még 
is tán csak— remélleni akarom ’s csüggedni nem tudok 
— kiállítandó kincstárt, habár száz milliónál m agasbrarúg
na is az, lehető legnagyobb körülnézéssel, hogy ne mond-
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jam z su g o riság g a l, illik a’ nemzetnek kezeln ie , mikép 
«gy ne járjon, mint pénzhez nem szokott ’s ahoz könnyen 
juto tt egynél több m agyarországi u racs , ki tulajdonkép 
,semmiért* szinte előbb költi el ,minden pénzét*, mintsem 
azt némileg csak meg is olvasni elegendő időt és fárad
ságot vett volna magának.

Melly két nézpontbul megint annak szüksége látszik 
elkerülhetlenül fo lyn i:

lszö r, hogy habár egyedül két millió pengő forint éven
kénti járulékra határozná is el magát a’ nemzet, e’ sum
mának pontos fizetését minden esetre hoszszabb időre kel
lene törvényileg kikötnie , mint országgyülésrül o rszág- 
gyűlésre ; ’s

2szor hogy az országgyűlésen fenforgó tárgyak hal
mazához ’s az időnek már szinte kimerített létéhez képest 
egy részrül, más részrül pedig, nehogy éretlen megfon
tolás ’s elhamarkodás miatt , vagy a’ teendők logikájában 
követtessék el helyrehozhatlan hiba , vagy magok a’ spe
cialis tárgyak kezeltessenek felszinleg, teljességgel nem 
eszközölhetni czélirányosbat, mint:

A’ fizetési elvet bizonyos summára ’s bizonyos időre 
m egállapítva, és tán egy két tárgyat kivéve, mellynek 
életbe léptetését mindenek fölött ’s rögtön óhajtja a’ na
gyobb szám, a’ többit mind előleges és minden oldalú ki
fejtés végett néhány, mennyire csak lehet, alkalmas egyedre 
bízni, mikép ezek aztán aJ teendők sorozatát kitűzve, nem
különben az egyes specialitások lényegét ’s kiviteli mód
já t minden oldalrul kimutatva, valami egybefüggő és ki
merített egészet állítsanak a’ nemzet szeme , bírálata és 
jóváhagyása alá.

íg y  cselekedve ’s illy utat választva, mennyire czél- 
szerü rendelkezés által irányt adhatni a’ játszi és olly sok
szor minden combinatiot csúffá tevő véletlennek, teljes 
megnyugvással be lehetne várni az elvetett mag kifejlését.

Legelsőben is nem viradna , kivált nemzeti élethez 
szabva, igen rövid idő a la tt ,  t. i. már három év le 
forgása után azon kellemetlen, ’s mi több azon kérdéses 
nap az országra, mikor újra és újra meg kellene vívni a’ 
fizetési elvért ’s csatát vesztve azon kiraondhatlanul kínos 
állapot állana b e : kénytelenül mindent ismét pusztulásnak 
hagyni át.

’S aztán, ha nem vehetni kérdésbe, a’ minthogy nem 
is vehetn i, hogy kivált technicai dolgokban ceteris pari
bus annál bizonyosb a’ siker, minél több oldalú ’s kime
rítőbb vala az előleges egybevetés , okszerintileg volna 
szabad remélleni, a’ közadakozásnak mulhatlan gyümöl- 
csözését , minden oldalú hasznát.

’S végre, ha csakugyan egy vagy más kedvencz-esz- 
mének tüsténti végrehajtása határoztatnék el, azon cselek
vési ’s kiállitni-vágyó tűz is fogna nyerni valamellyes táp
lálékot, melly tűz egy idő óta valahára M agyarországban 
is felpislog má r , ’s mellyet szükségtelen pedantismus ál
tal elfojtani valóban megbocsáthatlan vétek volna.

M eg nem szűnő fizetésre azonban tán nem kellene 
elhatározni a’ nemzetnek magát, valamint arra sem. hogy 
azon summát, mellynek évenkénti fizetesere hajlanek, pél
dául 2,000,000, mindig ugyanazon egy kutföbül, teszem: 
telekdíj után fogná fizetni; de az elsőre nezve, mint en 
gondolom, világosan és egyenesen ki volna mondandó az 
évek szám a, például 34, vagy legalább 24 ev , ’s pedig, 
nehogy a’ raystificatiok tébolydáiba keveredve elvégre a 
nemzet essék martalékul ; a’ második kérdést illetőleg vi
szont elég volna a’ summát határozni e l, annak kiállítási 
forrását és módját országgyülésrül országgyűlésre a’ nem
zet kény- és kedvére hagyván, ....................

Ekkép biztosítva volna a’ nem zet, miszerint örök adó 
alá nem kerül, ’s e’ mellett országgyülésrül országgyű
lésre a1 dologhoz szólhatván , alkotván'yos jogait is fen- 
ta rtaná; mihez még az járul, hogy az egész fizetést tüs
tént és tettleg megszüntethetné , ha adalékának bar ga

rasa is más czélokra fogna fordiítatn', mint az elúlegesen 
megrostált- ’s a’ nemzet által kitüzöttekre, minél gyakor
latilag szólva nem lehet erösb constitutionals garantia , 
midőn más részrül nem bilincsezné le magát tulcsigázott 
alkotyányos akadékosságob által annyira, mikép csupa con- 
stitutíobul továbbad is mocsárjaiban vagy legfeljebb önzsir- 
jában fuladozni legyen sorsa.

Es itt rejlik alázatos nézetem szerint azon egyedüli 
ösvény, nagymélt. országos Választmány, mellyen szelle
mit nem koczkázva ’s anyagit fel nem áldozva, lehessen 
a ’ kérdéses dologban körülményink közt érni üdvös czélt 
miglen az — nem átallom ezennel lepleg nélkül kimondani 
— ki ennél erősebben meg akarja feszítői az alkotványos 
elvek alkalmazását, mennyire én hiszek lá tn i: va«y nem 
sovárog az ügy sikere után őszintén, vagy constiiutiona- 
lis görcstül bilincselve életet áldoz ámításért; midón aa 
viszont, ki constitutionalis garantia tekintetében a’ mondot
takon innen marad: vagy nem valódi hive a’ honnak, vagy 
anyagi kéjektül elszédülve soha nem bírta felfogni a’ szel
lemi függetlenség kellékeit.

Már hogy mik volnának azon kedvencz-eszmék, mel- 
lyeket előlegesen és rögtön kellene éleibe léptetni, misze
rint ne maradjon minden ápolás nélkül azon fenérintett ’s 
most naprul napra valóban inkább fejledező ,vágy* : )?Az 
anyagi kifejtés mezején is elvégre kiállítói valamit“ ; erriil 
én nem tudok máskép meggyőződni, sőt minél nagyobb 
scrupulositással fontolgatom a’ dolgot, annál erősebben hi
szem, hogy e’ tekintetben is legbiztosb ’s legnagyobb si
kert aratnánk, ha az általam kitűzött logica után intéznók 
a’ teendők so rá t, ha t. i. kéznél levő mindigi ke'sz Cassa 
mellett legelsőben is testvérkét fővárosunk tökéle’es biz
tosítására’s minden módoni felvirágoztatására vetnek össze 
vállainkat.

Miután azonban két eszme különös kedvezést nyert a’ 
magyar közönség előtt: ,,a’ fiumei es Debreozen-Bécs fe
léi vasút t. i.“  — ám fordítsuk figyelmünket előlegesen ezek 
felé,’s léptessük bizonyos pontig ezeket életbe ho vaharaarább, 
én nemcsak nem ellenzem, sőt legnagyobb részben őszintén 
pártolom *s pedig legelsőben is, mert ezen közlekedések va
lósítását, mint az eddig mondottakból világhk k i, én is a’ 
teendők sorába állitám , ’s aztán , mert elveimhez képest 
közohajtás ellen szegülni csak akkor helyes, de ekkor kö
telesség , mikor e’ hajlam kártékony ; már pedig hogy az 
érintett két közlekedés az országra nézve egyenesen kár
tékony befolyással fogna lenni, ezt , úgy hiszem még az 
sem állítja ki nem is köt különös reményeket létesülésükhez.

A’ feladat csak az, nagymélt. országos Választmány, 
hogy bizonyosan és czélszerün fel is állíttassanak. És itt 
megvallom, ha figyelemre veszem, hány efféle vállalat bu
kott meg külföldön — külföldön mondom , mert hiszen illy 
nagyobbszerüekben nekünk’s tán hála az égnek, még nincs 
különös tapasztalásunk — ’s fontolóra méltatom, milly bor
zasztó trafica űzetik kibocsátott papirosokkal néha, ’s ki
vált mikor .belé szeret* a’ nagy közönség valamelly esz
mébe, akkor nem csekély aggodalom tölti el keblemet.

Bár e’ tisztelt küldöttségnek csak egyes és felette cse
kély tagja, azért még is bátor vagyok, az éppen most 
mondottaknál fogva a’ nagymélt. országos Választmányt 
ezennel lehető legnagyobb ovatossítgra felkérni. Mert ha 
mind azon vérmes remények daczára , mellyek a’ most 
kérdésben levő közlekedések létesüléséhez vannak kötve, 
elvégre még is tán csak az sülne ki, hogy azok elkez- 
detni tán igen , de bevégeztetni nem , vagy csak hiányo
san és bizonyos pontok közt fognának, es az egesz nye
reség in ultima analysi csak egy két tőzsert fogna illet
ni, midőn az eleinte nagy becsben volt, de később egé
szen becstelenné vált részvény tömege, a’ nagy közönség 
legjobb hiszemü ’s tán legszegényebb osztályára szárad
na"; ha mondom elvégre tán még is csak így fejlődnék ki 
az e g é sz __’s valljon a’ lehetőség körén kün van e e z ? —
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akkor u g y a n  kérdem , milly színben^ fognánk mi , e’ vá
lasztmány t a g j a i , állani a’ baza e lő tt, ha még azt sem 
tudnék mentségünkre felhozni, hogy legalább mindent el
követőnk a’ dolog biztosítása végett, és semmit sem mu- 
lasztánk el, mikép tisztán lásson a’ nagy közönség, melly- 
nek mi felelősséggel tartozó bízottjai vagyunk?

Tökéletesen meggyőződvén egyébiránt, hogy a’ nagy
inéit. országos Választmány bölcsesége szerint illy neta- 
láni idétlen kimenetelnek bizonyosan elejét fogja venni, 
addig is míg a’ most tárgyalásban levő két specialitáshoz 
élő szóval fogok szólhatni, e’ néhány m egjegyzést va
gyok, azokat illetőleg, itt elősorolni bátor:

A ’ fiumei yonaltlehető legczélirányosban minden szűk* 
ségtelen idövesztés nélkül: vagy vállalkozók által illő g a- 
rantia, ámde viszoníi elégséges biztositék mellett , vagy 
hazai közerővel, de minden esetre hovahamarébb bevégez
tetve kívánnám látni.

Szintígy a’ debreczeni vonalt P e s t ig ; úgy hogy en
nek i s : bizonyos, lehető legczélirányosb ’s minélelőbbi 
bevégeztethetése végett, viszonti biztositék mellett hason
lóul kész volnék lehető legjutalmazóbb garantiára , vagy 
egyenesen azt óhajtóm, hogy e’ vonalt maga a’ nemzet 
állítsa fel.

A’ tervezett ’s kérdésben levő pesti vonalt Ausztria 
széléig azonban, sem az ország részérül garantia által 
gyámolifandónak, sem köz hazai erő által végbeviendőnek 
nem vélném , de annak létesítését egyenesen privát in- 
dustriának hagynám á t , ̂ ’s pedig ezen itt következő okok
nál fo g v a :

1) Mert Pestrül Ausztria széléig és viszont rendsze
rint minden akadály nélkül, sőt legnagyobb kellemmel, 
▼alamikép pedig egész esztendőn át csak eljuthatni, mi
dőn honunk legtöbb részeiben kellemmel soha, de akadály- 
lyal mindig, néha pedig éppen nem járhatni; ’s ehezképest, 
hanem  c z é l, szántszándékkal felforgatni minden logicát, 
tán előbb oda volna hazai tehetség viendő — kivált miután 
ez korántsem kimeríthetlen , sőt ellenkezőleg igen korlá
to lt— hol éppen nem, vagy csak bajjal mozoghat a ’ ma
gyar vér, mint a’ hol némileg már tűrhetón lüktethet; és

2) Mert a’ fenálló , ’s annyi küzdés után csak most 
fejledező gőzhajó-társaság, valamint a’ budapesti lánczhíd- 
épitó társulat, nem érdemel a’ nemzet részérül büntetést.

És itt különös figyelemért esedezem.
Nekem a’ most említett mind egyik mind másik vállalat 

létesítésében nagy részem van. És ezért nem pirulok. Ámde 
pirulnék nagymélt. országos Választmány, ha elmulasztára 
vala azokat tehetségem szerint öntözgetni, vagy nem kö
vetnék el mindent, mit becsület és loyalitas enged , azok 
védelmére. Nem fogok ehezképest indiscretiorul vádoltat- 
ni, reméltem, sőt méltánylaíra tartok számot, ha a’ felho
zottak körül tartaléktatan kitárom keblemet.

Vasút, mint tervezve v an , a’ Duna bal partján P est
iül Bécs felé , midőn Buda felvirágzását tetemesen hátra
lökné, felette nagy csorbát ütne a’ már fenálló ’s aJ te r
vezett vasúttal p á r h u z a m o s  vonalú — mi sokak előtt 
olly méltányos szempont — gózhajózás érdekein , valamint 
az épülendő lánczhíd jutalmazó részét is nem kis mérték
ben vonná magához.

Ez tény. ’S igen sajnos , nem tagadhatni, mert sok 
jóhiszemű részvényes tehetségének megrövidítését fogná ta
pasztalni, ’s tán éppen azon tehetségének, mellyet nem 
egyedül financiális okbul, de némileg a’ haza jobb hasz
na vagy dísze végett tett koczkára.

Ámde errül ki (ehet? Senki. M ert e’ világon számos 
jóhiszemű bukik midőn nem egy vergődik fel, a’ nélkül hogy 
faradna, mit tűrni kell; ’s aztán, mert hiába, a’ monopóliu
mok ’8 tán némileg még a ’ privilégiumok ideje is már an
nyira lejárt, hogy legalább újakat alapítni, némi felette sú
lyos eseteket kivéve, tán nem volna napi renden,

Mihezképest, a’ pest-bécsi vasutat illetőleg, nincs is

és nem is lehet arrul szó, ‘s nem azt követelem—méltóz— 
tassanak ezt kegyesen megkülönböztetni—hogy az ne épül
jön, vagy annak eltiltása, akadályoztatása, sőt csak nehe
zítése által is , különös pártolásba vegyen gózhajózást ’s  
hidat a’ nemzet, nem, ezt nem kérem, ezt nem követelem;, 
ámde midőn legtávuíabbrul sincsenek illy igényeim , más 
részrül kötelességemnek tartom, a’ méltányosság ’s a’ fen— 
forgó társaságok érdekében, mellyek mikor egybealakultak, 
tán bennem is bíztak egy kicsit, ezennel a’ nagymélt. o r
szágos Választmány közbenjárásával a’ nemzet színe előtt 
esedezni, hogy a’ pest-bécsi vasut-épités legalább közkölt
ségből kerekedő készpénzbeli garantia által ne ápoltassék; 
melly rendkívüli ’s kiváltságos gyámolítás egyedül a’ most 
említett ’s már fenálló vállalatok rovására, 's azt hiszem, 
meg nem érdemlett büntetésével fogna történhetni.

’S azért, ám épüljön ezen vonal is , Isten neki! ’S jó 
szerencsét! — Budát hazafiui kedély tán más utón lesz 
képes ápolni. A* gózhajótársaság pedig élet és halálra 
megví vele, melly küzdés közt alkalmasint mind a’ két vál
lalat vérzeni fog, sót egyik közülök tán bukni is, vagy— 
hiszen ez is meglehet, noha nem hihető — egyik a’ másik 
mellett gyarapodni; midőn a’ híd végre szinte gyümölcsö- 
zend, vagy tán károsuland, mikor nem egy jóhiszemű részvé
nyes velején fogna tán surranhatni keresztül, hogy: olly 
hazában tán józanabb henyélni, mint a’ közjóért tehetsé
get koczkáztatva fáradni, hol divat emel és divat sújt,’s hol 
a ’ közjónak előmozdítása mellett gyarapodni, ha nem is ép
pen bűn, legalább gyanús tett.

Ez mind megtörténhetik , ’s ám történjék, legyen min
denkinek szabad az ut, csakhogy e ’ koczkajáték közt ne 
fizettessék az ország pénzével egyik fél a ’ többi felek ki
játszására , mi nemzethez sem illő sem józan nem volna ; 
mert hol nemzeti részrehajlatlanságra nem építhetni tán— 
torithatlan bizodalommal, ott a’ szabad és jóhiszemű vállal
kozók hazája még nem merült ki a’ chaosbul.

Ápolja ennélfogva az o rszága’ pest-bécsi vonalt bár— 
milly kedvezésekkel, nem lehet ellene kifogás; pénzét a— 
zonban—hiszen úgy sincs sok—inkább vigye oda, hol arra 
sürgetőbb a’ szükség, hol bőkezűsége nem sújt a’ nemzet 
méltánylatát megérdemlő régibb vállalatokat, ’s hol czél- 
érés végett nem fognak kezet olly pénzhatalmasságok, 
mint az A rnstein-Eskeles, Rothschild, Sina házak etc. etc. 
— kik adhatnának inkább valamit pénztelen hazánknak, 
mintsem hogy a’ hazának kellene gazdagságukat még kés* 
pénzzel is nevelni.

Ujneraíi börtönre. melly eszme körül annyit vajúdtak 
a’ hegyek; hypothek-bankra, mi olly bő és olly szép gyü
mölcsösei kecsegtet; a’ magyar Academiára, melly a’ nem
zetnek egykor olly édes kedveneze volt; a’ gazdasági e— 
gyesületre , melly olly sokat ig é r ; a’ kisdedovó-intéze
tekre, mellyektül annyi hazánkfia annyit vár; országház
ra, mellynek már készül terve, de ugyan ki fizet érette ? 
etc, etc.; valljon mind ezekre fogja-e a’ nagymélt. orszá
gos Választmány a ’ nemzet figyelmét felkérni, ’s fogja-e 
mind ezeket pénzbeli ápolására is ajánlani: azt nem tu
dom; annyit azonban minden esetre megjegyzendőnek vé
l e k — jóllehet egészen kifogytam idóbül és helyűül, mi
kép körültük nem is fejthetem ki ez alkalommal gondola
timat — hogy valójában ezek közt is vannak olly tárgyak, 
mellyeket nem hagyhat a’ nemzet minden pártolás nélkül, 
ha azon hírbe még mélyebben sülyedni nem kivan, hogy 
bizony csak kezdeni tu d , de folytatni ’s kivált bevégezni, 
semmit.

És aztán a’ kölcsön ideája ugyan nem volna-e kifej
tendő? Hiszen kölcsön nélkü l— ne csaljuk magunkat — 
vagy nem állíthatunk ki legkisebb nagyszerűt, vagy csak 
olly lassan állíthatunk illyest k i ,  mikép csuda, ha nem 
ju t előbb tönkre kezdete mint volna elérve vége, v ag y e- 
gyedül lehető legnagyobb, szinte természet elleni mege
rőltetésünkkel hozhatunk létre.

iái.-'
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’S hát a’ szántővetófe örökmegváltása elősegélésére, 
fiem fogunk nagymélt. országos Választmány javaslatba 
hozni valamit? Hiszen ez olly szempont, mellynél sokak 
szerint fontosb alig  van , ’s mi szinte figyelembe veendő , 
olly c z é l , mellynek elérésére tulajdonkép nem kívántatik 
a ’ nemzet részérül ajándék, de csupán egy kis kezesség.

Végre nem kisértendjük-e meg alkalmazását azon esz
mének , mellyet a’ je len  kérdést illetőleg eddigi eleme- 
zésimben már többszer vala megpenditni alkalmam, mihez- 
képest t. i. az eladósult nagyobb és kisebb földbirtokosak 
gyám olitására. nemkülönben az általjános nemesség meg
mentésére , nehogy ez végpusztulásnak in t^ ljo n , mihez 
naprul napra inkább közelít, tán csak kellene tenni az e -  
gyesüll nemzetnek még is valamit ?

Életbevágó komoly kérdés, nemzeti létünk csontvele
jébe ható szempont ! mellyet ha figyelembe nem veszünk, 
’s mennyire csak lehetséges, el nem rendezünk, ’s mielőtt 
késő volna, tán nélküle is virágzásnak fog indulni Ma
gyarország téré ugyan , ez m eglehet; hanem hogy nem 
olvad-e a ’ m agyarnem zet előbb utóbb de bizonyosan he
terogen elemekben e l , ha nagyobb és kisebb nemessége 
egymás ellen agyarkodván, saját magán nem segít— ámde 
nem a’ nagy közönség rovására, de egyszersmind hazát 
emelve — az valóban olly probléma, mellynek feloldásá'ul, 
hogy többet ne mondjak: Isten mentse meg vérünket.

Más oldalrul vevén pedig fel a’ szőnyegen levő kér
dés lényegét, hol nem adakozási, de törvényjavitási és 
diplomaticai, vagy tán jobban mondva, pacta conventaféle 
szempontok forognak fen, ezeket kérdem minden legkisebb 
figyelem ’s tekintetbe vétel nélkül, hagyjuk-e? Például az 
aviticitas és határvám kérdését ? Hiszen ha az aviticitas 
kérdése minden legkisebb javítás , pótlás, vagy nem bá
nom nevezzük így: ,,kitisztítás“ nélkül mai állapotában 
marad, akkor bizony köz és szilárd nemzeti hitel nem áll
hat f e l ; ha pedig nincs efféle hitel, akkor megint sem me
zei gazdaság, sem g y á r , sem kereskedés nem virágoz- 
hatik kellőleg; midőn ha ezek nem virágoznak, közleke
dés, kivitel ’s tengerpart sem szülhetnek csudákat; ’s így 
tovább.— Mi pedig a’ határváraok bilincsét, vagy leg a 
lább szüntelen billegését illeti, ugyan ki az, ki nem látná 
át, hogy kiviteli vonalokra milliókat költeni, mielőtt lega
lább bizonyos megnyugtatásig nem fognának előbb tisz
tába hozatni némelly vám körülti főkérdések, valóban nem 
egyéb mint felette veszélyes koczkajáték ? Úgy hogy c ’ 
szempontokat sem mellőzhetni el , ha nem az a’ feladat: 
ámítást állítni siker helyébe.

Szövevényes állapot! ’S annál inkább kiviláglik sok
oldalúsága, minél mélyebb tárgyalás alá vétetik az.

E rre azonban most nincs idő; mikezképest igénytelen 
nézetem szerint nem is marad ez alkalommal egyéb hátra, 
nagymélt. országos Választmány, mint a* már előadottak
hoz képest e’ következőkre felkérni a’ nemzetet:

1) Hogy bizonyos summának évenkénti fizetését ha
tározza el több évre, például 2 milliót 24 évre.

2 ) Hogy Budapest biztosítása ’s lehető legkellemte- 
libb kifejtése végett rendeljen elégséges pénzerőt. de e’ 
mellett—mert hiszen ez korántsem elég— felelős de sza
badon mozogható végrehajtókat is. Szintúgy

3) A’ pest-debreczeni közlekedést, még tán némelly 
elágzásival eg y ü tt, mikép az egész tiszai vidék köttes
sék Budapesttel egybe, és a’ fiumei ügyet, t. i. közleke
d és t, kikötőt, ’s egy kis várai megnyugtatást illetőleg , 
csakhogy ezeket praeferenter azon vállalkozóknak kellene 
átengedni, kik e’ tekintetben már tettenek lépéseket, ’s 
csak azon esetben—ámde mulhatlanul így vagy amúgy— 
a ’ nemzet közvetlen tehetsége által életbe léptetni, ha vagy 
olly tulcsapongó volna azon garancia, mellyet az érintettek 
követelnek, hogy illyesre közorő-csorbitás nélkül nem le
hetne á lln i, vagy nem adnának az illetők tökéletes meg
nyugtatást a’ felől, mikép lehető legczélszerübben ’s leg

kisebb idővesztés nélkül valósittatni is fognának a’ több
ször érintett közlekedések.

4) Hogy válaszszon néhány alkalmas embert, ’s ese
dezzék ő felsége színe e lő tt, hogy ő felsége is küldjön 
maga részérül bizonyos számú egyedeket ki, mikép aztáu 
az így alakult testü let, részint czélirányos jutalomkérdé
sek kitűzése, részint saját munkája által tökéletes rendbe 
állítva ’s kimerítve, a’ nemzet színe elibe terjeszlhesse 
nemcsak mindennemű szükségink összegét hovahamarább, 
ámde a’ teendők logikáját, nemkülönben azon módokat is mu
tassa ki, mellyeknél fogva legbiztosabban ’s legjutányo- 
sabban érhetne a’ nemzet tennivalóiban czélt.

Mik után hódoló tisztelettel maradok a nagyméltósá- 
gu országos Választmánynak 

P esten , julius 6. 1844.
legkisebb ’s legöszintébb 
szolgája és munkástársa

G r. S zéch én y i Is tvá n .

’S ím ezek azok, tisztelt Hazafiak, miket alválaszt— 
mányi helyzetemben, a’ dolog kellőbb felvilágosítása vé
gett egybeszedni ’s a’ nagymélt. országos Választmánynak 
benyújtani helyesnek véltem.

Honunkban felette sokan éppen nem és semmire sem 
akarnak fizetni; sokan viszont készek bármilly teherhor
dásra, csakhogy ezek megint minden meggondolás nélkül 
úgyszólván , .vékákkal és ablakon4* kívánnák kiszórni a’ 
pénzt; midőn elvégre ollyanok is vannak, kik sok éshosz- 
szas áldozatra készek, ámde más részről olly scrupulosi- 
tással és hidegvérű számítással szeretnének kezelni min
den legkisebb garast, mikép aztán a’ nemzet egykor ne át
kozza, de áldja azon órát, mellyben tágkeblüleg azon lé 
pésre határozá el magát, melly nélkül, bármikép erőlköd
jék is egyébiránt, bizony csak törpe nép marad a’ világ 
színpadán örökleg.

Én, mint az eddig elóadottakbul úgy hiszem elég vi
lágosan kitűnik , a’ most érintett osztályok harmadikában 
állok. ’S úgy vagyok meggyőződve: ez azon egyedüli, 
mellyel érhetni czélt. Mert hogy azok, kik minden fize
tési tehertől szüzén meg akarják óni minden más tekintet
ben olly szüzetlen személyeik vállait, hogy ezek mondom 
milly sült galambokra várnak, ’s egyáltaljában mire ala
pítják nemzeti felvirulásunk reményit— ha csak a’ mai sta
tus quo-t meg nem csudálták—azt én nem bírom felfog
ni ; midőn úgy hiszem , nem kivan bebizonyítást, hogy a’ 
magas paripán ülő statusgazda szitával kézben, a ’ köz- 
gyarapodás kérdését tekintve , sem éppen felette nagy ga- 
rantia.

Hajoljatok tehát tanácsomra, tisztelt Vérrokonim, ’s 
fogjatok velem kezet.

Legyünk igazi hazafiak , nem annyira szájjal mint in
kább vállal; ámde más részről legyünk .fukarok* is , nem 
ugyan nemes érzés- és tettben, de a ’ ,,nemzet tehetsegi— 
vei. ‘

Többnyire ha kisebbségben maradnék, vagy Ti csak 
akkor szólalnátok honunk investitionalis kérdését illetőleg 
fe l, mikor már elsurrant fölöttünk azon pillanat, midőn 
külbeavatkozás nélkül még minszántunkbul határozhatnánk 
el egyet ’s mást, én , mi engem illet—mert sokan azt hi
szik, tudja az ég, milly személyes hasznot vadászok—igen 
könnyen vigasztalhatom magamat. Jószágim közel a’ sop- 
ronyi és kanizsai piaczokhoz,’s olly tájakon, hol a köz
lekedés és társasági viszony már tűrhető , M agyarorszag 
mai kifejlettsége mellett is valamikép csak ..meglesznek,44 
sőt tán .,jobban lesznek,** ha az ország többi részé utóbb 
is csak akkép pang vagy fuladoz zsírjában mint ma; úgy 
hogy én, mi személyes érdekemet illeti, bizony egy csep
pet sem bánom: ,

„H a a’ többség által eltiltatom azon jarulek-flzetese-
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tü] m e H y e t  tervezek, ’s melly közvetlen nem nekem, ha
nem éppen a’ többségnek hajtana hasznot-/' és

Ha el nem árasztatván több es olcsóbb aruk által , 
továbbá is egy kissé monopóliumként használhatom az é -  
rintett két vásárt.“

Üssetek el tehát eszmémtül, eltűrhetem ; sőt köny- 
nyebben tűröm mint T i ,  mert nem annyira engem fogtok 
büntetni, mint saját magatokat.

Miután azonban, legalább az én Ízlésem és felfogásom 
szerin t, vajmi nyomorult élvezet, honfitársak hátramara
dása által részesülni valamellyes kedvezésekben; ’s efö
lött vajmi ephemer jóllét a’ felső vidékek mostani arányla- 
gos tűrhető állása, míg nem indul a’ közös haza virág
zásnak; ’s még e’ fölött , ,személyes tekinteteknél maga
sabbak is vannak;“ én bizony csak annyi kínnal vigasz
talhatnám m agam at, ha jobb vásárom ’s több pénzem ma
radna az ország rovására, mikép inkább ma szeretnék e - 
zekrül lemondani, csakhogy nyerjen az egész; mint al
taljában , bár virágzás bár tengés bár élet bár halál faj
tánknak sorsa, én ettül kiváltságilag elkülönözve, ha éden 
nyilnék is előttem , semmiben lenni nem kivánok.

Tanácskozzatok tehát, rendeljetek és adjatok utasí
tá s t, tisztelt Hazafiak, mentülelőöb ; mert ismételve mon
dom :

„Mindennek van pillanatja , melly ha e lsu rran , sok
szor örökség sem hozza azt vissza többé !“

P esten , julius 10. 1841.
Gróf Széchényi István.

T á r r z a .

A 3 n é p k ö n y v - k i a d ó  e g y e s ü l e t n e k  1844kl jun.
l l é n  tartott ülésében, I. bemutattatott azon 11 pályamunka, 
mellyek a’ múlt évi nugustus 27én kitűzött ezen feladatra 
,készít les seriek apró népszerű elbeszélések erkölcsi, haza

fiul } gazdálkodási, és közgazdálkodási elvek és érzelmek 
terjesztésire44 érkeztek. A’ jeligék ezek : 1) Souviens tói 
b ien , que tout depend des prémiers pas. 2 ) Az az isteni 
parancsolatok ötödiké: ne ölj. 3) Mulatva oktatsz, és já tsz
va tanítasz. 4 ) Áldd meg országunkat, mi magyar hazánkat, 
vezéreljed jó ra  a’ mi királyunkat. Egyházi ének. 5) A’ 
népnek hogy szánandó vaksága gyógyuljon. Egy ember
barát. 6) A’ nép természeténél fogva igen irigy, és gyá- 
nakodó, üres hírek hivésére hajlandó. Seneca. 7)  Zrínyi 
Miklós. 8) Nincsen rózsa tövis nélkül. 9 ) A’ két jó közül vagy 
egyik vagy másik. 10) Mondj igazat, betörik a’ fejed.l 1) Plu- 
rima si niteant.non egopaucis offendar maculis.A’jeligét rejtő 
levélkék bepecsételtetvén Kacskovics Lajos igazgató ur 
gondviselésére bízattak, a’ pályamunkák pedig m egbirá- 
lás végett Peregrini E lek , Vadnay Rudolf uraknak ’s a’ 
jegyzőnek kiadattak , a’ 8dik számú pályairatot kivéve , 
melly , —- minthogy jeligét rejtő levél kísérete nélkül sót 
az írónak megnevezésével küldetett ide, — a’ pályázás
tól elmozdittatotf. II Günczburg József orvos ur köz
nép természeti 's erkölcsi neveltetéséről“ irt munkáját ju 
talmazás, ’s illetőleg kiadás végett az egyesület elébe ter
jesztvén, ezen, főleg diaeteticaiszabályokat magában foglaló 
kéziratnak szaktudoraánybeli megbirálására Pólya Jó zse f , 
Kovács E ndre, és Török József helybeli orvos urak tisz
telettel megkéretni rendeltettek , ’s ha e’ munka mind tu 
domány, mind népszerűség tekintetében elfogadhatónak fog 
Ítéltetni, az egyesület pénz-erejéhez képest, ’s a’ munka 
belérdeme szerint az iró jutalmat is nyerend. III. P eregri- 
ni Elek „ János gazda’1 czimü népszerű munkájából 150 
példányt ajándékozott az egyesü letnek , melly szives 
adomány meleg köszönettel fogadtatván , a’ könyvecskék 
egyenkint 12 p.krjával kaphatók az alu lirt jegyzőnél. IV 
Kanitz M. L. és fiai pesti nagy kereskedők 10 pengő ftot

ajándékoztak az egyesület fölsegéllésére. Ezen adomány 
hasonlóan szíves köszönettel vétetett. V. A ’ pénztár jelen 
állapota 587 fr. 474/s kr. p. p. ’s majd szinte ennyi a’ 
könyvek be nem fizetett árában. Tekintve a z t, hogy az 
egyesület alaptőkéjét eredetileg csupán azon néhány száz 
forint tév é , melly a’ múlt országgyűlési ifjúság által kő- 
renyomatott arczképek árából jött b e , az egyesület által 
pedig első alkalommal jutalmazott Tarczy népszerű taná
nak 1500 példánybani kinyomtatása ezer pftnál többe ke
rü lt, a’ pénztár jelen állapota kedvezőnek találtatott. VI. 
Az egyesület, helybeli tagjainak számát szaporítandó, en
nek elvállalásba Antal M /hály, Fábri Pál, Ilengelraüller 
Mihály és Szüntagh Gusztáv urakat szíves bizodalommal 
fölszólítani rendelé.— Sluller Ferencz, egyesületi jegyző.

(Francziaország dohányfogyasztása) jelenleg  egyre 
másra véve 6,500,000 kilogr. burnót és 10,000,000 kil. 
dohány, tehát öszszesen 16,500,000 kilogrammra rúg, mi 
mintegy 29,464,000 magyar fontot tesz; ezért a’ dohányzó 
’s tobákoló közönség a ’ kormánynak 108 600,000 frankot 
(mintegy 106 millió váltó forintot) adózik. ’S igy eg y re- 
másra minden francziára 475 kilogrammé dohány esik vagyis 
pénzben mintegy 3 váltó forint. Ha azonban leszámítjuk a’ 
14 éven aluli gyermekeket, kik nem dohányosak ’s nem to- 
bákosak,mi a’ népességnek többnyire J/3 teszi, ’s a’ ko
rosak k ö zü l, kik szinte nem élnek dohánynyal vagy bn r- 
nóttal; két vagy legalább egy harmadot: úgy a’ valódi do
hányzó vagy tobákoló általában véve 3 kilogr. 610 g r ., 
azaz 6 és >/5 fontot fogyaszt, tehát 2 2 —23 v. forint ön
kéntes adót fize t, önkéntes adót a’ szó szoros értelmé
ben , mert egyik sem tartozván az élet mulhatlan szüksé
geihez, kinek kinek tetszésétől függ  ez adózáshoz járu ln i 
vagy nem. M egjegyezni érdemes, hogy ezen 108,600 000 
frankból, mellyeket az orsz. kincstár a’ dohányzó közön
ségtől bevesz, minden kiadási költségnek u m. dohányleve
lek vétele, gyári kellékek slb. levonása után marad a’ sta
tusnak tiszta jövedelműi 70,000 000 frankja, mi országos 
költségekre , u ta k , hidak , csatornák vagy vaspályák épí
tésére stb szolgál. íme tehát a’ dohányzó publicum itt még
sem olly haszontalan , minőnek első pillanatra látszik.

Töviseit és virágok.
www Nemrég egy útonálló, egyik, Londonba vezető 

oldaluton feltartóztatá a’ gyorskocsit; de idejét igen rósz— 
szül választá, mert a’ kocsi ez egyszer egészen üres 
vala, az egyetlen u tazó , egy matróz, a’ kocsi tetején ült. 
A ’ rabló mennydörgő „m egállj“  kiáltása fölriasztá meren
géséből a’ tengerészt. ,Mit akarsz?1 kérdezé. „Pénzedet!“  
volt a’ rövid felelet. ,Azzal nem szolgálhatok4 viszonzá 
igen egykedvüleg a’ matróz. ,U gyanúgy-é, kiált dühö
sen a’ rabló, úgy hát agyvelódet durrantom ki koponyád
ból44 .Bízvást lőhetsz , vérnadály a’ ki v ag y , — kacza— 
gott a’ tengerész — mert Londonban, ugyhiszem, inkább 
elélhetek agyveló , mint pénz nélkül. H ajts, kocsis!4 „ Is 
ten hírével44 megegyezék a’ rabló , majd fölülmúlván ka- 
czagása a’ matrózét.

www Egy nyilványos kertben, a ’ mulatók igen vígan 
valának, jó kedv és zene harsogott mindenfelől. ,Micsoda 
ünnepélyt ültnek az u rak ?4 kérdém egy ismerősömet. „M a  
felelte amaz — ma épen tizedik évnapja, hogy e’ kert
ben az asztalok és székek megvoltak tisztítva!1 Szép kis 
tisz ta sá g !

www Bizonyos iparlovag egy gyönyörű, hófehérségű 
czukorsíiveget csent el a’ boltból ’s már örült, hogy da
rab időre megédesítcndheti keserű életét. De a’ szatócs 
a’ hosszú újak kezelését szobája üvegajtaján m eglátván, 
utána iramodék ’s visszakerité tőle tulajdonát. Ä ’ tolvaj 
roszul számított , a’ czukorsüveg — gipszből vala. „M ár 
ez gyalázat felkiálta, — becsíi'etes embert igy rászedni !4í

SzerkesztiHelmeczy. — Nyomtatja T ratt ner -K áro  l y i  uri-utcza 453.
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M* n e m z .  m u s e u m  t á r g y á b a n .  F. é. jan. ltol 
a m. nemű. múzeumunknak e’ mai napig, rész nt ajándé
koz ta lak , részint megvétetlek: I  Könyviárba. 1) Ő es. 
kir főhgsége legkegyelmesb nádorunk, országos foglala- 
tossági közepéit is nemz. múzeumunk gyarapodását, vi
rágzását ’s fényét lelkesen szivén hordván, Bécsben egy 
szép számú, ritkább könyvekből álló ’s kivált m. ország 
történeteit tárgyazó gyűjteményt szerze meg orsz. könyv
tárunknak, mellyek közt kivált eml tést érdemelnek: a) 
„Monimenfa Hassiaca von Fried. Christof Scbmincke Cas
sel 1747“ 8ad rét. — b) Cronieon Dni Antonii Archi- 
episcopi Florentini— Basileae l491,ivrét. c) Opus tabu- 
larum directionum profectionumque pro reverendissimo Dno 
Joanne Arichiepo Strigonien. per magistrum Joannem Re- 
giomonie compositarum. Anno Dni 1467. Aug. Vindl490. 
4ed rét. d) De Exequiis Caroli V. maximi Imp. item de 
exequiis Mariae Ungariae et Mariae Angliáé reginarum 
Augustae Vindel. 1559. 4ed rét. e) Kurze und warhafte 
Beschreibung der Röm. Kön. May. Einzug samt der Krö
nung zu Preszburg 1563. Augsburg. 4ed rét. f) Joannis 
Bocatii Hungaridos Libri Poematum V Bartphae 1599. 12. 
rét. 2) A’ nm. m.kir. httanács utján több m. orsz. könyv
nyomó intézeteiben kijött újabb, nagyobb és kisebb, nagy
számú nyomtatványok , ingyen küldettek be. 3d Somogyi 
Sándor ,,kérdezősködve vezető a ’ polgári életben szüksé
ges iratok készítésére,“ a’ nemzeti iskoláknak szántaRaf- 
fay Nép. János stb. Budán 1844. 8ad rét könyvecskét. 4) 
Waltherr László tb. Bo'ka Tivadar által Írott ’s nyomta
tásban a’ Századunk számaiból kivéve, különösen „Czáfo- 
Jat városi szavazatok ügyében.“ 8ben, 5) Mihály Károly 
egri megyei áld. pap ’s ballal segéd lelkész „Omnium Gen
tium mores“ a ’ Joanne Boerao Aubano Teutonico. Veneciis 
1542. 12ben. 6) S. Jarariska Ansichten über Schutzmittel 
gegen fernere Überschwemmungen der Donau etc. etc. von 
S. Jamriska. Pest 1840. 8ad rét, kedveskedtek. 7) Schim- 
ko Fridrik Daniel bécsi ev. tanító következő tulajdon mun
káival ajándékozá meg nemz. museumunkat : a) Francisci 
primi Imperatoris Austriae palris patriae Fcstum natalitium 
etc. Inest commentatio de numis Biblicis , auctore Fridr. 
Daniele Schimko Pars prima Vindobonae 1835. 4ed réf.b) 
Ferdinandi primi Imperatoris Austriae Patris patriae Festum 
natalitium, Inest commentatio de numis Biblicis, Auctore 
Frid. Daniele Schimko, pars secunda Vindobonae 1838. 
4ed rét. 8) Szinte felebb testvérje Schimko János Theo- 
phil ,,Beiträge zur Numismatik von Job. Gottlieb Schimko 
Olmütz 1841. 4ed rét. I I .  K é p c s a r n o k .  Deáky Zsig- 
mond c a e s  a r o p o i i  püspök és a’ győri iskolai kerület 
főigazgatója, M a r k o  Károly hazánkfia, jelenleg a’ 
florenczi művészeti iskola jeles tanítója által készült M eg
váltónk Jordán vizébeni keresztelését ábrázoló mester
müvével szíveskedett nemzeti múzeumunkat megajándé
kozni. Szükség itt megjegyeznem, hogy valamint e’ nagy
becsű munka,  úgy a’ többi két már ez előtt, részint a’ 
pesti művészeti egyesület, részint nemelly hazánkfiai által 
ajándékozott Marko deli két tájképe nemzeti képcsarnokunk 
legmesteribb müvei közé tartoznak. — Hála a’ derek aján
dékozóknak. I l i , Pénz , régiségek , drágaságok s ritkasá
gok gyűjteményeibe. 1) Tiszán • inneni kerület Mártonyos 
helység környékén találtatott Ilik Rudolf öt darab, II-dik

Ferdinand két darab, Ferdinand ausztriai fehg egy , jó 
megőrzött ezüst tallérok , ö cs. kir. főhgsége , fens, ná
dor-ispán ur által a’ m. kir. udvari kincstártól pénzgyüj- 
teményünk számára megvétetni rendeltettek. 2) Malyi An
tal Vilmos a’ m.országi fópóstaszekerezési szállító hivatal 
tisztviselője: III. Béla fél lemezű k s  ezüs t ,  I. Mátyás 
ezüst pénzét, Kftrmöcz városa kis réz , két friziai ezüst 
kis pénzt . II. Venczel cseh királynak nagy széles ezüst 
garasát, Hadrián római császár ezüsr, Faustina római csá
szárné ezüs t , Claudius gothicus római császár réz, ösz- 
szesen 9 darab pénzeket volt szives ajándékozni. 3) Ka- 
nitz M. L. pesti nagykereskedő Napoleon emlékére vert 
nagy réz pénzt Ildik Fridrik porosz király emlékére vert 
nagyobb réz, 3 lánczról függő régi német lovag ezüst ér
dempénzt 2 szász ezüst tallért, l579ről és ű661 ik évről 
egy velenczei ezüst tallért, — és Danzig városa ezüst 
tallérát, öszs/.esen 7 darabot. 4) Sz. kir. Temesvár vá
rosa ns. tanácsa által ajándékozott egy kis tallér nehézsé
gű nagy ezüst emlékpénz, melly a’ múlt I843;k észt. aug. 
hónapban a’ város keblében tartatott magyar orvosok és 
természetvizsgálók nagygyűlése emlékére Böhm bécsi je 
les művész állal mesterileg veretett. Ennek előrészén a’ 
nevezett város czimere, ’s rajza körül .,sz. kir. Temesvár 
városa, a’ in. orvosok ’s természetbúvárok az 1843. évi 
aug 8. keblében tartatott gyülekezete emlékéül,“ tulrészén 
a’ személyesített természettudomány istenasz*zoya körül 
,,Gazdagítva Boldogít“ olvasható. 5) Schnell György a’ 
nagyszombati társas káptalan prépostja a tisztelt káptalanba! 
beiktatása alkalmára tulajdon költségén veretett egy ,  2 
húszast nyomó ezüst pénzzel kedveskedett, meliyntk élő- 
részén a’ káptalani két tornyu egyház alakja e’ körülírás
sal ,,Szent Miklós Egyháza Nagyszombatban“ túlsó fe
lén pedig, .,V. Ferdinand A. K. kegyelméből a’ nagyszom
bati sz. miklósi társas káptalan A. P. Knpácsy József E. 
Érsek Beiktatja 1844,li olvasható, 6j Vil iám Warrington 
augol fuldbuvár. egyiptusi utazásából viszszntértekor, múlt 
l843ik évben Pesten mulatósa közben nemz múzeumun
kat egy, EgyiptUí'ban Manfalout városhoz közel Amabdc 
mellett, az úgynevezett krokodil barlangban (alállaíott kro
kodil múmiával ’s ennek sárga szinti régi vászon burko
latjaival ajándékozta meg. A’ krokodil, jól mogöriztetett,
1 láb huszszu ’s alkalmasint m nfegy 3 0>H) év előtt él
hetett. IV . A ' természet művészeti osztat'/-gyűjt emeuyaibe: 
A) A z  állatok országából. 1. A z eml seb osztályából. Ste- 
tinay János monori haszonbérlő egy négy szegfarku czicz- 
kányt (sorex teti agonurus) bőidéiben. Báró Vécsey Ágos
ton egy fekete fél ököl nagyságú szőrgolyót (Agagropila) 
melly l836ban Abauj megyei Hernád Vécse hr lységhcn egy 
tehén beleiben találtatott, ajándékoztak. 2j Madarak osz
tályából. Petényi Salamon nemz. múzeumi őrseged által 
S á n d o r  A l b e r t :  1 darab rózsa színű iegelyr, (horaa- 
dites roseus Pét.) téli tollazatban ; egy f* hér szemkörü 
szőrrigót (Turdus musieus) és egy kék begykét (sylvia 
Cianecnla); Retter Oszvald pesti vendégfogadós ; egy fe
kete válfajú mezei pacsirtát (alauda arvensis); Hermann 
Károly kamarai orvos Breznóbányán egy hoszszu farkú és 
törpe baglyot, (sfrix macroura et pygmaea) és egy pár 
törpe nádi lyukot (gallinula pusilla;) Rokosz István hesz- 
terczebánvai kisdedovó intézet tanítója egy sárga fejű esi-

* )  Társalkodók 5 6 - 5 9  számúban« . S z e d n i  U tcán 9 r nrM »*y
» » /.» «  1U.f f h z m i . i t  k e l t v e  nV W  egyezerre 4 * - »•»*’ Taré,Módú 6 6  komi
tiszteletiéi finnelm aM ji*  ej túrálm eníre  »>«<&» K h ^  1  ,'ok in ia l  «- fWVrf/ ««too* » eghűUeteset nem kiivei-ZoZa// szárnilug kitűzött de többek áltál hihetőleg eszre nem te li ok m iau a~ eri/ueu j
kelni. Ä 1 szerk.
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csörkét, (Fringilla linaria) ; Mescha József tu rócz-b lat- 
niczai ev. lelkész egy barna sirályt, (L arus-fuscus); No
vak Johanna kisaszszony Szarvasról függő czinke (Parus 
pendulinus) tojást ajándékoztak magyar nemzeti múzeu
munknak. Pongrácz Antal zombori kamarai ülnök Bács és 
S ze rémtnegyékben nagy gonddal és fáradsággal gyűjtött 
7  ritkább madarak fészket több vizi és erdei raadarakto- 
jásaival szives volt magyar nemzeti múzeumunknak aján
dék ózni 3) Hüllők és férgek osztályából. W olf Ferencz 
os. kir. nyug. kapitány 4 darab pontozott vizgyikot (T ri
ton punctatus) Temesvár vidékéről borléiben, hasonlag egy 
a ’ supaneki vesztegintézetnél levő mocsárban éló vizifo- 
nalféreg (Gordius aquaticus) , melly az azt lenyelő ká- 
csáknak halált okozni mondatik, boriélben ajándékozott. 
Frivaldszky Imre m. nemzeti múzeumi helyctes őr aján- 
dékozá , Albresch utazó által elevenen Smirnából hozott 
smirnai Cliamaeleont (Cbamaeleon vulgaris) boriélben, medy 
27 nap jóvén Smirnából P e s tre , a’ nélkül hogy valamit 
hoszszu útjában evett volna, elevenen érkezett, ’s fé ln a 
pig élvén i t t , ez alatt színét a’ napra tétetvén , hol ham
vas szürkére , hol kénsárgára, hol pedig barna foltosra 
stb. változtatta, lassú mozgásokat te tt, száját néha felnyi
to tta , de a’ belé dobott legyeket többé le nem nyelte ’s 
végre állva döglött ineg. 4 ) Csigák osztályából, Kanitz 
M. L. pesti nagykereskedő szives volt 615 darab csinos , 
az ádriai tengerből szedett csigákkal, és két csigákat áb
rázoló és leiró könyvekkel kedveskedni. B) Ásványok or
szágából. B) Ranconet Alajos Szászkán, kir. bányabiró a’ 
I3 ik  határörezred Mehadia helysége melleit találtatott 13 
darab kövesült csigát, szinte a’ rezsiczai vashámorok kö
zelében fekvő csontbarlangbangy ijtött ős medvének (ursus 
speleus) csepkőbe borított 12 darab csontjait ajándékozott; 
Petényi Salamon őrsegéd által Tauscher Fridrik orvos és 
Hau Fercncz ercsényi tisztartó Fejérmegyében, Érd ésJDiós 
közötti erdőben fölfedezett 45 darab Osztriga nemhez tar
tozó különféle kövesült csigákat. Grenczenstein Gusz
táv oraviczai kir. bányaigazgatósági elnök 4 kövesült ön
vényt , mellyek között két haraszt levél nyomat (F a ren - 
krautblütter Abdrücke) 4 darab köszönt Gerlitye nevű kras- 
sómegyei kamarai jószágból, és 9 darab ásványt és 18 da
rab huíamükészitvényt Bogsányból és Gerlityéből; Mescha 
József turócz - blatniczai ev. lelkész a’ Mazsarna nevű bar
langból csepkölabdacsokat, ajándékoztak. K elt Pesten jú 
nius 30. 1844. Kubinyi Ágoston, a’ magyar nemzeti mú
zeum igazgatója.

Az ártatlan gyilkos.
(Beszclyke.)

Németországi utamban néhány napot tölték M —  ben, 
hol esti sétáim rendes iránya a’ tündérileg szép királyi 
kert va la , melly az udvar szívességéből honfinak és ide
gennek időkülönbség nélkül egyaránt nyitva állt. Gyalog 
5s hintókon tódult oda naponként a’ m —  i szép v ilág : de 
én  , minden robajt kerülve , a’ kert legrejtettebb részét 
keresém, hol egy sűrű bokroktól árnyazott gyeppamlagra 
dűlve szabad röptöt engedék tünékeny gondolatimnak. — 
E g y  illy estén, midőn már hoszszabb időig pihentem ked- 
vencz rejtekemben, két jól ö ltözött, de koroska nó tele
pedek le a ’ legközelebbi pádon, mellyet nyughelyemtől csak 
eg y  pár lépésnyi, de sűrűn lombozott cserjefal különz el. 
{Szükségtelennek véltem közellétemet, mellyet amazok nem 
is  gyanitának, bármi nesz által elárulni: ártatlan kandi- 
fiágnak tartván tanújává lehetni két előttem ismeretlen ném- 
fcer bizalmas társalgásának, melly véleményem szerint rám 
nézve valószínűleg igen közönyös Ieend. Azonban ki Írja 
le  meglepetésemet, midőn várakozásom daczára illy tartalmú 
párbeszédet hallék :

,,No ’s kedvesem, szabad örvendenem? kivégezted 
már a’ világból konok Elizádat ?“

„,Ki, igen ; feleié a’ másik, ma reggel kávé után.*“  
Borzadás futá el tagjaimat, midőn egy elkövetett gyilkos
ságot illy világosan , ’s mi több olly hidegvérüleg hallék 
em littetni, főleg olly nem egyedeitöl , mellynek szive , 
képzeletem szerint, a szelídség oltára. Olly nesztelen, mint 
csak leh e te , simultam közelebb a’ mondott közfalhoz, ne
hogy bármi kis szót elveszítsek a’ rémletes beszédből.

,,’S minő halálnemet választál a’ szerencsétlennek?
talán , szabásszerint, m é rg e t? ---- vagy ta lán , mint 0 -
thello Desdemonáját, paplanával fojtád meg ? ‘

,„Sem ig y , sem am úgy; — válaszolt a’ másik:— de 
mondhatom , nem hamar került egy kivégzés ennyi tűnő
désembe. Gondold, három nap óta lebegtetem öt élet ’s 
halál közölt ’s nem tudóm magam mire határozni: mig vég
re egy merész ötlet villant fejembe. Egy karfátlan gya- 
loghidró l, mintegy esetleg , zuhintám öt az alatta rohanó 
folyamba. Öszszecsaptak fölötte az ádáz hullámok, ’s Eliza 
többé nem vala.<;

,,H elyes! — De hányadik ez már, kit illy vagy más 
mód túlvilágra kü ldél? '“

,„V árj, ezt könnyen kiszámítjuk. —  Első vala Du
puis Paulina, a’ második M ária , stb. Az elsővel arat
tam legnagyobb hasznot, ’s dicsőséget. E z még ama bol
dog nyolezszáz egyben történt, midőn nemünkben gyéren 
voltak vetélytársaim. ‘‘ ------

Nekem a’ hallottakra hajam szála emelkedők. Tehát a’ 
számítás szerint már öt ártatlan teremtvényt olta ki a’ meg
rögzött bünféreg! Nem tennék é j ó t  az emberiséggel, ha 
e ’ fertelmet fölfedezvén, számadásra vonatnám a’ vérengző 
szörnyeteget ?

- - - A ’ hölgyek még néhány pereznyi érdektelen 
szóváltás után fölkerekedtek’s a’ városnak vevék utjokat. 
Csendesen utánok indultam én is ,  szilárdul eltökélve, á r- 
nyékkint követni léptüket, mig akár sa já t, akár idegen 
házhoz be nem térnek , hol őket tüsíint a’ felsöbbség ke
zeibe játszandom. Ok a’ sétatérre mentek, én utánok; on
nét a’ kapu felé vonultak , én nyomukban voltam. Végre 
aligha nem sejték üldözésimet mert egyikük gyakran v isz- 
szanézett. Lelkiismsrete ébredt föl, gondolám: bennem bi
zonyosan vétke tudóját gyanítja, azért akarna az utak gya- 
korváltoztatása által tévedésbe hozni. — V égre egy fölház 
ajtajánál leiék m agukat, mellynek ajtaja az első csenge
tésre m egnyílt, ’s eltűntek szemeim elül. A lig csattant 
be az ajtó, megközelítem a’ házat, megjegyzém számát 
’s szent buzgalomtul űzve futok a’ rendőrbivatalhoz, vele 
fontos fölfedezésemet közlendő* —

Titkos kihallgatást szorgolva, a’ rendőrigazgatóhoz 
vezettetém ’s elő adám a’ hallottakat: de hütelen emlé
kezetem egyebet nem tarta meg a’ kivégzettek közül Du
puis álPaulinán ’s Elizán kívül. De hisz e’ kettő iselég  vala 
az illy ügyekben megőszült rendörfönck;ki legott fegyveres 
erőt rendelve , bére ütt,vezetném azt vele egy mihelyt az 
est be áll , a’ kijelelt házhoz. Az éji homályt, úgymond, 
a’ végre választja, hogy a’ felötlést és öszszecsődülést 
elhárítsa.

Beköszönt az éj ’s indultunk. A’ rendőrszolgák, kik a’ 
házat eleve szemmel tartani kiküldettek, álliták: miszerint 
abból egy lélek sem ment ki. — így hát fogva a ’ m adár, 
gondolám. — Bebocsáttatást követeltünk a’ kormány nevé
ben ’s tüstént az első emeletben hozzá^ fogónk nyomozá
sainkhoz. Már az első szoba ajtajánál fülembe hatott a’ 
két hölgy isméretes szava ’s közülök a’ kisebb termetűt je 
leiéin ki, mint vétkest, a’ rendőrigazgatónak. Bámulva kelt 
az fel ülőhelyéből ’s élénkbe lépve tőlem kérdé, mi járat
ban vagyunk ? A’ kérdő szeméhen, szavában, ’s egész ter
metében olly méltóság üle, melly engem akaratlan is tisz
teletére ragadt. Kiestem ezennel vádlói szerepemből ’s az 
igazgatóra utaltam, mint kihez kérdését intéznie kelljen, 
De ez már nem is olly könnyen zavarodék meg. Bünbirói 
hivatalszerü arczcaal kérdé az aszszonyt mai sétája felől; mit



343

e x ,  mint szinte a’ padot is , mellyen ülének, ta-tózkodás 
nélkül m egvallá: ?s igy vallomásra föladásommal már] az 
első pontban egyezvén, a’ rendőri! ót mintegy felényire már 
m arasztalnak tekinte. Úgy látszik , a’ nő szorongani kez- 
d e , mert aggódó hangon kérdé: mit akarnak vele? mi- 
vegre faggatják illy kérdésekkel? miért özönlik el házát és 
szobáját fegyveres erővel ? A’ rendőrfó ezen aggályos 
kertesekben nem látott egyebet a’ vétkes öntudat kitöré
sénél , ’s időszerűnek vélte , egy lesújtó kérdéssel egy
szerre kicsalni a’ valót. ,,Aszszonyom, úgymond , mit mi- 
velt iS ü lben  Dupuis Paulinával? Semmi tagadást! — én 
mindent tudok; kegyed ölte meg őt, mint szinte ma reggel 
Elizát is.4*

,,,Igen uram , én halltam m eg ,4“ viszonzá az asz- 
szony rendületlen lelki nyugalommal, melly szinte eey kis 
gunymosolylyal párosult.

,,’S kegyed ezt olly egykedvüleg vallja, mintha csak
úgy pár galambfiat ölt volna le“ kérdé a’ meglepett rend
őrtiszt, ki egesz hivatala folytában meg illy gyilkosra nem 
akadt.— ,Tudja kegyed , hogy igy oda van , hogy leié
vel já tszik?

,,,A zt koránsem ,— felele a’ hölgy, — hisz ezen eset 
világszerte tudva van.“  —

,,Világszerte ? kérdé amaz. Én. több mint negyven éve, 
vagyok rendórigazgató: gondolja, hogy illyesmi kikerül
hető figyelmemet ?“

,.,’S pedig még is úgy van , mint mondám. Engedje 
meg kegyed, hogy a’ tanúsítványokat előhozhassam “ 4

„E gy nyomot se fegyveres kiséret nélkül. — Őrök! 
két két ember minden oldalról az aszszonyság mellé : le
sújtani , mihelyt illanni készül.“

Négy rendőrszolga környező azonnal kivont karddal 
a ’ mellék terembe távozót, kit én e ’ pillanatban észbeteg
nek véltem. Kis váratra viszszatért ’s kezében egy köny
vecskét hoza.

,„Im u rak , itt.fjvannak gyilkosságom tanúsítványai“ 4 
mondá mosolygva. s kezünkbe nyujíá a’ kőtelkét.

.,Zsebkönyv 1802. esztendőre“ mormolá az igazgató 
a’ könyvet fölnyitva. „M i ördög itt áll nyomtatva Dupuis 
Paulina! a’ patvárba! hiszen kegyed N. urnák özvegye , 
’s ha nem csalódom, Írónő!“

,,,Ugy van, válaszolt az özvegy , ’s hangos hahotára 
fakadt, melly az igazgatónál viszhangjára talált.

’S hát Elizával miként áll a’ dolog? kérdőm én, ki a’ 
komoly ügynek illy rögtöni nevetségessé váltat meg nem 
foghatám

,,.A z most fekszik halva Íróasztalomon, felelt kaczag- 
va a’ vádlott. Holnap jutand sajtó alá , ’« onnét, remélem, 
örök életre.4“

Ekkor nyíltak meg szemeim, mint gondolom, olvasói
méi is csak kevéssel eze lő tt; minő ötszeres gyilkosságot 
emlitének olly nyíltan , olly indulatlan , isméretlen szom- 
szédnóim. Szükségtelen említenem , milly pirengás futá el 
arezomat midőn megértőm, miszerint a’ vádomra nyomo
zás alá esett nő H. T. aszszonyság vala, a’ munkáiról di
csőn ismért Írónő, kinek Dupuis Paulinája mai napig él 
az olvasó közönség kézi között Titkon hagyám oda szé- 
gyenletemben M. városát, nehogy kalandom köz tudo
másra jutván , nagynak, kicsinynek gunytárgyává legyek.
__ Egy tapasztalással azonban m égis gyarapodott ezúttal
is élelbölcscségem. Milly kevéssé indulhat t. i. az ember 
mások mondáira, midőn ót ön érzékei is illy rútul megját
szani képesek. ("Hauff után.)

Myelvunk ügyében.

Fájdalmas érzés'tám ad keblemben, valahányszor édes 
anyai nyelvünk sorsát figyelemmel meggondolom. De hogy 
is lehetne máskép, miután látjuk, hogy azo k , kik legjobb 
szádékkal iparkodnak nyelvünknek a’ többi műveltebbek közt

illő állást szerzeni, többnyire nem igen jól választják az 
eszközöket ennek kivívására. — Legyen szabad tehát e ’ 
czélból igénytelen nézetimet előadnom.

Mielőtt valamelly nyelvet művelni akarunk, jól kell 
annak alkatát ismernünk, úgy de anyai nyelvünk alkatát 
nem ismérvén , annak különböző szójárásait (^dialectusait) 
nem ismerjük eléggé , tehát lehetetlen is azt annyira jó l  
növelnünk, mint ha kimerito tudományszerü dialectikával b ír
nánk,mert sokszor egy szójárásban megvan a’tárgynak meg
felelő helyes szó, és a’ más beszédmódban nincs. Erre czél- 
szerűnek látnám, mielőtt a’ közlekedés és mind inkábbt ke
veredést ez lehetetlenné tenné a’különböző vidékeken divato
zó tájszavabat öszszegyüjteni, ’s csak ha e’ gyűjteményben 
nem volna valamelly tárgynak helyes neve, akkor alkossunk 
uj, és a’ tárgy természetével egyező szót. Lám a’ palócz 
mióta nevezi az úgynevezett czirkalmot „köritő 4nek a’ 
szekerezét is helyesebben „szakóczá“ nak. De hát még a’ 
kun, jász és székely beszédmódban hány tárgynak talál
hatnék helyes nevet ? A ’ tárgy megérdemel egy kis gon
dolkozást.

Utazó hazánkfijai is azért szerzenek olly kevés isme
retet nyelvünknek másokkali rokonságáról, mert a’ dialec- 
tusokat nem tudják , azonkül keleti nyelveket, kivált régib
beket nem tanulhatván , a’ históriából is őseinknek csak 
a’ Volga és Tanais körülti tanyászásukat tudván, más ke
leti tartományokat figyelembe sem vesznek, pedig nyelvünk 
több keleii nyelvvel rokonos ; hogy nem lehet a’ mostani 
keleti nyelveken a’ hajdani rokonságot úgy észrevenni mint 
régentén lehetett volna , ok az : mert a ’ szünteieni hó
dítások még inkább pedig a’ hódclások mindig változtat
ják a’ nyelveket, mig utóbb egészen is elenyésznek. Példa 
a’ moldvai magyar telepek, kiknél a’ kemencze már „kup- 
tor“ a’ kocsi „karueza44 oláh szavakkal cseréltetett föl. A.’ 
mi nyelvünkben is voltak némelly dolgoknak hajdan jobb 
neveik mint m ost, igy például csak ez egyet említem : 
Nálunk most a’ „Berg14 hegy, holott ez azt teszi „Spitze14 
(a ’ hegy nem mindig spitzig“ ) ’s az igazi neve d a g. Meg
van több keleti népeknél ezen jelentésben ’« bogy nyel
vünkben is azt te tte : mutatják ezen szók d a g-asztani , 
dag-adni. Látható innen a z , hogy a’ régibb ’s kivált ke
leti irók hagyományaiból és utazók jegyzeteiből nyelvünket 
illetőleg többet tanulhatnánk mint az újakból ’s ez igen ter
mészetes , mert ezek közelebb élvén őseink birodalma és 
korához, hitelesebben is jegyzettekről mindent róluk ’s 
nyelvükről.

Ha máraz ujabbkori utazókat pártfolgafjuk, mennyivel 
inkább kellene a’ régieknek nyelvünk viszonyait illető mun
káikat megszerezni ? De nem méltatjuk mi dicső nyelvün
ket annyira mint érdem li, mert különben hogy lehetne az 
howy Csorna Sándorunk munkáinak kiadását angol követ- 
ségiinkálta! nem sürgetjük — de még csak rá sem gondo
lunk? holott ö persák, hajdani szomszédink közt is tar
tózkodo tt?— Földiek! ha csakugyan sziveteken viselitek 
nyelvünket, erre kell törekednetek; hogy mind ezen mun
ka mind pedig a ’ régiek hagyományai fürkésztesseuek ki 
és’juttassanak napvilágra; ez jobban} előmozdítaná nyel
vünket a’ kényszerítő törvényeknél is, mivel ha okszerüleg 
valamit jónak látunk, hajlandóbbak vagyunk azt sajátunk
ká tenni.

Minthogy pedig ezen említett régiek hagyomanyaijta- 
lán sehol nagyobb mennyiségben föl nem találhatók, mint 
nagy hirü tudós Ilorvát Istvánunk könyvtárában, azért 
minden buzgósággal azon legyünk, hogy ezen valódi kincs 
ne kerüljön idegen kezekbe, mellyekból aztán vagy csak 
igen nehezen vagy még fájdalom! úgy sem jutna többé 
hozzánk, miután m áris lépések tetettek az említett könyv
tárnak megvásárlására .sót alkudozásban is voltak iránta,csak 
bizonyos véletlen körülmény függesztette föl az egyezke
dést. — Hazámfiai ! tehát mi magunk, mi nem tudnók nem
zetünknek ezen mondhatni egyetlen ereklyéjét az őskorból
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utódaink számára megtartani? M eg vagyok győződve, hogy 
kötelességteknek fogjátok tar tani , v. önkéntes ajánlatokkal 
vagy közadakozásból gyűjtendő költséggel hazánk és édes 
anyai nyelvünk iránti ezen hazafiul intézkedést tettleg lé
tesíteni. — ’S illy módon vélem én a’ jeles férfiúnak nem
zetiségünket illető íáradhatlan buzgalommal feljegyzett 
minden egyéb nevezetes felfedezéseit is testvéreink ke
zeibe juttathatni. — Áldozzunk tehát tehetségünkhöz ké
pest mindnyájan nemzetiségünk emlékeinek fentartására, ’s 
ezen szellemi emlék fölállításával — m ellyaz elporló m ár
vány 's redvesedő érez szobroknál mindenkor elsőbbség
gel bir — nemcsak a ’ mostan élő de századok után kö 
vetkező ivadékot is irántunk hálára ébresztendjük.

T á r  e z  a .  Sch. .r L a j o s .
I p a r e g y e s u l c t .  Az iparegyesület által megindított 

,,Népszerű könyvtár“ lső  füzete már megjelent, tartal
mának illy czimével:

„ S z e r e n c s e  ú t j a  v a g y  É l e t b ö l c s e s é g . “
jFranklin nyomán «’ népszainuru kidolgoz!u f .  Farkas F .

Olly munkácskát bocsát közre az igazgató választ
mány e’ füzetkében, melly tartalmára nézve felette tanul
ságos, mert az életbölcseség fővonásait érdekes, és a’ 
gyakorlati élet minden ágaiban egyiránt használható alak
ban nyújtja , előadási modora és nyelvére nézve pedig an
nyira élvezetes és népszerű , mennyire ezt az átdolgozó 
urnák eddigi munkáiban a’ közönség már megszokta. — 
Ehhezképest e’ kis dolgozatka kiváltképen arra, hogy mit 
a ’ választmány különben is czélul tűzött ki. a’ nép között 
terjedjen , és terjesztessék , ’s hogy a’ szegényebb ember 
is m egszerezhesse, ’s hogy kik a’ nép okulásáról köny
vek kiosztásával szoktak gondoskodni, nagyobb számban is 
megvehessék e ’ füzetkét: ára csak 3  p. krra határozta-  
totl. — Kapható Pesten Emich Gusztáv u rnái, mtnt az e- 
gyesület megbízott könyvárusánál, tovább az egyesület jegy
zői hivatalban, Újvilág utcza , 635. sz, a. — Emich ur 
fog gondoskodni, hogy a’ vidéken is legyen kapható azon
ban hogy ez olly jeles mint felette olcsó könyvecskének 
vidéki megszerzése annál szélesebb körben eszközöltet
hessék : ezennel felkéretnek az egyesület kép- és ügyvi- 
selöji ’s egyéb ügybaráti, hogy ha e’ munka eladását kö
rükben elvállani hajlandók, szíveskedjenek erről alulírott 
jegyzőt értesíten i,’s az elküldendő példányok számát meg
határozni. Pesten julius 22kén 1844. Csanády jegyző.

H i v a t a l o s  j e l e n t é s  a ’ k f r .  m a g y a r  t e r m e *  
s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t t ó l .  A ’ kir. magyar termé- 
szetiudományi társulat f. é. jun. 2ik és 4kén tartott évne- 
gyedes gyűlésében , részint titkos szavazat, részint föl— 
kiáltás utján Jisztviselőkül és választmányi tagokul a’ kö
vetkező urak választattak : első elnök: Kubinyi Ágoston; 
másod elnök: Bugát Pál; első titoknok: Kovács Sebestyén 
Endre; másod titoknok: Török József; könyvfárnok: Pauer 
L épőid; pénztárnok: Jurenák József. — Választmányi ta
g o k — ásványtani: Pecz Vilmos ésM ihálka Antal: nö
vénytani: Sadler Józs., Gerenday J é z s . ; vegytani: Nendt- 
vich K ároly, Boór Károly; állattani: Frivaldszky fm re , 
Petényi Salam.; terraészettani: Jedlik Anián, Vállas Antal; 
élettani ! Arányi Lajos , Lenhossék József.

A’ társulat által a’ múlt évben kihirdetett kérdésekre 
9 pályamunka e’ következő jelmondásokkal küldetett be :
1) „ J ’aime les animaux, depuis que connais les hommes.“
2) „Gott! du erbarmst dich über alles*’ stb. 3) „H asz
náld , de ne kínozd az állatot, mert*4 stb. 4) „Nisi utile 
est, quod facimus, vana est gloria.*4 5) „Sic vos non vo- 
bis*4 etc. 6) „^/oSrtj'e yav o?fivov(í stb. 7 ) „Beantwortung 
der Aug. Kub. F rage“ etc. 8 ) „Medium tenuere beali.*4 
9) jeligéden. — A’ hét első megbirálására P auer, Kányát 
Barthii urakból álló választmány neveztetett k i; a ’ birála, 
neyógzési határideje julius 23kára tűzetett ki. — A’ 8dik 
szám alatti, mint határidőn túl érkezett, — a’ 9dik pedig, 
mint jeligéden ’s névaláírással ellátott munka szerzőik

nek viszsza küldetni rendeltettek.
A ’ Schuster és Sadler-féle vegytani pályakérdésekre 

egy munka sem küldetvén be, a’ Schuster féle 1843dik pá
lyadíj a’ tőkéhez csatoltatni rendeltetett, a’ Sadler féle 
pedig újra kitüzetik. Mind a’ két díjra pedig a’ következő 
évre a’ múlt évi kérdések tűzetnek ki , mellyek követke
zők : 1) Schuster-féle: ,, A’ fagyalfa (Ligustrum vulgare) 
bogyóiban létező festő anyag természete, ’s mennyisége 
meghatározandó , ugyanaz tiszta állapotban előállítandó, 
’s végre azon mód, miszerint a’ kelmék festésére hasz
nálható, előadandó. 2) Sadler-féle: M agyarországban a’ 
dérczefénük (Gypsophila Linn) , melly gyökereiben tete
mes szappananyaggal bir, több faja bőven terem , és czél- 
szerü művelés által haszonnal szaporítható. Módszer adandó 
e lő , miképen állíthatni e’ fajakbul olly készitvényt elő , 
melly mind a’ gyapjú-mosásra ’s egyéb házi czélokra al
kalmatos szer , a’ világkereskedésben is használható le 
gyen ; határoztassanak meg azon hazai fajok, mellyek e’ 
czélra legalkalmatosabbak. A’ beküldési határidő az 1845- 
dik év junius ljé re  tűzetett k i , mikorra a’ pályamunkák 
idegen kézzel Írva, a ’ szerző nevét rejtő pecsétes és je l
igés levélkével ellátva, a’ k. m. természettudományi társu
lat első titoknokához beküldendők. A ’ pályázó kéziratok , 
mint a' társulat tulajdonai, annak levéltárába tétetnek le.

Szeretve tisztelt másodelnök Bugát Pál tanár ur fel
ségesen uralkodó dicsó királyunk által történt magas meg
tiszteltetése a’ legnagyobb örömmel, mély hódolattal fo
gadtatott, ’s az igaz szívből eredeti harsogó éljenek hang-, 
zának félbenszakadatlanul dicsőségesen uralkodó atyjáért 
honunknak, ki társulatunk egyik legmunkásabb és tisztelt 
tagját illy magas kegyében kegyelmesen részeltette , ’s 
általa társulatunk fényét is díszét is emelni roéltóztatott; 
a’ társulat pedig szeretett másod elnöke, alapítójának arcz- 
képét kőre metszetni clhatározá, mellynek kivitelére tüs
tént egy választmány neveztetett ki.

A’ társulati pénztár állapota : a ’ múlt évi bevétel volt 
1306 fr. 1 kr: p.p., a ’ kiadások pedig öszszesen 1206 fr. 
39 kr. rúgtak. A’ pénztárban maradt öszszeg e ’ szerint 
tett 99 fr. 29 kr. Jurenák úrhoz beérkezett tagdijak ösz- 
szege 136 p.f., melly öszszeg a’ fönehbihez csatolfatván, 
a’ pénztár jelen állapota 223 pf, ’s 29 kr. — Dr. Kovács 
Sebestény Endre titoknok.

Tövisek és virágok.
A’ nagy moschea órája Tangerben megállóit; 

a’ „hívók14 között nem találkozott em ber, ki az óra baját 
kitalálni vagy azon segitni tudott volna, az egyetlen órás 
pedig — keresztyén vala ! Hogy bocsássák ezt a’ szent 
helyre ? Egyik úgy vélekedék , hagynák az órát inkább 
állani, mint sem ,.az átkozott nazarenus'* szentsegtelen lá
baival a’ szent helyet m«gferjtőztesse ; a’ másik deszkák
kal tanácsolta beterittetni az utat, mellyen a’ hitetlen menni 
fo g n a , egy harmadik a’ padozat fölszedetéset inditvá- 
nyozá. Végre elmentek az óráshoz, ’s tudtára adák neki 
kívánságukat, de úgy, hogy a’ szent helyre máskent nem 
szabad lépnie , hanem ha sorúit levetendi. Ennek az órás 
ellenszegült, mondván , hogy ha a’ boldogságos szűz ká
polnájában sem tartozik saruit levetni, ezt annál kevesb- 
bé teendi a’ próféta templomában. - M o h a m e d  hí
vei dühbe jö tte k ; — de most felszólal egy tisztes ősz 
pap : „Ha a ’ moschea romlani k ezd — úgymond ’s kövek 
és mész kellenek az építésre, nemde szamarak viszik a ’ 
moscheába e’ kellékeket? ’s hiszen é a’ szamár istenben 
és a’ prófétában ? Azt felelitek , nem. íme hagyjátok te
hát a’ keresztyént templomunkba m enni, ’s abból kijönni 
mint a’ szamarat.** E ’ bölcs beszéd ellen nem volt mit el
lenvetni , a’ keresztyén órás e’ szerint bement a’ török 
moscheába mint szam ár’s helyre állitá az órát mint okos 
ember.
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Az engesztelődéi áldozatja.
(Franczia beszélyke.)

Ha Florenczben Arno mellett dei Bardi-utczában Santa 
M aria templomocskánál elhaladunk , két könyv közt cz i- 
merpaizst látunk, mellyen a’ florenczi nép czimere e ’ rej
télyes felírással: „Factio me fece4< olvasható. Kérdésünk
re  , ki építette c’ templomot ’s mit jelent a’ felírás, vála
szul a z t, hogy a’ templomot di Buondelmonte Ipoly épít
tető ’s a’ következő történet elbeszélését kapjuk.

1225 körül , azaz , akkor, midőn a’ guelfek és gh i- 
bellinek első elkeseredése teljes erejében vala még, Flo- 
renezben egymásnak halálos gyűlöletet esküdött, két csa
lád Boundelmonti- és Bárdi-ék voltak. De tudva van, hogy 
az atyákat elválasztó családi gyűlölet közé mindig a’ mag
zatok titkos szerelme lopózik. melly a’ bárka galambja- 
kint olajágathoz. Ipoly és Diaoora egy nap templomban 
találkoztak. A’ fiatal férfi Bandinelli utczából kiséré a’ fia
tal szép lyány t; ez a’ templomba lépett, amaz utána ment; 
a’ hölgy hátraveté fátyolát szentelt vizet veendő. Ipoly látta 
őt, ő látta Ipolyi ’s minden megtörtént. Fiatalaink egymás 
szemében olvasák az érzeményf,mit érzének, de csak két szót, 
neveiket, válthattak egymással A’ nap,  mellyen egymást 
lá tták , jan. 17ke vala, Florenczben kibékülés napjának 
neveztetik, E ’ perez óta más gondolata, más óhajtása Ipoly- 
nak nem vala , mint látni a z t ,  kit szeretett; folyvást ab
lakai alatt já rt ’s hol a’ lyány , ott megjelent a’ fiatal fér
fi is ; ő semmi időtől nem tartott 's  órákiglan v á r t , hogy 
egy másodperczig lássa őt, pedig gyakran, egy intésen egy 
pillantáson, egy szón kívül egyéb jutalom nélkül, mert Dia- 
nora szigorú erkölcsű családhoz tartozék és gondosan szem
mel tartatott. — Egy napon észrevevé Dianora duennája, 
mi történt a’ két fiatal közt, bejelenté azt a’ lyány atyjá
nak ’s Dianora parancsot kapott, többé el nem hagyni a’ há
zat. A’ legfényesb remények ’s arany álmakra valódi fáj
dalmak következtek. E gy időig rejtve volt Ipoly előtt sze
rencsétlensége ; azt vélé , rövid távoliét, rögtöni megbe
tegedés tartja Dianorát távol. 0  folyvást já rt kedvese ab
lakai alatt, meglátogatá a’ helyeket, hol őt meglátni remény
ié de hasztalan , meg nem látta ót. Egy este végre kéz 
nyúlt ki az ablakrács deszkáji között ’s Ipoly lábaihoz 
levelke esett. Fölemelé azt, egy madonna előtt égett lám
pához, m en t’s olvasá : „Atyám tudja, hogy szeretjük egy
mást ’s eltiltott látásodtól. Élj boldogul örökre.“ Ipoly azt 
vélé meg kell halnia. Viszszatért Bárdi palotájához ’s 
reggelig  Dianora ablakai alatt maradott, reményivé, hogy 
mev  egyszer felnyílik az ablakrács , de az zárva maradt. 
M egviradt’s Ipoly lakába volt kénytelen menni.

Öt hat éjét töltött azonkép és szintúgy hasztalan; 
Ipoly mindinkább szomoritva lön; hozzá intézett kérdések
re  ali°- felelt; magát anyját is elutasító. E ’ hoszszu szen- 
vedésf einem viselheté többé, ereje eltűnt megbetegedett. 
Florencz legjobb orvosai hivattak segélyü l, de betegsége 
okát egy sem tudta kitalálni. Hozzá intézett minden^ kér
désre fejrázással és szomorú mosolylyal felelt. A’ gyógyá
szok csak annyit tudtak meg, hogy forro lázban szenved 
’s tneg kell halnia, ha az gyorsan cl nem távolittatik. 
Anyja nem távozók tőle ’s esengve kérte őt betegsége oka 
fölfedezésére, mert ama finom érzéssel jól eltalálta, hogy 
a’ kór nem csupán testi szenvedés, hanem nagy lélek fajdal
mon is alapul. Ipoly hallgatott, de lázi őrjöngés közben 
beszélt. Anyja mindent megtudott, megfudá, hogy fia Dia
norát szereti. Künyüs szemekkel hagyta el fia kórágyát. 
Jól tudta a’ szegény nő, hogy Dianora atyjától mit sem

várhat; ismerte a’ két családot elválasztó mély gyűlöletet 
ismerte a’ politikai pártok hajthatlan nyakasságát. Arra nem 
is gondolt, hogy férjéhez forduljon, hanem baráfnőjökhez, 
Bárdi Lucziához sietett. E ’ barátnő Florene/.töl félórányira' 
villa Moticelli nevű mezei házban lakott. Ö Dianora nagv- 
nenje vala. Luczia megigere Ja szegény vigasztalatlan 
anyának, hogy fia cs Dianora meglátandják egymást, mert
ő maga is kívánta megszüntetni az ellenségeskedést__
melly a’ két családot elválasztá.

Ipoly anyja ,Buondelmonte-palotába tért viszsza. Fia 
zárt szemekkel, nyitott szájjal még mindig kórágyán fek- 
vék. Az orvos fölébe hajolva fejét rá z á , mint az , kinek 
reménye többé nincs. Az anya mosolygott A’ gyógyász, 
eltávozta után ó foglalá el annak helyét ’s fia ágya fölébe 
hajolva hideg verítéktől nedves homlokát megcsókol;» és 
félhangon szóla: Ipoly, Dianorát meg fogod látni! A’ fia
tal férfi szemeit rögtön felveté ’s anyjára nyugtalan p il
lantásával tekintett az elitéltnek, kinek azon perezben jelen
tik a’ megkegyelinezést, midőn; lábát a’ máglya első lép
csőjére tette. Azután átkulcsolá karjával anyja nyakát és 
kiálta: „Ah anyám, anyám, gondold meg jó ', a’ mit mon
dasz !“ — Én neked , fiam, igazságot mondok ; te szere
ted Dianorát, nemde?4 — „Ah, anyám, szeretem é !‘* __
,Te azt véled, hosy örökre vagy tőle elválasztva!— „Fáj
dalom , úgy van 4-— ,’S azért akarsz meghalni?4 — Ipoly 
sóhajt nyomott el ’s anyát szivéhez szoritá. — ,Nem, te 
nem fogsz meghalni4, monda anyja, Dianorát meglátod ’s 
ha ő szeret téged, még szerencsések lehettek.4— Az if
júnak nem volt ereje válaszolni; szemeiből könyek patak- 
zának. Nagy fájdalomtól régóta nyomatott szivének ez ör
vendetes h írre , úgy látszék , meg kell szakadnia; azután 
újra meg újra elbeszéltete magának mindent ’s meg nem 
unta hallgatni az édes szavakat; mint hervadó virág a’ 
reményt,mit neki anyja nyújtott. Végre könyökére támasz
kodott, anyjára nézett ’s mintha olly nagy szerencsét nem 
hihetne, kérdé; ,’S mikor fogom őt meglátni?4 — ,.Ha e- 
léggé erős leszesz villa Monticeliig elmenni“ válaszolt az 
anyja. — , Ah,  anyám, én mindjárt akarok menni.4 Megki- 
sérte fölkelni, azt azonban nem teheté ’s erőtlenül hanyat
lott ágyára viszsza. A’ szegény anya le térdelt, eseng
ve kérte őt, lenne türelm e’s megnyugodnak látszék Más 
nap az orvos, ki haláltól félté, már lázszabadnak lelte. Az 
érdemes férfi nem tudta, mit gondoljon. Ipoly ereje Jas- 
sanfeint viszszatére , türetlenségéhöz képest igen lassan , 
más nap mégis fölkele ’s három nap múlva annyira felü
dült , hogy kimeheíett.

A’ városban nagy ünnepély volt jelentve, villa Moníi- 
celliben tartandó; valamennyi Bárdi meg volt hiva, de Bu- 
ondelmontiék közül természetesen senki, mivel ezek gnelf- 
pártélén állának.—Bárdi Dianora vonakodék elejénte részt 
venni az ünnepélyben, mert ó is gyönge volt és beteg; 
de Luczia nagynénje kiváná azt ’s Dianora végre, ha fej- 
rázva is, beleegyezett. Azután fölékesité magát, mert a’ 
hölgy homlokának, bár szive szomorú volna, szépnek kell 
lenni mindig. így  jött Dianora Monticelli villába. Az ün
nepély fényes volt. Minden nagy ghibellin család jelen vala 
’s Dianora végre megkérdé nagynéniét, miért kívánta 
annyira, hogy ö is daczára gyászának megjelenjen. Lu
czia inte neki ,  követné ö t, hoszszu tornáczba ’s a’ ká
polnával határos szobába vezeté őt. Ajánlván n ek i, hogy 
itt néhány perczig várjon, becsubá maga után az ajtót ’s 
eltávozott. A’ szobának két ajtaja volt; az egyik kis ka
binetbe, a’másik kápolnába nyílt. Kevés perez múlva Dia
nora könnyű zörejt hallá; oda fordult, honnan e’ neszjőni 
látszék; ekkor az ajtó felnyílt ’s Ipoly lépett be. Dianora
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első érzeménye rémület volt ; hangosan felkiáltott 's futni 
akart; de az ajtón viszszafordult ’« Ipolyt oily halványan, 
oj]y kéróleg látta állani maga előtt, hogy akaratlanul ke
zét majd neki nyújtó. E ’ perczben főlnyilt a’ kápolnába ve
zető ajtó ’s esetleg a’ káplán lépettbe, ott néhány kulcsot 
elteendő. F iatalaink, nem várva e’ tüneményt, a ’ papban 
égi követet láttak ’s térdeikre borultak. A’ kápolna egé
szen közel vala ; az isten embere ismérte a’ két család 
közti gyűlöletet ’s úgy vélé, hogy a’ gondviselés nyittat
ja  az atyáknak gyermekeik keze által a’ kibékülés kapuját. 
— ’S midőn kerék ö t: m o n d a n á  ki sziveik szövetsé
gére az egyház áldását . nem volt ereje azt tölök meg
tagadni. öszszeadá őket ’s azután eltűnt. Ekkor a’ fiatal 
házasok megegyeztek abban, hogy három nap múlva est
szürkületkor Dianora nagynénje ’s Ipoly anyja je len lété
ben ismét látandják egymást. A’ ház, mellyben Dianora la
k o tt, Florencz legtávolabb’s legpusztább utczáji egyiké
ben állott ; az ö szobája utcza felé vo lt; ablakáról ö se -  
lyemsinórt akart leereszteni; Ipoly arra kötél-hágcsót, ezt 
Dianora az ablakhoz volt kötendő ’s a ’ férfinak i y  kelle 
nejéhez jutnia. Ebben lön a ’ megállapodás, midőn Luczia 
viszszatért. Ipoly lépteket halla közelíteni ’s rejtekébe bútt. 
Dianora nagynénje karjaiba veté magát ’s fülébe s u g á : 
.köszönet! köszönet!4 aztán ism ét’s tánczterembe ment.

A’ viszontlátás napja eljőve ’s a’ fiatal Duondelmonte 
nyugtalanul várta a’besötétedést. Még reggel vett kötélhág
csót, mellyet egész nap vizsgált és csókolt. Dianora az 
ablakot néhány perczczel nyolcz után volt felnyitandó. I -  
poly a’ Vecchio-hidon át ment a’ Bardi-utczába. Ez sötét 
volt és puszta; egy lélek sem háborító a’ magányt, csak 
Ipoly lépteinek nesze hangzék a’ kietlenben. A’ fiatal férfi 
megérkezék az ablak alá; ámbár a’ meghatározott idő előtt 
jő v e , üianora máris régóta várta ő t; a’ vékony selyem
zsinór nyomban lebocsáttaték; az ifjú hozzá köté hágcsó
ját ’s Dianora ezt az ablakhoz. Azonban alig kezde fel- 
kuszni a’ hágcsón, m:dőn éji őrség jelent meg, melly ész
revéve ’s megszólitá öt. Ipoly leugrék, a’ hágcsót erősza
kosan lerántá ’s Vecchio-hid felé iramúit De félúton, fáj
dalom , más éji őrséggel találkozott, melly öt viszszatérni 
kényszerité. A’ Bardipalota egy ivezete alá rejtőzött, de 
mivel a’ két éji őrség közt volt, mellyek egymásnak szem
közt ’s azon hely felé jövének, hol ő eltűnt, fölfedeztetett 
’s elfogatott. Florencz akkor még nem volt a’ XVI. szá
zad Florencze, mellyet a’ Mediciek száz év alatt erkölcs
te lenség— és zsarnoksággal átalakítottak, hanem a’ rég i 
tisz ta , szigorú erkölcsű F lo rencz , mint Roma L ucreti- 
’s Cornelia idejében. Ipoly a’ helyett, hogy szabadon bo
csáttatnék, mi Medici Lörincz vagy Sándor bg alatt meg 
fogott volna történni, a’ podestához vezetteték. lit  felszó- 
litta to tt; mondaná m eg, illy késő éjjel mit csinál a’ vá
rosban, a’ kötélhágcsót mi okbul hordja magánál, mellyen 
a’ Bardipalota esryik ablakába fölmenni törekvők. Ipoly vá- 
laszo lá , hogy a’ Bardipalotában van egy darab az igazi 
keresztből, mellyet nagy Károly császár adott a’ mostani 
család elődeinek. ’S mivel ö e’ sz. talizmánnak tulajdonitja 
azon előzvénycket, miket Bardiék sok csatában nyertek 
Buondelmontiékon, e’ palládiumot hatalmába törekvők kerí
teni. —  ,E ’ l o p á s  végett törekvők ön a’ palotába ju t
n i? 4 kérdő a’ podesta.— „Ig en “  felelt Ipoly. — ,Hiszen 
az lehetetlen !4 viszonzá a’ podesta. — „Úgy van“ mondá 
Ipo ly .— ,Tudja ön e’ vallomással minő büntetésnek teszi 
ki m agát?4— „Tudom'4 felelt szomorú mosolylyal Ipoly; 
„tudom , hogy Florenczben a’ lopást halállal büntetik. —“ 
,’S megmarad ön vallomásánál ?c — „M eg.“  — ,A’ vádlottat 
vezessétek el !4 parancsolá a’ podesta. A ’ fegyveresek , 
kik elfogták, a’ fiatal férfiút tömlöczbe vezették.

Ipoly pere az egész város nagy bámulfára legott tár- 
gyaltaték. Nem hihetők, hogy a’ nemes fiatal férfiú, ki
nek becsületességét ismerő mindenki, olly gyalázatos tett
re  hagyta volna magát ragadtatni , de a’ ieghitlenebbek

is lemondani voltak kénytelenek hitlenségökről, midőn ’a 
tárgyaltatás megkezdetett ’s Buondelmonte Ipoly mindnyá
jok előtt ismetle, mit a’ podestának már megmondott, t.i., 
hogy Barbipalotába akart menni, az igazi kereszt ama be
cses darabját hatalmába kerítendő. — Kevéssel azelőtt Ro
mában ugyanaz történt ; egy no a’ csodatevő K risztus
gyermeket lopta el az Ara Coeli-templomból. Az óhajtás, 
biztosítani családjának a’ győzelmet, igen jól megmagya
rázható Ipoly kísérletét, jelesül az utált gyűlölet és föl
lelkesült hit ama’ korában. E ’ szerintFlorenczben hinni kez
dők csakugyan, hogy Buondelmonte Ipoly e’ lopást való
ban el akarta követni. ’S mivel ezenfelül tagadás helyett 
igenlé a z t, mivel a’ biró minden kérdésre egy azon vá
laszt nyeré, a’ bírák kénytelenek voltak kimondani az íté
letet O halálra i'éltetett. Ámbár mindenki tudá a’ törvény 
határozatát, a’ bírák ez Ítélete mégis nagyon feltűnt; sza
badon bocsáttatást várt mindenki. "S perczig csakugyan 
magok a’ birak is késedelmeztek ; de a’ vádlott folytonos 
igenlési mellett egyebet elitéltetésnél nem tehettek Hogy 
fogták volna azután kimondhatni e’ büntetést igazi tolvaj
ra , ki tettét tagadná ? Azt hívek azután , hogy Ipoly az 
öt halálra elkészítendő papnak titkot fog megvalíani, egye
bet azonban nem szó la , csak hogy nagy bűnös ’s imád
kozzék érette a’ pap. Anyja rimánykodék, hocsátta nék 
hozzá; a’ szegény kétségbeesett nő minduntalan állitá,— 
hogy fia ártatlan , hogy sikerülend neki megtudni tőle a’ 
titk o t} mihelyt látandja őt. Ipoly azonban nem bízott szi
vében ’s anyjának megmondatá, hogy égben látandják egy
mást. Ipoly csak egyet ohajta , hogy , becstelen leven a’ 
tolvajok halála, engedje m e g a ’ signoria , miszerint fel
akasztás helyett nyakaztassék le. A’ signoria megadó az 
itéltnek ezen utolsó kegyet. Kivégeztetés előtti napon lud- 
tára adák , mikor fog halálra vitetni. Köszönetét mondott 
a’ törvényszéki jegyzőnek ’s mivel e’ mögött félig veres
be , felig feketébe öltözött igen nagy férfi á llt, kérdezé, 
ki a z ? 4,Bakó* kapta válaszul. Ekkor nyakáról Ipoly arany- 
lánczot vön l e ’s a" hóhérnak adá azt.Azután elvégezve imá
ját elaludt. Más nap , fölébredvc , elhivatá a’ börtönért ’s 
kérte ö t , menne a’ podestához, ettől egy kegyelmet ké
rendő , engedné meg t. i., hogy a’ menet Bárdi háza előtt 
menjen e l .E ’ kérelme okául azon óhajtást adá Ipoly, hogy 
elleneinek megbocsásson ’s tölök is bocsánatot nyerjen. 
Azonban még egyszer akarta, mielőtt meghaljon, látni a’ 
szeretett Dianorát. A’ körülmények,mellyek közt a’ kérést 
tevő,sokkal komolyabb jellemet adtak annak, hogy sem m eg- 
tagadtathatott volna. Ipoly tehát engedelmet nyert, hogy 
Bárdi háza előtt vezettessék el.

A’ menet reggeli hét órakor indult e l ; az utczák ’« 
té r ,  hol a’ kivégeztetés vala történendő, sünien ellepettek 
emberekkel. A’ menet Vecchio-hidon ment, azután Bardi- 
utczába jutott. Elöl lafonák, helyet csinálandók, mentek, 
azután a1 hóhér kivont karddal , utána Ipoly egészen fe
kete öltözetben, meztelen lábbal, fedetlen fejjel, szilár
dul , de gőg nélkül. Néha az ót kisérte pappal beszélt. 
Ipoly mögött a ’ veszéklök jövének, vive a’ koporsót, melly- 
be teste lenyakaztatásaután volt temetendő. A’ Bardi-csa- 
lád minden tagjai palotájok előtt állának Buondelmontetól 
bocsánatot veendők ’s hozzá békeszavakat intézendők. Dia
nora , özvegyként feketébe öltözve, atyja ’s anyja közt 
álla. Közledvén az elitéit, minden Bárdi le térdelt; csak 
Dianora maradt á llv a , halványan és szoborként mozdulat
lanul. A’ ház előtt Buondelmonte megállva a’ Miatyánket 
elejetöl végig szelíd, nyugott hangon elmondá. Bardiék , 
amen-t mondának ’s fölkeltek. Azután Buondelmonte tér
delt le. E ’ perczben Dianora lépett elő ’s Ipoly mellett térd» 
re  borult. ,Mit csinálsz , lyányom?4 kérdők Dianora atyja 
’s anyja egyszerre. — „Önöktől bocsánatot várok44 szólt a ’ 
lyány. — ,’S mit kell neked megbocsátanunk ?4 — „Hogy 
férjet választék magamnak elleneink családjából; Buon
delmonte férjem.4* — A’ körül Állók csodálkoztak. —  „Igen44
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folytat» emelt hangon Dianora, „ igen, a’ jelenlevők hall
ják  szavaim at: Ipoly más vétséget nem tön, csak azt, melly- 
nek én is részese vagyok: ő megegyezésemmel akart ab
lakomon hozzám jőni. Én férjemet vártam ’s anyja nálam 
volt. Ha bűnösök vagyunk , haljunk meg mindketten ; ha 
ártatlanok vagyunk , bocsássatok meg mindkettőnknek.“ — 
M eg volt fejtve minden. Ipoly inkább akart becstelen vét
ségről vádoltatni, mint Dianorát veszélyeztetni. T ízezer 
hang egyszerre ,kegyelmet!‘ kiáltott. A ’ sokaság a’ két 
fiatalhoz tolu lt, a’ hóhért elüzé, a’ koporsót szé ttö ré , az
után I p o l y t  és Dianorát karjaira vévé ’s diadalmilag a’ 
podestához vivé , hol a’ szegény anyja vala kegyelmet u - 
tóljára kérendő. Alig kell említenünk, hogy az ítélet nyom
ban viszszahuzaték. A» öszszegyiilt signoria kettőt tagjai 
közül Bárdi- ’s Buondelmontiékhez küldött, ezeket a ’ köz
társaság nevében megkérni: békiiijenek ki ’s egyezzenek 
bele a’ két fiatal öszszekelésébe.Bármint felbőszülve voltak 
is egymásra Bárdi ’s Buondelmontiék, a’ signoriának, melly 
kért, hotott parancsolhafott, még sem szegülhettek ellen így  
szűnt meg, legalább némi időig, a’ gyűlölet, melly a’ két pár
tot elválasztá ’s ez esemény emlékéül épitteté Buondcl- 
monte Ipoly Arno mellett a’ Santa Maria | templomocskát.

L i g e t f y  A n d o r .

m a g y a r  n e m z e t t  m u z e u m  t á r g y á b a n .

Örömmel értesítem a’ nagy közönséget, hogy nagy- 
méltóságu felső-őri Pyrker László egri pairiarcha-érsek, 
az 18:J2/a6Íki 38<k tnrvényczikk 2ik §a tanúsítása szerint, 
a ’ne mzetnek ajándékozott, a’ nagy gonddal és költséggel 
öszszegyűjtött gazdag gyűjteménye rendeltetési helyére, 
magyar nemzeti múzeumunkba legközelebb megérkezett.— 
A’ hely és idő meg nem engedik , hogy itt annak bővebb 
leírásába bocsátkozzam, annyit mindazáltal szükség meg
említenem , hogy a’ 190 darabból álló , kitűnő gyűjtemény 
nagy résznen eredeti müvekből á ll: D anhauser, M arko, 
Schütz, Breemberg , le Sueur, Everdingen, van Soanen- 
v e l , Hondekveter, van der Goyen , F re sn i, van der Burg 
Rubens, H oeck, Gualdolf, Honthorsí, van der Meer, Bra
ckenburg, Brouwer, Claude L orra in , Querfurt, Teniers, 
W ouwerm anns, Q uesnel, Laar , V ouvet, Granet van der 
Hulst, van der Kabel, Chilane, Luca Giordano, TizianVecelli, 
Giorgione, Girolamo Carpaccio, Romanino, Marco Basiati, 
Giovanni Bellino, Polidoro , Rosa da Tivoli, Beloito Péter, 
Gentil Bellino, Alessandro V arotani, Paris Bordone, Bo
nifacio , Tintoretto , Zucarelli, Lazaro B aldi, Michel An
gelo , Pomponio Amalto, Conalleio, Tiepolo, Strozzi, L e t- 
te r in i, Palma Jakab , gróf Durante, Bassano, Mulier, Pi
etro V ecchia, M arieschi, L azzarin i, Canaletto, Lorenzo 
Lotto, Palma Vecchio, P iazetta, Pietro V ecchia, Schia- 
v o n i, Salviati, V ecclli, Paulo Veronese, Vicenzo Cateno, 
Cima di Conegliano, Pordenone, Brusafero, Paris Bordone, 
Santacroce, Lazzarini, Paulo Farinato, Bonifacio, Schido- 
ne Benevenuto Garofolio , Pietro da Cosimo, Luigi V i- 
varino, Leonardo da V inci, Velasquez de Silva, Murillo, 
B arb ieri, Parmegianino , Appiani, Carlo Dolce, Michel 
Angelo, Caravaggio, Fidanza, M engs Raffael, Giulio Ro
mano P ip i, Luigi C aracci, Guido R cn i, Giulio Carpioni, 
Grimmer, Lux , Hamilton , Schön Márton , Wohlgemuth , 
Dürer A lbrecht, Krakker , Dreschler, Schw arz, Cranach 
Mihály, Cranach Lukács, Grundmann, Basil, Schinanagel, 
Dorfmeister, Holbein, Porbus művészektől

Örök nevet szerze magának e ’ bőkezű adományával 
tisztelt föpásztorunk, ’s ezzel azt, minek eddig olly nagy 
híjával voltunk édes hazánkban, tudniillik egy, talán idő
vel virágzandó műiskolát alapított, módot nyújtva ez ál
tal sok kezdő művészünknek, kik eddig, hogy magokat 
a’ festészetben tökéletesíthessék, nagy költséggel a ’ kül
földre kényszerittettek utazni, a r ra , hogy magokat kön
nyebb móddal itt is kiképezhessék, n á la  a’ nagylelkű ada

kozónak ! Engedd meg ó nagy istenem ! hogy tisztelve sze
retett Pyrkerünk adakozó lelke szállja meg azon hazánk
fiait is, kik szinte gazdag kép és szobor-gyűjteményekkel 
bírnak, de ezeket fájdalom , az édes haza határain kívül 
tartják. Kelt Pesten julius 25kén 1844. Kubinyi Ágoston 
a’ magyar nemzeti muzeum igazgatója*

Kérelem az ipar egyes, által felállítani száu- 
al éli lőtt természeti gyűjtemények ügyében. —
A term eszei ’s ennek iuiud a’ három országa lévén azon  
gazd ag  szertár, mellyböl az iparm üvesség minden nem esí
tendő anyagait s z e d i: a ’ miiipar fejlesztése  körűi az első  
teendők sorába tartozik az is , hogy maga a’ term észet, 
kivált ped ig  a’ technika körebe eső testei m egism ertesse
nek. A z ip aregyesü let igazgató  választmánya tehát, azon 
hivatásánál fo g v a , mellyhez képest honunkban az iparos
ságot tökéletesiteni all tisztében , a’ term észet ismeretének 
kellő közszerüsitése iránt is m egkívánván feleln i köteles
ségén ek  , legközelebbi term észeti gyűjteményeket fog  a’ 
term eszei mind a’ három országaiból azon czélból fe lá l
lítani, hogy a’ hazai iparmüves eg y  tekintettel m egláthas
sa, mit kölcsönözhet az anya term észet öléből munkájához, 
megtanulhassa ismórni müveinek anyagait, m eg kivált mind
azokat , mikkel saját honának földje látja el.

Azonban jóllehet reméllenünk szabad, hogy az ipar- 
egyesiiletnek legközelebb  augustusi közgyű lése fog e ’gyü j-  
temények beszerzésére valamelly áldozatot szinte hozni, a’ 
Választm ány m égis kényszerül előre látni, hogy az e g y e 
sü leti költségvetés nem fedezheti az ezen  czélra m egkí
vántad) tetemesebb kiadásokat. — ’8  ezért ez  ügyben is 
m ét, mint már egyéb  eszközléseiben is tévé , segedelm et 
az ügybarátok buzgalm a. ’s hazafiul indulatától reméli és 
kér legnagyobb részben. —  Különösen pedig a’ term észet 
barátihoz,’s kik az első term esztéssel foglalkodnak, azok
hoz intézi hnzafiui kérelmét , mint a’ kiknek, midőn ne
mes kedvteléssel a’ szabad term észetet látogatják , az ál
latok és növéuyek országa önkint kínálkozik gyűjtem ényi 
czikkelyekül , vagy  kiknél illetékes izletök mellett, mind 
a’ három ország  (esteinek gyakran hulladékaiból is kite
lik  olly mutatvány, m elly a ’ czélnak m e g fe le l .— Kiknek 
tehát legtöbb esetben csak a’ gyűjtögetés fáradságába ke
rül tettel tanúsítani a’ hazafiui k é s z s é g e t , raellyet a’ ha
za i iparügy mindenkitől igényel az iparegyesület közhasz
nú törekvései talán már m egérdem elnek, a’ Választmány 
p ed ig  őszinte hálával köszönend.

A ’ tudományos rendszer, technikának számos és sok
féle szükségei, ’s a z ,  hogy e’ tekintetben a’ természet is 
legkevesebb alkalmat nyújt, azt tanácsolják, hogy a’ gyüj- 
teményezés az ásvány-ország anyagainál kezdessék: an- 
nálfogva kiváltképen az ásvány-barátok és fén-müvesek 
(inetall Arbeiter) kéretnek fel: szíveskedjenek az ásvány- 
gyűjtemény megállapításához járu ln i, ’s becses gyüjtelé- 
köket, vagy csak egyes példányaikat is, azoknak tudomá
nyos és statistikai vonatkozásban leendő megismertetésé
vel együtt minélelöbb beküldeni, miszerint az előadások 
megkezdése előtt azokat némileg rendszerezni lehessen.

Különös köszönettel vétetnének pedig  az olly gyü jte- 
lékek , mikben az e g y e s  testeknek nyers, ’s a’ kikészítés  
különféle pontjain elért állapotai volnának láthatók, mi tech
nológiai vonatkozásban lesz  szintolly tanulságos, —  mint 
szü k ség es.

A’ küldemények alulirothoz kéretnek intéztetni Ujvi- 
lágutcza 653. sz. a. Csanády jegyző.

Tár ez »•

(London népessége) jelenleg, a’ legutóbbi öszszeirás 
szerint 2,007.550 lélekből áll a’hallotzás általányos szá
ma 1839—1844ki hivatalos jegyzékek egybevetéséből ki
számítva, hetenként 946.



24S

fM i különbség van néha eg y  franczia ’s b elga  rend- ,
őr között); a’ következő eset mutatja, mellyet a’ „Cor.sti- 
stituíionnel“ egyik legközelebb számaiban olvasunk : Bi
zonyos ff. F. nevű aszsonyság, a’ porosz kormány által 
hamis bukás miatt viszszafcöveteltetvén , a”  valenciennesi 
vasúton letartóztatték ’s egy rendőr őrizeté re bízatott.— 
A’ hölgy nem sokára egyedül látván magát őrével a’ gőz
kocsi egyik osztályában, aranyok és bankjegyekkel kinálá, 
hogy elszökhetésében ne gátolja, de hasztalanul, sőt szép 
és fiatal lévén még szive ajánlásával sem boldogulhatott 
nála. „Ön nem franczia!“  fakadt ki a’ hölgy; azonban a’ 
rendőr, mindenekelőtt inkább jó rendőr mint franczia ki- 
vánt maradni , ’s az uj József valóban megórizé ártatlan
ságát a’nélkül, hogy köpenyegét elveszítette volna. Azon
ban , midőn szép foglyát a’ belga rendőrök kezeibe adá , 
nem mulasztá el , őket a’ veszélyes syrenére figyelmez
tetni . . , Két nap múlva felszólítás érkezék a’ belga ha
tóságtól a’ franczia hatósághoz, hogy jun. 2 8 -és 29 közti 
éjjel megszökött II. F . aszszonyságot nyomozni segitsék.

(Seribe rendkívüli kapzsiságáról a’ „Gazette des Théa- 
tres‘‘ a’ következő adatot hozza fel. Scribenek t. i. szerző
dése van ,.a’ nagyopera“  igazgatóságával, melly szerint 
saját müveiért járó diján k ív ü l, még minden egyéb ope
rákból is , mellyek e’ színen adatnak , habár maga egy 
betűvel sem vett reszt azok Írásában , az irói díjnak fele 
öt illesse. E ’ szerződés már az előtti igazgatóval Verőn 
ú rra l, ki különös rokonszenvvel viselteték a ’ „gazdag“ 
írók iránt, köttetett ’s még sok időre kiterjesztetett. Már 
ez aztán igazi iparüzérség . ennyire még nálunk az iro
dalmi iparlovagok nem vitték !

(A ’ Donon-Cadot és Rousselet elleni vérbirósági per) 
jul. 3án fejeztetett be, még pedig az elsőnek teljes szaba
don ’s a’ másodiknak holtiglanos kényszeritö munkárai el
itéltetésével. \ z  itéletkimondásakor az ifjú Donon arczán 
legkisebb változás sem mutatkozott, biztos lépéssel távo
zott ’s csak alig észrevehető mosoly vonaglott el erősen 
öszszetartott ajkain.Rousselet ellenben halálhalvány ’s telje
sen levert volt,az ítélet azonban mégis mintegy meglepni lát
szott ő t, minthogy kétség kívül annak szeliditéséról nem 
is álmodott. Donon Eduard , azonnal szabadon bocsáttatott 
’s nagybátyja és öcscse karjain, kik folytonosan részt vet
tek a’ törvénykezési eljárásban, atyai házába ment.

(A ’ hajporos divat mennyi lisztet vesztegetett )  Ki
számíttatott, mikép Nagybrittanniában l795ben 500,OüO haj
fodrász űzte m esterségét; ezek évenkint 18 250 OOO font 
finom lisztet használtak fel. E ’ lisztmennyiségből 5,300,000 
kenyeret lehetett volna sütni, mintegy 12 millió forintér
téküt. ’S ide nincs beleszám tva a’ katonaság , sem azok, 
kik önmagok hajporozták fejeiket.

(Rendkívüli gózhajózási gyorsaság.) Ha a’ repülés 
m estersége hova hamarább fel nem találtatik , bizony bi
zony nem sokára elkésik. Strassburgból egy nap alatt e -  
gész Kölnig mennek a’ gőzhajók, másnap Brüssel és Ant
werpenen keresztül Ostendeig ’s a’ harmadikon London
ban vannak.

(Em berfaj-nem esítés.) Állat nemesítésről már sokat hal- 
iánk , bizonyos Darini báró egy nápolyi hírlapban a’ faj- 
nemesitést az emberekre is át akarja vinni , azt indítvá
nyozván. hogy arezban és testben szép egyedek számára 
jutalmakat kellene alapítani, ’s az illy jutalomnyertes höl
gyeknek újabb ’s kétszeres jutalmakat adni. ha szép férfi
akhoz mennének férjhez, így kellene úgy mond egy szebb 
emberi faj előhozásán munkálkodnunk. Legyen neki az ö 
hite szerint ; de úgy látszik mégis mond vaiamit.

(Nagy kor.) Az ,.Eco“ bizonyos Manuel Collar nevű 
spanyol életét közli, ki szerinte I36ik évét él i ,  még jó 
egészségben látja el pénztárnoki tisztét egy bányahiva- 
talnai. A’ páratlan öreg I708ban egyik kis helységben szü

le tett, ’s h oszszu  élete pályafutásában megjárta F rancziaor- 
s z é g o t , R om át, N ápoly i, a’ S c h w e iz o t , n a g y  Fridriket 
Berlinben szem élyesen  ismerte , ’s  a’ spanyol Bourbonok 
e g é s z  dynastiáját átélte , IV . Bourbon, V I Ferdinand, III. 
Károly , IV . Károly, V ll, Ferdinandon keresztü l eg é szen  
II . Izabellá ig .

(Curiosum )  Angliában eg y  rendkívüli nagyságú leve— 
se s  baraczkfajt lord C owley-baraczknak neveznek; a’ V i-  
ctoria -sa jt e g y  gentlem an reggelijén  sem hibázhatik; az  
E rzsébet királyné zö ld ség  levesb e v é te t ik ; legközelebb  
A lbert h g  uj fajtájú babot term esztett, m ellyet Albert h g  
kendőzö-babnak neveznek; a’ b elga  király e g y  szilva  nem
nek adott n e v e t , m elly L eopoldszilva  névről ism ertetik; 
a ’ spanyol k irályné-anya K risztina nevét és czim ét a’ fe 
hér dinnyére ruház», valamint a’ braunschw eig i h g  az övét 
a’ füstölt véres hurkára. Madridban l l .  Izab ella -sa lá tá t e s z 
nek, ugyanott nem sokára alkotványos zellert is  fognak enni 
demokratiai ugorkákal. — ’8  aztán mondja m ég v a la k i, 
h ogy  századunk, nem a’ gyomor százada !

(Mint gazdagodnak meg az emberek Párisban.) P á -  
risban az iparűzés, speculatio és pénzkeresés ezer meg 
ezer nemei közé tartozik azon üzérkedés is, mellyet a’szé
kekkel űzetik nyilványos helyeken. A’ szék-bérlési jog a’ 
palais-royalban legközelebb 41 000 frankért adatott ki bér
be évenként, 9 évre, ’s a’ tuilleriák kertjébeni székek bér
beadása által 40 ezer frankot nyerének. A’ legutóbb volt 
vállalkozó, ki e’ székbérlésscl speculált, mint mondják, 
2 millió frankot szerzett magának. —  De még templomok
ban is bérbe adatnak i t ta ’ székek. St. Sulpice egyház p. o. 
nem régiben uj bérlet-csődöt nyitott székeire; először
22,000 frank igértetett évenkint, azonban a’ legtöbbet i-  
géró. ki megnyerte a ’ jogot, 60,000 frankot fizet évenkint..

(Horaoeopaihia Am erikában.) A z  éjszakam erikai e g y e 
sült országokban je le n le g  m integy 500  homoeopaiha orvos 
c l. Minap N ew -Y orkban g y ü lek eze te i tartottak, m ellyben  
egy  „hasonszenvi e g y e sü le t“  hozatott létre.

T ö v i s e k  é s  v i r á g o k .

F rancziaországhan senkisern lehet a’ statustanács- 
ban auditorrá, ha csak törvénytudományokból tanári koszo
rúval nem bir. M indennek e llenére m égis rendkívül sereg 
lenek  e ’ hivatalokra ’s minden befolyással biró férfi auditorrá 
tenné fiját. Minap e g y  statustanácsi elnök , egyik  minisz
tern ek , ki neki eg y  illy  fiatal embert ajánlott, im igy fa
kadt k i:  .,Valóban már nincs helyem számára , hanemha 
ölembe ültetném az ifjú embert.“

#-»-# E g y  orosz pópa m a g a ’s neje számára olly  ser
le g e t  készíttetett, mellynek fenekén e g y  K r isz tu s -fő d isz -  
lett. A ’ papné azonban, mint mondani sz o k á s , nagyon is  
fenekére látott a ’ pohárnak, ’s férjének, ki ezért ót m e g -  
szó litá , ig y  f e le l t : ,.IIát az Ü dveziíőt nem kell é m indig  
szem ünk előtt tartani?“ A ’ pópát első pillanatra leg y ő ző  
az elm és fe le let, de alattomban az előbbihez egészen  ha
sonló ser leget készittete , fenekére -azonban a’ K risztus-fo  
helyett, az ördögöt véseté . H íjába! a’ papné szintolly gyak 
ran kacsintott a’ pohár fenekére, mint előbb , azt hozván  
fe l m en tség ü l, „hogy  ö biz e g y  csep bort sem h agy  az  
ö rd ö g n ek /4 —  ,U gyan ki képét tétessem  hát a’ pohár fe 
n ek ére , kérdé a’ szeg én y  férj kifakadva, te borkancso , 
hogy  ritkábban tekints fenekére ?‘ —■ ,,A ’ tiédét fe le ié  a’ 
nő !“ —  Vájjon m egcsináltatta é a’ pópa e ’ harmadik ser
le g e t  is ?

I. Ferencz franczia király udvari bolondja pa
naszkodott urának, hogy egy]udvarnok ót m eggyilkollással 
fen y eg eté . „H a ezt tenni m erészlendi — v iszon zá  a’ király  
—  ú gy  öt perez múlva azonnal felakasztatom  őt.“  ^Job
ban szeretnem  f e l s é g — felelt a’ bolond —  ha öt perczczel 
előbb méltóztatnál ót felakasztatni.4;i

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



A KK «* üzenete a’ m. főRRhez az
országgyütesl szállások tárgyúban kiküldött 
orsz. válaszmány jelentése Iránt» Tanácskozás 
alá vevén a’ KK. és RR. az országgy. szállások tárgyá
ban kiküldött országos választmány jelentését, ez úttal is 
újólag jelentik, miszerint az igazság és méltányosság el
veiből indulva ki, mulhatlanul szükségesnek tartják, hogy 
azon házbirtokosak, kik az országgy. tagok ’« az ezekhez 
tartozók számára szállást adni köteleztetnek, kármentesit- 
tessenek, ’s az orsz.gyülési szállásokért már, valamint a’ 
jelen orsz.gyülés a la tt, úgy jövendőre nézve is legigazsá- 
gosbnab tartanák, ha a’ házbirtokosak orsz.gyül. szállás
adás terhe alól fölmentetnének ’s ne köteleztessenek, ha
nem valamint egyéb szállások, úgy más országok példájá
ra  , az orsz.gyülési szállások m egszerzése is magány és 
szabad alku útjára hagyatnék fen: tekintve azonban, hogy 
a’ szabad alku melletti szállásszerzés csak úgy válhatnék 
lehetővé, ha az orsz.gyülés tartásnak valamint ideje, u-ry 
helye is állandóul és törvény által lenne kijelölve, ó fel
séget az e’ tárgyban felterjesztendő felírásban újólag és 
hódoló tisztelettel megkérni kívánják, hogy jövendőre sz. 
kir. Pest városának az orsz.gyüléstartás állandó helyéül 
leendő kijelölésébe beléegyezni, ’s az orsz.gyüléstartás 
idejét mindenkor félévvel előre közhírré tétetni méltóztas- 
sék; addig is pedig, mig ezen óhajtásuk foganatosítását, re- 
méllhetnék, az országgy. szállások szabályozása és bé
rűk fizetése iránti intézkedéseket az ide mellékelt törv.- 
javaslatba foglalva, a’ méltóságos főRRel közölvén, ’s 
egyszersmind kijelentvén, hogy a’ 'je len  országgyűlést 
i l l e t ő l e g  a z o k o n  f e l ü l ,  mik a’ törvényjavaslatban 
foglalvák, szükségesnek tartják a ’ befizetés ’s a’ felmon
dás idejére, ugyszinte a még jelen leg  is üresen álló szál
lásokra nézve oysz végzés által megállapitni, miszerint a) 
Az orsz.gy. szállásokért já ró  bér az orsz.gyülési tagok 
által, a’ mennyiben azt még le nem fizették, múltra néz
ve ezen intézkedéseknek orsz.gyülési végzéssé leendő e- 
melése alkalmával, jövendőre nézve pedig egy hónappal 
előleg fizetendő, továbbá b) az orsz.gyülési szállások a’ 
szállásadók résziről fel nem mondhatók, az orsz.gyülési 
tagok résziről pedig, ha orsz.gyülési szállásaikat elhagyni 
akarják, megkivántató. hogy azokat 3 hónappal előbb mond
ják f e l , ’s végre c) a’ még jelenleg  is üresen álló orsz. 
gyűlési szállásokra nézve a’ kir. fölovászmesteri h ivatal, 
orsz.gyülési szállásokra volt eddigi törvényes hatósága ’s 
kötelességei fenmaradása m elle tt, oda utasítandó , hogy 
azokat, mint fölöslegeket, az orsz.gy. szállások sorából 
kitörölvén, az illető tulajdonosaknak szabad rendelkezése 
alá is viszszabocsássa. O c«. kir. főhgségét tisztelettel 
megkérik, a’ m. főRRket pedig bizodalmasan felszólítják, 
hogy nézeteikben osztozva , azokhoz megegyezésükkel is 
já ru ln i, ’s ez által a’ jelen tárgynak ó felsége elibe ju t-  
hatását részükről is előmozdítani méltóztassanak.

Felírást javaslat az országgyűlési szállá
sok szabályozása ’s bérök fizetése tárgyában. 
Felséges stb. Az országgyűlési tagok ’s az ezekhez tar
tozó személyzet számára megkivántató szállásoknak még 
tovább is ingyeni kiszolgáltatása, sem az ig a z sá g , sem 
pedig a’ méltányosság elveivel össze nem férhetvén, figyel- 
mezve felségednek a’ k. k. előadások 7ik pontjában kije
lentett e’ tárgy iránti szándékára, nem késünk 1840 apr. 
29. napján tett felírásunk nyomán az iránti meggyőződé
sünket újólag k ijelenteni, m iszerint: miután azon rend
szer, melly az l802d. orsz.gyülés alatt az orsz gy. szál
lásokra nézve megállapittatott, azon idő óta mind a’ szállás» 
beli teher viselésére, mind magokra azon szállásokra néz

ve i s , mellyek akkor országgyűlésieknek rendeltettek, nem 
csekély változást szenvedett, az orsz gyűlési szállások in
gyen kiszolgáltatását valamint a’ jelen orsz.gyűlésre néz
ve, úgy jövendőre is végképen megszüntetni ’s azokért az 
illető házbirtokosakuak kármentesítés fejében bérfizetést 
megállapítani szükségesnek tartjuk ; azonban miután azon 
szabályokat, mellyek jövendőre nézve czélszerűknek mutat
koznak , a’ körülményekhez a’ jelen állapotra tüstént al
kalmazni ’s foganatba hozni nem lehet , az e’ tárgybani 
intézkedéseket két részre , jelesül először a’ je len , azu
tán pedig jövő állapotra vonatkozólag kívánjuk osztani.__
Mi a’ jelen állapotot illeti: miután a’ jelen orsz.gyülés a -  
latti szállások újabb elrendezésében , melly a’ fölovász
mesteri hivatal által törvényes hatóságánál fogva történ t, 
viszszahatólag bocsátkozni annál kevésbbé lehet, mivel ez 
által valamint a’ házbirtokos, úgy a’ lakosok közt is leg
nagyobb zavar okoztatnék, a’ jelen állapot iránti intézke
déseket egyedül bérmennyiségre ’s annak miként leendő fi
zetésére szorítjuk. Azon intézkedéseket illetőleg pedig , 
mellyek jövendőre nézve az országgy. szállások tárgyá
ban létesítendők , Jegigazságosbnak tartanók, ha jövendőre a’ 
házbirtokosak a’ kényszeritett szállásadás terhe alól föl
mentetnének , és valamint egyéb , úgy más országok pél
dája szerint az orsz.gyülési szállások megszerzése is ma
gány- és szabad alku útjára hagyatnék; ennélfogva aláza
tos fiúi bizodalommal kérjük felségedet , hogy miután az 
orsz.gyülési szállásoknak szabad és magányalku utjánisze- 
rezhetése csak úgy válhatnék lehetővé , ha az orsz.gyü
lés tartás ide je ’s helye állandóul ’s törvény által kijelölve 
lévén, a’ szálláskeresők és házbirtokos a ’ szükség fedezé
séről annak idejében gondoskodhatnak, ’s azon város kö
rülményei is . hol az országgyűlés állandóan tartatni fog, 
ezen állandóul viszszatérö szükséghez képest alakulhat
nak ; miután továbbá Pesten, mint az ország legnagyobb 
városában, ez leghamarébb lenne elérhető , méltóztassék 
felséged a’ nemzetnek az országgyűlésének Pestre leen
dő által tételé t tárgyazó ’s 1830. orsz.gyülés óta folyton szor
galmazott közkívánatát ’s az általunk e’ tekintetben már 
többször előadott indokokat kegy. méltányolva, jövendőre 
szabad kir. Pest városnak orsz.gyüléstartás állandó helyé
ül leendő kijelölésébe beleegyezni , ’s egyszersmind az 
orsz.gyülés tartása idejére nézve megrendelni, hogy a’ meg
nyitás határnapja mindenkor hat hónappal előre közhírré 
té tessék ,’s az által előre készíttessék az orsz.gyülési szál
lások fogadására nézve is azon állapot , mellyet egyedül 
igazságosnak meg nem ismerni nem lehet; azonban addig 
is , mig a’ fentebbiekben előterjesztett óhajtásunk foga
natosítását reméllhetnők , ’s mig ez által a’ törvényhozás 
a’ szabad alku elveinek alkalmnzhafása felöl tapasztalás
ból meggyőződhetnék, szükségesnek tartjuk azon rendel
kezéseknek , mellyek az orsz.gyülési szállások szabályo
zása ’s fizetése tekintetében az idő ’s körülményekhez ké
pest, már valamint jelen országgyűlésre , úgy jövendőre 
nézve is czélszerűknek mutatkoznak, törvény által leendő 
megállapítását; ennélfogva mind azt az alázatosan ide re -  
kesztve felterjesztett törvényjavaslatba foglalván , hódoló 
tisztelettel kérjük felségedet, hogy azt k. k. helybenha
gyásával megerősíteni méltóztassék.

Törvényjavaslat az orsz.gyülési szállások 
szabályoztatása és bérök fizelése tárgyában.

a) A’ jelen országgyűlést illetőleg. \ .  §. Az ország
gyűlési szállásoknak ingyen kiszolgáltatása már ez or
szággyűlés alatt m egszűnt, bizonyos kiszabott dij leve'n 
azokért fizetendő. 2 §• Azon szerződések, mellyek or
szággy. szállások kibérlés e iránt országgyül. tagok által
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köttettek, érvényeseknek; és a’ szerződő felek mind a’ 
hőm ennyiségre, mind egyéb föltételekre nézve mago
kat azokhoz alkalmazandják. 3. $ . Azon orsz.gyül. tagok 
pedi<r, kik szerződés nélkül kir. fölovászmesteri utalvány
nál fogva birják orsz.gy. szállásaikat , azokért az itteni 
házbirtokosak á lta la ’ fölovászmesteri hi v a t a 1 felügye- 
lése alatt minden orsz.gy. szállásra nézve külön megálla
pított árszabályban foglalt bért tartoznak fizetni. 4. §. A’ 
fizetés ideje 1843. sz. György hava 24töl kezdve, az o r- 
szággy. befejezése után még egy hónapra terjed. 5. §. 
Azokra nézve azonban , kik orsz.gyűlés kezdetével ka
pott orsz.gy. szállásaikat később elhagyták , ezen először 
birt szállásokért a’ fizetés ideje IS43- sz. György hava 
24től kezdődik ugyan , de csak azon időig ta r t , meddig 
azokat bírták. 6. §. Ugyszinte azok is , kik szállásaikban 
ugyan nem laktak, de számukra lefoglalva voltak, a’ szál
lásbért szinte sz. György naptól kezdve és addig tartoz
nak fizetni, mig a’ szállás számukra lefoglalva volt. 7. §. 
Azok pedig . kik országgyűlési szállásaikba az ország
gyűlés megnyitásától számítva egy hónap után jöttek, ha 
azon szállás a’ 6. §. szerint számukra már előbb lefog
lalva nem volt, csak azon időtől fizetnek, melly alatt szál
lásaikat bírták. 8. §• A’ szállásbérfizetés elmulasztása, v. 
a’ szállásban netalán okozott kártétel esetében a’ szállás
adó azok ’s járulékai iránti követelését a’ helybeli megyei 
szóbeli bíróság előtt az 1836: 20. t.czikkben megszabott 
sommás szóbeli peruiján keresheti, b) jövendőre nézve 9. 
§. Minden városnak , mellynek keblében az orsz gyűlés 
tartatik , háztulajdonosai a’ törvényhozás további rendel
kezéséig köteleztetnek a’ szükséges orsz.gy. szállások 
mennyiségéhöz képest, házaik nagyságához aránylag, azok 
egy részét az orsz.gy. fagok számára bizonyos meghatárzott 
bérraellett átengedni; ezen része azonban a’ háznak e’ végett 
a’ háztulajdonos á lta l, ha körülményei kívánnák , m áshol} 
azonban úgy kényelem, mint használhatás tekintetében ha
sonló helyen kibérlendó '/4 részénél több nem lehet. Ezen 
teher alól egyedül a’ helybeli lelkészek lak ja i, kolosto
rok , katonai laktanyák és közintézetek épületei lesznek 
fölmentve. 10. §. E ’ végre a’ kir. főlovászmester az ille
tő megyei és városi t hatóságok befolyásával minden o r- 
szággy. e ’ött az orsz.gy. tagok számára kívántaié szál
lásokat hitelesen öszszeirja, mindegyik bérét idő és körül
mények szerint meghatározza, úgy mindazáltal, hogy ez 
ugyanazon utczabeli rendes bérletű más hasonló szállá
sok három utolsó évi középárának felével szaporított sum
májánál nagyobb ne legyen, l l .  §. A’ szállásadás köteles
sége az orsz.gyülés megnyitása előtt egy héttel kezdődik, 
és hacsak az orsz.gy. tag által a’ szállás a’ 15. §ban meg
állapított módon fel nem raondatik, az orsz.gyül. bezára
tása után a’ fizetés idejéig tart; a’ szállásbér fizetés ideje 
pedig azon évnegyed elejétől kezdve, mellyben az orsz.
gyülés megnyittatott, azon évnegyed végéig terjed, melly
ben az orsz.gyülés berekesztetik. 12. §. A z országgyül 
szállásbér azok által fizettetik, kik a’ szállásokat lakják, 
vagy a’ kik számára azok lefoglaltattak , és pedig évne- 
gyedenkint előre a ’ szállás fel nem mondható; ha az orsz.- 
gyülési tag akarja változtatni szállását, három hónappal e- 
löbb köteles azt felmondani, ez esetben a’ háztulajdonos 
a’ kir. fölovászmesternek jelentést tenni tartozik ’s ha be
jelentés után egy 15 nap alatt a’ főlovászmester az iránt 
nem intézkedik, az illető szállás a’ háztulajdonos szabad 
rendelkezése alá esik. 13. §. Orsz.gyűlési szállások csak 
az ezen §ban megnevezett tagoknak az itt meghatárzott il
letőség szerint fognakiszolgáltatni, jelesen: a) Az ország 
nádora számára 50 szoba, 6 konyha, 10 kam ra, 3 pincze,
6 fakamra, 12 kocsiszín , istálló 40 ló számára, b) Az 
or- >g bírája kir. szeraélynök számára 20 szoba, 2 kony
ha , 2 kam ra, 4 kocsiszín , istálló 8 lóra. c) Az ország
gyűlés minden egyéb tagjainak különbség nélkül 4 szoba,
1 konyha, 1 fakamra. Az udv. személyzet és a ’ jelennem

levők követei számára megkivántató szállások szerzése ma
gányalku útjára hagyatván. 14. §. A’ főrendi tábla azon 
tagjai, kik fentebbi pontok szerint országgy. szállást nyer
ni kívánnak, tartoznak az iránt az orsz.gyül. megnyitása 
előtt három héttel a ’ bir. fölovászmesteri levél által é rte
síteni , ki által számukra az illető hatóság befolyásával 
szállás rendeltetvén , az attól járó bért, ha meg nem je 
lennek i s ,  tartoznak fizetni; ha pedig a ’ kir. főlovász- 
mestert a ’ meghatárzott időben nem értesítik, részökre or
szággy. szállás nem fog rendeltetni. 15. §.Az orsz. szál
lásbérfizetés nem teljesítéséből, vagy szállásokban okozott 
kártételekből eredő keresetek járulékaikkal együtt a’ 8dib 
§ban megállapított bíróság előtt sommás szóbeli per utján 
megvehetők. 16. §. M indaz, ki az országgy. szállást a’ 
kir. fólovás/.mesternek az illető helybeli hatóság befolyá
sával tett rendelete ellen letartóztatja, vagy az által, kit 
illet , nem engedi elfoglalfatni, mint ellenszegülő az illető 
helybeli hatóság elibe idéztetvén, ellenszpgüléseért a’ ne
talán okozott kár és költségek megtérítésén felül rövid u -  
ton a'bíráskodó hatóság pénztára javára esendő 200 ft fi
zetésre büntettetik , és mind ezen ite le t, mind a’ rende
le t, mellynek ellenszegül, hatalomkarral is végrehajtatik. 
17. §. Ezeken kívül a’ kir. főlovászmester törvényes ha
tósága és kötelességei az orsz.gy. szállásokra nézve az 
illető helybeli hatóságok be-fulyása mellett a’ fenehbi 13. 
§. értelmében, ugyszinte az országgy. testülethez tartozó 
tagok bántalmatlansága iránti törvényes rendelkezések to
vábbra is fentartatnak.

Ü z e n e te  a ’ t .  H K .  é s  R R n e k  a ’ m .  f ő R R -  
l t e z  a’ k ö z é p p o n t i , f i u m e i  é s  e s z é k - b r ó d i  v o 
n a l o k  i r á n t  Az 1836: 25. t. ez. csak legközelebbi or
szággyűlésig , mellyen a’ haza közjavát előmozdító ma- 
gányvállalrttok iránt kimeritóleg rendelkezni a ' törvényho
zás magáaak fentartotta, ideiglenes határozat gyanánt al
kottatván; a’ KK. ésRRek az illyetén közhasznú vállalatok 
iránt még ezen országgyűlés alatt kimeritóleg rendelkez
ni kívánnak, ’s nézeteiket a’ m. föRRel közleni el nem 
mulasztandják; minthogy azonban legközelebb az esett é r
tésükre , hogy a’ középponti vasúttársaság vállalatát, mel- 
lyet minden tekintetben korszerűnek ’s közhasznúnak ismér
nek, az előbb b écs-g y ó ri’s most bécs-gloggnitzi vasúttár
saság mozgalmai, mellyek szerint pályájának a’ győri és 
pozsonyi irányzatokra leendő kiterjesztését, mellyröl az
előtt maga is lemondott, ’s most újólag ismét tervezni lá t— 
szatik , addig is veszélyeztethetik, mig a’ közhasznú vál
lalatok iránt a’ fönebbiebhöz képest készítendő t.javaslat a ’ 
kir. jóváhagyást megnyerheti ; azért ö felségét az iránt 
minélelóbb alázatosan megkérni kivánják: hogy fökormány- 
székét oda utasítani raéltóztassék, miszerint addig is, mig 
az ország közjavát előmozdító magányvállalatok iránt az 
emlitett kimeritö t.javaslat az országgy. tanácskozások foly
tában még ez országgyűlés alatt okvetetlenül felterjesz
tetni fog , sem az úgynevezett bécs-gloggnitzi, sem bár- 
melly más vállalkozó társasággal akár a ’ bécs-pozsonyi 
vai?y győri, akár más vonalok irán t újabb szerződés ne 
köttessék, ’s ö cs. kir. föhgségét teljes tisztelettel, a’ m, 
föRRket pedig szives biaodalommal kérik ’s felszólítják: 
hogy az •/. alatt idecsatolt felirási javaslathoz m egegyezé- 
sökkel járulni méltóztassanak. Egyébiránt a’ KK. ésR R . a’ 
középponti vasúttársaság folyamodását, mellyben vállala
tát egyenvonali vaspályák ellen törvény által kéri biztosíttat
ni ; tovább Medanich Vincze, és több fiumei lakos, vala
mint szinte Bruck Károly Lajos által a ’ fiumei vasútvo
nalra nézve beadott két rendbeli folyamodásit, nemkülön
ben az eszék-bródi csatornatársaság folyamodását 3  •/. 4 /. és 
5 '/. alatt a ’ m. FRR. ide mellékelve közölvén, ezen folya
modásokat az ország közszükségeinek miképen leendő fe
deztetése iránt véleményt adandó orsz. választmánynak olly 
utasítással kivánják kiadatni: hogy a’ teendők iránt az il
lető folyamodókkal hovahamarább kimentő értekezésbe bo-
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csatk ozzek  , je le sen  pedig1 a’ középponti vasúttársaság fo
lyam odására nézve: alapul vevén az ország  azon kívána
t é t , m iszerint ezen  vállalatot létesittetn i óhajtja, értekez
zék  az illető vállalkozó társasággal azon feltételek  felől 
is  , m ellyek az általa kívánt azon újabb kedvezésért, hogy  
tud. il. párvonalu vaspályák ellen b iztosittassék , az ország  
irányában v iszon t a’ haza közjavának ’s érdekének tekin
tetéből kitüzendők leszn ek , ’s ezen  értekezések  b efejezése  
után mind a ’ középponti, mind a’ fiumei és eszék -b ród i 
vaspályák iránt eg y szerre  ’s minélelöbb kimerítő je len tést  
te g y e n :  tisz te le tte l és sz iv e s  bizodalommal kérik a’ RR. 
ő cs . kir. fő h g ség é t ’s a’ m. föR Ret, hogy ezen  n ézeteik 
h ez  is járu ln i, ’s az illető  orsz. választmánynak ekképen  
leendő utasításában részükről is m eg eg y ezn i inéltótassanak.

Felírása javaslat a* vasútvonalok iránt.
Fels. ’slb. Az 1836. évi 25. t.cz. a’ nemzet által már 

akkor is érzett azon közszükség kifejezése volt, hogy az 
újabb korban a’ tökély raagasb fokára emeltetett közlekedési 
eszközök felállítása a’ törvény ótalma ’s pártfogása által 

lehetségessé tétetvén, eképen részesittessék az ország azon 
jótékony eredvényekben , mellyeket a’ közlekedés élénk
sége a’ nép jó llétére, ’s a’ nemzeti közgazdagság kifej
lődésére eddigelé ott mindenütt mintegy varázserővel ki
fejtett , hol az czélszerüen létesült. A’ (örvényhozás ezen 
intézkedésének nemsokára az említett törvény alkotása után 
azon következése lett is, hogy támadt több vállalkozó tár
sa ság , ’s ezek közül egy ik , az úgynevezett középponti 
vasúttársaság, honi kereskedésünk gyüipontját Pestet, egy
részről Debereczennel,más részről a’ Duna balpartján Po
zsonnyal, ’s fels. örökös tartományival vaspálya által köz
vetlen öszszeköttetésbe hozni; másik pedig az úgyneve
zett bécs-győri vasúttársaság, Becstől Győr felé, a’ Duna 
jobbpartján hasonló vaspályát letesitni szándékozott: maga 
azon körülmény azonban, miszerint ezen vállalatoknak, 
mellyek mindegyike már több évekkel ez előtt indíttatott 
m eg, mind ez időig sikeres eredvénye nem lett, tanúsítja: 
hogy az 1836: 25. t.cz. a’ czéinak, a’ melly felé irányozva 
vo lt, elérésére nem elégséges , hanem e’ részben az idő
közben kifejlett körülményekhöz képest bővebb törvényho
zási intézkedések szükségesek ; ’s azért miután az 1836: 
25. t.cz. különben is csupán a’ legközelebbi országgyű
lé s ig , mellyben a’ haza közjavát előmozditó magány vál
lalatok iránt kiraeritőleg rendelkezni a’törvényhozás magá
nak fentartotta, ideiglenes határozat gyanánt alkottatott; 
az illyetén közhasznú vállalatok iránt még ez országgyű
lésen okvetetlenül kimeritöleg rendelkezni kívánunk, ’s e’ 
részbeni tanácskozásink befejezése után azok ered vényét 
fels. kir. jóváhagyása alá terjesztendjük. Köztudomásra 
van u g y an , miszerint azon vállalkozó tá rsaság , melly a’ 
Duna jobbpartján Bécstől Győr felé kivánt vasutat építeni, 
illyetén szándékával felhagyva ezen vállalatától még a’ múlt 
évnek elején hozott határozata szerint ellállott, ’s addig 
viselt bécsgyőri társaság czimét is bécs-gloggnitzi t á r -  
s a s á g  c z i m é v e l  váltotta fel; legközelebb azonban 
a’ k ö z é p p o n t i  v a s ú t t á r s a s á g  i g a z g a t  ó s á g á 
nak •/. alatt idecsatolt folyamodásából az esett értésünkre: 
hogy azon vasúttársaság , ámbár pályájának a’ bécs győri 
és bécs-pozsonyi vonalokon leendő folytatásáról azelőtt ön
maga is lemondott, most e’ pályának az említett irány
zatokban ismét leendő kiterjesztésére nézve újabb lépé
seket látszatik tenn i, mellyek a ’ középponti vasúttársaság 
vállalatát, mellyel fels. főkormányszéke időközben az 1836: 
25. t.cz. értelmében már szerződésre lé p e tt, addig is ve
szélyeztethetik , mig a’ közhasznú vállalatok iránt a’ feneb- 
biekhöz képest folterjesztendő javaslatok fels. királyi jóvá
hagyását megnyerhetik. Minthogy pedig mi úgy vagyunk 
meggyőződve, hogy a’ középponti vasúttársaság vállalata, 
mellv Pest Pozsony és Debreczen nagy és népes váro
sinkat, ’s azok széles kiterjedésű ’s termékeny vidékit mind

egymás közt, mind fels. örökös tartományival közvetlen, 
öszszeköttetésbe hozandja, ’s a’ mint az ország nagy ré
szét keresztül hasitná, úgy jótékony befolyást annak nagy- 
részére is fogna gyakorlani, az ország javára nézve min
den tekintetben hasznos, ’s korszerű, és ennélfogva azt 
létesittetni kivánjuk; méltán tartunk azonban attól, hogy a ’ 
vállalkozó társaságok illyetén versenyzése által ezen köz
kívánat , miszerint ezen társaságok által kitűzött irányban 
vaspálya csakugyan létesüljön , teljesen is meghiúsulhat
n a ; azért mély tisztelettel esedezünk fels. előtt: hogy fő
kormányszékét odautasittatni méltóztassék, miszerint addig 
is, mig a haza közjavat elomozdito magány vállalatok iránt 
a’ feljebb említett kimerítő törvényjavaslatot fels. elibe 
még ez országgy. alatt okvetlen fölterjesztendjük / s e  az 
úgynevezett bécs-gloggnitzi, se bái melly más vállalkozó 
tásasággal akár a’ bécs-pozsonyi, vagy győri, akár más vo
nalok iránt újabb szerződés ne köttessék.

A’ ni, orvosok ’s természetvizsgálók idei gyüle
kezete iránt Kolozsvárott.

Közelgetvén sept. 2dik napja, úgymint a’ két testvér 
haza orvosai és természetvizsgálói tudományos tekintetbeni 
egyesülésének dicső napja, tiszti kötelességünknek ismérjük, 
a’ fen kitett határnapra a’ tudós közönséget és a’ termé
szettudományok kedvelőit figyelmessé tenni. Nem azért, 
mintha részvétre szükséges volna buzdítani, hanem legin
kább azért, hogy tudva legyenek azon intézkedések, mellyek 
Koloz^megye ’s Kolozsvár városa részéről tétettek , hogy 
lássa az egész tisztelt magyar közönség, mi részvéttel vi
seltetik Erdélynek minden fija öszszejövetelünk iránt. — 
A’ feniisztelt két hatóság részéről egy állandó választ
mány küldetett k i , melly a’ gyűlést illető intézkedések
ről gondoskodik.IFelszólittattak az illető hatóságok, vala
mint egyes egyedek is részvétre és közczélrai munkálás- 
ra. Kolozsvár városa vendégeit illő szállásokkal ellátand- 
ja. Emlékpénz veretese iránt is már felsőbb helyről az en- 
gedelem megérkezvén, erről is intézkedett; valamint ar
ró l, hogy Erdély határszélétől kezdve, három útvonalon: 
Nagyvárad, Temesvár és Nagybánya felől be Kolozsvá
rig az elófogatok készen leendnek. Ezekből mindenki át
láthatja, hogy ez évi öszszejövetelt illető elózvények után 
nem lehet nemhasznos eredvényt várni tudományos tekin
tetben a’ két testvér hazára nézve , ezért kezeskedik Te
leki József gr. erdélyi fókormányzó ö nagyméltóságának 
elnökösködése, ki szives vala ez évi öszszejövetelünk el
nökségét elfogadni; kezeskedik azon részvét, melíyettu
dományos vállalatunk iránt Erdélynek dicső fijai már csak 
eddig is bőmértékben tanúsítottak; — kezeskedik erdélyi a - 
tyjánkfijainak isméretes vendégszeretete Siessünk tehát vi
szontlát yafi részvéttel rokoninkhoz, mutassuk meg, hogy a’ 
rokonvér nem válik vjzzé, menjünk tudományos adatokkal 
terhelve Erdély fővárosába nagy Mátyásunk szülötte föld
jé re , gazdagítsuk a’ nem rég alapult erdélyi múzeumot 
magyarországi természeftani ritkaságokkal; tettleg mutas
suk meg , hogy valódi testvérek vagyunk , hogy ha már 
polgárilag egy test nem lehetünk, legyünk szellemileg el- 
válhatlan kapcsolatban egymással és közerővel munkálkod
junk a’ két testvér haza tudományos kifejlődésén és annak 
öregbítésén. Tiszteljük szeretve tisztelt jó királyunk fel
séges urunknak évenkinti öszszejövetelink iránt legköze
lebb nyilványitott részvétét öszszejövetelünket legmagasabb 
pártolása alá kegyelmesen vennni méltóztatott, tegyünk ér
demeket, 'hogy a’ (jelen országgyűlést előmozditó haza- 
atyjai átlátván tudományos tekintetbeni iparbodásunkat a* 
két testvérhaza orvosai és természetvizsgálói évenkinti ösz- 
szejövetelét és a’term.tud. állandó társulatot törv.könyvünkbe 
heczikkelyezni kegyeskedjenek. Befejezésül figyelmeztet
jük a’ magyar közönséget e’ tárgyban a’ hzzai hírlapok ut
ján tett első felszólításunk felytában , hogy a’ múlt évi 
temesvári nagygyűlés alkalmával folyó évi kolozsvárrai ősz
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bejövetelünk akképen jeleltetett ki, hogy folyó aug. 30ik 
3 lik  és sept. lsó napja beírásul, September 2dik napja első 
közülésül szolgáljon. Kelt Pesten, jul. 31dik napján 1844.

Kubinyi Ferencz alelnök.

5enies gondolkozás mód példái az indusoknál.
A’ híres Marryat kapitány „éjszakamerikai képeiben“ az 

éjszaknyugotiindusnéptörzsököketigen nemesszivü, fenkölt 
érzelmű ’s hős lelkű fajnak Írja. Eredeti függetlenségök- 
hez híven és szilárdon ragaszkodnak, ’s ettől egy hamar 
nem is fognak raegfosztathatni. Semmi sem bírhatja őket 
arra, hogy szeszes italokhoz nyúljanak. Tudják, hogy a ’ 
keleti indusok a’ szeszes italokkali élés által aljasodtak el 
’s hódittattak meg, ’s már egy pohár pályinkában is, mely
ikei az amerikai kereskedő netán megkínálja őket, köz
vetlen megtámadtatását látják életök és becsiiletöknek.— 
lm egy pár jellemvonás e’ vadnak mondott népből,

A’ soshonoknál szokásban van, hogy minden évben .a’ val
lásos szertartásoknak szentelt idő alatt dijak osztassanak ki 
azon ifjak között}kik az évben, leginkább kitüntették magokat. 
A’ legjobb dalia szép fekete sastollat kap; a’legügyesb va
dász köntöst bivalybörbül, mellyre belül legmerészebb tettei
nek egyike festve van, a’legerényesebb ezüst vagy arany 
koronácskát nyer. — E ’ dijak a’ szent férfi és a’ törzs 
legöregebbjei által osztatnak ki, a’ wigwamban felfüggesz- 
tetnek ’s ivadékról ivadékra származnak át, ’s valóban né
mi oklevelekül tekintetnek, mellyek a’ családot mintegy 
megnemesitik.

Egykoron illy dijosztás alkalmával egy 22  éves fiatal 
ember szóliítaték elő a’ törzs főnökei által, az erénydij el
fogadására. Az indus előlépett ’s a’ törzs legöregebbjeinek 
egyike fölkelvén beszédet tartatott a gyülekezethez.Azifjut 
példányképül állitá fel ’s több dicséretre méltó tettei közül 
a ’ következőt beszélő el : A’ krowok elleni legutóbbi há
borúban férjeik halála állal bizonyos három aszszony szá
mos gyermekekkel szegénység ’s nyomorra jutott; az ifjú, 
noha a’ megholtak, családjának legnagyobb ellenségei vol
tak, magára vette az özvegyeik ’s gyermekeikről’ gondos
kodni, mig a’ fiuk felnővén képesekké leendnek magok 
gondoskodni anyjaikért. Ez időtül fogva mindig nekik adá 
vadászatának gyüm ölcsit, csak annyit tartván meg magá
nak , mennyi szoros természeti szükségeire elegendő vala. 
Illy cselekedet — úgymond — nemes, erényes, a’ M anitou- 
nak kedves te tt , olly példa, mellyet minden shoshonnak 
követnie kellene.

Az ifjú ember meghajtó magát, de midőn a’ tiszteletes 
főnök a’ kis koronácskát fejére tenni akarná, a ’ jelenvol
tak nem kevés bámulására viszszalépett ’s a ’ dijt elfogadni 
vonakodott.

„Főnökök, daliák ’s vénei a’ shoshonoknak, bocsás
satok meg nekem ! Ti tudjátok a’ j ó t , mellyet tettem, de 
nem tudjátok, miben hibáztam. Elßö érzésem szerint ösz
tönözve érzém magamat, a’ koronát elfogadni ’s el.'itkolni 
előttetek azt, a’ mit roszul tettem: de egy szóaat belsőm
ben , tiltja elfogadnom a z t , mit tán mások jobban m eg- 
érdemlenének.

Halljatok engem, shoshonok! az igazságot ki kell 
mondani; halljátok szégyenem et! Én egykor egy nap é -  
heztem. Nem ejtettem el semmi vadat, és szégyenlettem 
üres kezekkel térni meg ifjú hajtásaim közé. Négy na
pig bolyongtam vadászaton’s nem láttam sem vadbivalyt sem 
vadkant. Végre egy arrapahve sátorát pillantám meg. Be
léptem ; egy lélek sem volt benne, de sok, jól elkészített 
hús. Öt napon át mit sem etttem, igen éhes voltam ’s tol
vajjá levék. E gy  nagy darabot elvettem ’s pulya farkas- 
ké* ‘ odébb állottam vele. Mondám: az erénydijt én nem 
érdemiem meg.‘‘

A ’ gyülekezetben morraogás hallatszék, ’s a’ főnökök* 
a’ szent férfiak, ’s a’ törzs vénei tanáeskozának egymás
sal. Végre az öreg főnök még egyszer az ifjúhoz lépett, 
kezénél fogá és monda neki: „Fiam , jó ,  nemes és jám
bor a’ ki v ag y ; a’ hibádróli megemlékezés és önmegta
gadásod téged olly tisztává tesznek, mint valamelly jó szel
lemet, Manitou szemei előtt. Ha az ember a’ roszszat, mit 
te tt, elismeri és megbánja, a’ feledés által eltem ettetik; 
hajtsd meg fejedet , ’s engedd a’ koronát fejedre tennem. 
A ’ dijt kétszeresen érdemletted meg ’s téged jogszerüleg 
kétszeresen illet.“

E gy más shoshon-daliának igen szép kanczája vala ; 
nem volt mén az egész főnökségben , melly gyorsaságban 
vele versenyezhetett volna,’s a’ bivaly és medve-vadászat
ban nem kevesebb kedvét látszék lelni, mint gazdájalele, 
’s merészen és okosan rohaná meg a’ legbatalmasb vadat 
is. A ’ daliának nem egy ajánlás téteték már , adná vagy 
cserélné el derék futóját, de ö mitsem akar vala róla hal
lani. A’ néma paripa barátja vala neki ’s egyetlen bajtár
sa ; együtt türék a’ hadjárás nehézségeit és viszontagsá- 
g a it , miért váljék meg tehát a’ hiv állattól ? A’ paripa hi
re azonban annyira elterjedt, hogy egy utazása alkalma
kor mit dalia San-Franciscoba tett, több mexikói nagy ösz- 
szeg pénzt igére neki érette, de ót m isem birá  elmozditni 
tökéletétől.

Egyike a’ mexikaiaknak, egy vad indulatu fiatal em
ber , a’ lovat minden áron magáévá tenni eltökélé. Midőn 
az indus egy este valamelly szomszéd ültetvényről haza 
té rn e , a’ mexikói egy csalitosba rejtezék nem meszsze az 
úttól ’s nyögni kezde, mintha a’ legnagyobb kínoktól gyö- 
törtetnék. A ’ jó ,  emberszerető indus hallá e’ nyöszörgést, 
leszállt lováról és segítségét ajánlá a’ szenvedőnek. Csak 
nem sötét vala m ár,’s noha megismeré, hogy a’ szenvedő 
a’ fehér arczuakból való, arczvonalmit még sem különböztet- 
lieté meg. A’ mexikói egy csep vízért esdeklett, ’s az in
dus a’ sűrűbe távozott, neki a’ forrásból enyhet hozan
dó. Mihelyt azonban az indus elég távol va la , a’ gonosz 
mexikói a’ lóra szökött ’s imigy kiálta az indusnak:

„Veres bőrű bolond a’ ki v a g y , nem vagy eléggé 
furfangos egy mexikói ellenében; aranyomat megvetéd ’s 
most a’ kancza ingyen enyém , ’s tudom megkaczagtatom 
vadásztársaimat, ha elmondom nekik , milly könnyű vala 
nekem egy shoshont rászedn i!“

Az indus a’ mexikóira némán bámula egy pillanatig , 
mert mély érzésű ember vala ’s e’ gyalázatos csalárdság 
mélyen sebzé őt szivében. V égre igy kiálta f e l : , ,Halvány 
pofáju! — mások javáért nem akarlak m egölni, tartsd 
meg a’ lovat, ha eléggé becstelen vagy , egyetlen tu laj
donát egy szegény embernek elrabolni; tartsd meg, mon
dám , de soha egy szóval se említsd, milly utón jövél bir
tokába. nehogy egy sboshon, megrendittetve h itében, a’ 
szenvedő ínség előtt füleit bezárja. — Menj, különben a’ 
boszu utáni vágy, könnyen gonosz emberré tehetne !“

A ’ mexikói vad indulatu vala, megfontolatlan , heves, 
de nem minden érzés nélkül; leszállóit a ’ ló ru l, oda adá 
fékét a’ shoshonnak mondván : , Bajtárs , roszul cseleked
tem , bocsáss meg nekem! E gy industól tanulok erényt, 
’s ha valaha ismét ösztön támadna bennem , roszat csele
kedni, reád fogok gondolni!“

(M arryat kapit. után.)
Táreza ,

(A’ berlini ujan épített operaház) jövő dec. 7kén fog 
m egnyittatni, melly napon száz évvel ezelőtt az első elő
adás történt benne. Az ünnepélyre M a y e r b e e r  bízatott 
meg, egy nagy daljáték-szerzés végett, melly már befejez- 
tetéséhez közeledik.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja Trat tner -Károlyi  uri-utcza 453.
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K o r s z e r ű  s z ó z a t  a ’ ^ g y o r s í r á s “  é r d e k é b e n .

Ha áll, hogy albotványos életnek fő lételeme nyilvá- 
nyosság: úgy a’ gyorsírás, mint a’ nyilványosságnabIeg- 
hatalmasb és legbiztosb közvetítője, nekünk magyaroknak 
eddigelé nem méltányolt, eléggé nem ismert kincs. Kettős 
érdekű tehát Gyurics Antalnak ,.a’ gyorsírásról elméleti és 
gyakorlati tekintetben44 múlt hó végén Pozsonyban meg
jelen t je les mnnkája, melly mig az irodalomnak egyik ko
pár mezejéről ollyszépeszm evirágokatm utatfel; más rész
ről általányos szükséget pó to l, midőn ezen, a’ magyarra 
nézve nélkülözhetetlen művészet állását, viszonyait ismér- 
tetve , iránta helyesb fogalmakat terjeszteni, ’s azt az e -  
gyedárusság nyomasztó igája alól felszabadítani törekszik. 
Nem czélom e' munkát taglalni, minthogy előzvényeül szol
gál egy nem sokára kiadandó uj rendszernek , meliynek 
életrevalóságát szerző jelesen bebizonyította* csak haladá
sunk jelen korszakában figyelmet kívánok ébreszteni ez ügy 
ir á n t; miután épen nem lesz roszkor je len leg , midőn a’ 
gyorsírás országos pártfogolás általgyámolittatandván, a’ di
vatozó rendszerek közöl a’ jo b b a t, életrevalóbbat válasz
tania a’ nemzetnek kötelessége.

Hazánkban milly sokan fáradoztak a’ gyorsírás gya
korlati tanulásával, ’s mégis, az országgyűlésre tekintve, 
négy -ö lben  egészül ki az öszszes gyorsírói kar! Hajnik
nak 250 tanítványai közül csak egyetlenegy említésre méltó 
működik P o z s o n y b a n ,  — a’ másod jutalmat nyert , 
kit azonban — jóllehet öt évi gyakorlat embere, ’s az er
délyi országgyűlésen is jelen volt — most is igen közép
szerűnek mondhatni, ki gyorsan írni tud, de őnállólag szer
keszteni nem. Ez szomorú adat; mellyhez ha hozzáadjuk 
Hajnik önvallomását: miszerint ó t , a’ már akkor legalább 
8  éves gyorsírót az erdélyi gyakorlat képezte k i , — nem 
legingeresb ösztönt nyújtunk mindazoknak, kik e ’ művé
szetet sajátukká tenni kívánják; sót ez önkénytelenül azon 
hiedelmet éb resz ti, hogy a’ gyorsírás bűvös mesterségek 
sorába tartozik , meliynek megtanulásában évek fáradalmai 
eredvénytelenül törnek meg. — Am vigasztalásul ellenkező 
adatok is szolgálnak. Pozsonyban a’ fenebbieken kívül még 
két egyed foglalkodik a’ gyorsírással: egyik L u k á c s  
János, Hajnik zászlója alatt, másik G y u r i c s  Antal mint 
műkedvelő ; mindenik néhány hónap alatt e’ művészet gya
korlatát olly tökélyre v itte , hogy az országgyűlési szó
noklatokat, mint nyilványos példák mutatják, híven és pon
tosan felfogni, és, a’ mi fő, őnállólag öszszeszerkeszteni 
képesek. Ez olly nevezetes tünemény, melly hazánkban 
a’ gyorsírás országos érdekénél fogva is nagy figyelmet 
igényel. Ott hoszszu évek után alig észrevehető siker: 
itt néhány; havi gyakorlat olly örvendetes, szembeszökő 
eredvénynyel! E z ellentétek megfejtésének kulcsa a’ külön
böző rendszerekben áll. H ajnik, mint tudva v an , Taylor, 
Lukács pedig Gyuricscsal önalkotta rendszerét követi.

A’ gyorsírásnak, fogalmához képest, ki kell zárnia az 
Írásbeli gyorsaság akadályait, ’s olly elveken alapulnia, 
mellyeknél fogva a’kéz képes legyen a’ nyelv által nyilványulo 
gondolatokat hátramaradás nélkül kísérni , ’s örökíteni. 
Taylor rendszere e’ tekintetben czélszerű len. Több bijányai: 
hogy jegyeinek nagyobb része öszszetett, mint különösen 
b h, 1, ni, p. z,némellyek egymástól alig megkülözböztct- 
hetők. függőleges fekvésük m iatt, ’s mert az írásban 
viszsza is haladnak, a’ kéznek terhesek és fárasztok; to
vábbá hogy e’ rendszer csak vonalokra (lineákra) i f , a’ 
gyorsaságban meg nem tartható szigorú szabályszerűséget 
feltételez, ’s hogy alphabetuma nem teljes, miért az f , es 
v, g  és g’y, j , ly betűket egyegy jegy  képviseli, mi vilá

gosan bizonyítja : hogy e’ rendszer nemcsak nem eredeti, 
de nyelvünkre alkalmazva sincs. És ezekből folyik azon 
fonákg eredvény : miszerint a’ leirt jegyek gyakran magá
nak az írónak is magyarázhatlan hyeroglyphek maradnak. 
— E ’ rendszernek igen hoszas és csüggedetlen gyakor
lat által is csak alig leküzdhető hijányait egy részről, más 
felől a’ gyorsírásnak a’ nyilványosság terjedtével naponkint 
fontosbuló szerepét átlátván, Lukács János, Novák bécsi 
gyorsírónak előtte legegyszerűbbeknek bizonyult jegyeit 
véve mintául, éles combinatiók után uj rendszert dolgozott 
ki, melly bár nem egészen eredeti, de mindenesetre e l s  ő 
m a g y a r  r e n d s z e r .  Több előnyei: hogy alphabetuma 
te lje s , jegyei szigorú számításon alapuló egyszerűség 
szabályaiból folynak, egymástól pontosan megkülönböztet
hetők, mindig előre haladnak, fekvésük a’ kéznek an
nyira megszokott balrul jobbra dűlő ; továbbá nem kíván 
vonalokat, a’ gyorsaság elvével ellentétes szabályszerűség
re nem ügyel, és tudományos alapzaton nyugszik, például 
a’ cs, sz , zs betűkben s, gy-ben a’ g  teszi a’ gyökjegyet 
stb. A ’ kettőnek öszszehasonlitásából kitűnik: miszerint Tay- 
lornak egy betűje ebben többnyire két betűt is te sz : u.
m. bz=.r e , Ä =]r, w = rn , c í= s t ,  z = v l,  s tb .E ’ sajátságok 
jelen rendszert kétségtelenül fölébe emelik az elsőnek; ’s 
amaz egyetlen ellenvetés: mikint a ’ felhozott előnyök csu
pán elméletben állanak, — most már gyakorlatilag meg
van czáfolva maga a’ szerző és ennek követője Gyurics 
Antal által, kiknek képességéről tények szólanak.

Lukácsnak rendszere elméletileg l843ki február vé
gén befejezve volt, de gyakorlatilag csak martzius elsején 
kezdé azt m egkísérteni; és igy csoda é . ha mint 6 hetes 
gyorsíró — egyéb okok mellőztével is —a’ négy éves g y a
korlattal birt Sz.— vei a’ versenyt ki nem állhatá?! csoda 
é, hogy a’ választmánynak benyújtott munkája ekkép hite
lét vesztvén, pártolást nem nyert?! de igen is csodálni le 
h e t, midőn a’ gyorsírás olly fejletlen állapotában minden, 
bár sikertelen kísérlet, örömmel lett volna üdvözlendő, ta
lálkoztak vastag előítélettől elfogult, ’s az akkor egyet
len gyorsíró tekintélynek vakon hódoló egyednek, kik a’jő  
ügyben tett becsületes törekvéseket e’ lapok hasábain, ’s 
az amicabilis Honderűben gúnyokkal üldözők. Lukácsot e* 
méltatlan kifakadások mélyen meghaták, mégis férjfias lel
ke nemes kitüréssel küzde súlyos akadályival , rendsze
rét Pozsonyban is egy egész irigy-ellenes tábor ármányai 
közepette folyvást tökélyesité, ’s lankadatlan munkássága 
a’ gyorsírást azon stádiumra emelé , mellyen eddigi czél- 
jának , a’ nyilványosság orgánumául teljesen megfelel.— 
M ég itt nincs megállapodás; a’ gyorsírásnak át kell men
ni a’ közéletbe, el kell érnie nemcsb hivatását: mikorazt, 
a’ lélek szabadabb fellengését gátló közönséges Írás he
ly e t t , mint az agy gondolatinak röptével ugyanazonost, 
az emberiség egész tökélyében birandja; jelenleg hiú áb
rándozás , pium desiderium , mellyel azonban a’ haladás 
magvát magában rejtő idő egykor bizonyosan valósággá fog 
érlelni. És ez a’ czél, mellyet a’ tudományos készületü 
gyorsírónak , ki e’ művészetet nem egyedül kereseti for
rásul tekinti, szem elől tévesztenie nem szabad ; ezen i-  
rányban kell a’ gyorsírás tökélyesitésén munkálnia. L u 
kácsnak nem sokára megjelenendő munkája, úgy hiszszük , 
megíeendi e’ tekintetben az első lépéseket.

A’ gyorsírásnak é’ czél irányábani kifejlését leginkább 
alkotványos országokban várhatni, hol az már nélkülözhet- 
len szükséggé vált. Hazánkban eddig csak az országos ü- 
lések naplói kezeltetnek gyorsírók által, de a’ nemzet ki
fejezte kivánatát, a’ kerületi ülésekben is alkalmazandásuk 
iránt, mi azonban jelen körülményekben, a’ gyorsírás szűk-
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körű terjedtségénél fogva még lehetetlenségek köze tar
tozik. Mint fönebb emlitém, alig van négy öt gyorsírónk, 
és a’ ki tud ja , hogy egy órai munka szerkesztésére 8 — 

. 10 óra szükséges, nem fog megütközni azon , hogy or
szágos naplóink rendesen egy hónap múlva jelennek meg, 
’s így  ezek a hírlapok megelőző közlései által a’ közön
ség  előtt az újság ingerét elvesztvén, igen gyér keletnek 
örvendenek. Angolhonban a’ gyorsírók nagy száma eszkö
zölheti csak, hogy a’ parlamenti szónoklatok néhány óra 
múlva a’ napilapokban olvashatók; mert a’ gyorsírók koron- 
kint felváltják egymást.Ez okból a’ gyorsírás terjesztésére 
történtek már nálunk egyesek és törvényhatóságok részé
ről áldozatok ; legújabban pedig egy középponti tanoda 
van indítványban és tervben. És ez, mellytől az ügy jó v. 
rósz jövője függ, a’ nemzet óvatosságát legnagyobb mér
tékben igényli. Egy ballépés — ’s annyi áldozat mind h í
jába esett: ott leszünk, hol valánk. Pedig jelen a ’ hatá
rozás p e rcze , az országgyűlés vége felé siet. A ’ körül
mények jelenleg kedvezők, két rendszer áll szabad válasz
tásul , mindegyik eredvényciben bírálja önmagát; ’s ha az 
eddigiek határzó sulylyal nem bírnának : nyitva áll az ut 
becsületet és nemes concurrentiát eszközleni. —- Nemzet
nek előítéletekhez ragaszkodnia nem illik , nem szabad; 
előtte a’ jó ügy irányában minden tekintélynek háttérbe kell 
szorulnia Vagy a’ honban, mellynek legnemesb vágya sza
badság, a’ gyorsírás nyögjön az egyedáruság zsibbasztó 
bilincsei alatt? nincs szó kedvezésről, nincs részrehajló 
párto lásról; esak arról, mit o t t , hol öszszes nemzet lép 
fel, méltányosan kívánhatni, hogy ,,győzzön a’ mi jobb !£s

Hajnik érdeme örökké fenmarad: ő volt első, ki a ’ gya
korlat rögös ösvényét m egtöré; ’s a’ ki rendszerének tö
mérdek hijányit és nehézségeit ismeri, bámulni fogja csüg- 
gedetlen küzdelmeit, mellyekbe diadala került. Ám az idő 
jobb rendszert állított elő, ’s a’ jövő még tökélyesbet ho- 
zand lé tre , ez a’ természet örök változhatlan törvénye. 
A ’ haladás embere, az ügybarát e’ fejleménynek örvend,
’s azt lehetőleg elősegíti. Hájniknak is, ki igen sokat te
h e t, ügyszeretetétől és lovagias jellemétől mást várnunk 
nem lehet. Szombathely júliusban 1844. K e p a i .# )

X  é  £» m  o  n  d  a .
Z ü r i c h  c's A a h e n  e r e d e t é r ő l .

Nagy Károly, az uj császárkorona pompájában, Rómá
ból a’ havasokon által a’ térés zordon arboni rengetegre 
jött. Ez számos ismeretlen bérczeivel, tavaival és soha 
át nem barangolt erdőségeivel majd majd egész keleti fe
lé t képezé az ó helvét földnek A’ vadonság olly rémes volt; 
a ’ sötét sürüsök és mocsárok minden fajta irtózatos ször
nyetegeket rejtettek ; a’ bérezek szirtüregeiben még sár
kányok és sárkánykigyók is tanyáztak.

A’ császár mind e’ mellett is épségben elért a’ nagy 
erdei tóhoz, hol hajdanta T h u r i c u m  nevű helység mon
daték feküdni, azon kellemes helyen , hol a ’ Limmat fo
lyam halványzöld hullámival a’ tóból elóhempelyg. A’ ró
maiak Thuricuma ugyan már rég  elenyészett; tömött pá
zsit és buja bokrozat lepte el köveit az egykori egyhá
zaknak és palotáknak. Azonban még egy kisded vár vala 
látható durva építészeti modorában, ’s imitt amott egy ven- 
déggunyhó, befogadására a’ zarándoklóknak, kik sz. Bódog

A’ gyorsírás nálunk most van forrásban, czélirányos kifej
lesztésére idejében kell ügyelni. Azonban 

Mellesleg érintetve városunkban (Szombathelyen) korteske
dés dulong, polgáraink borral izgattatnak néhány önzö me
gyei tisztviselő , közgyülésinket — ad normán megye — a’ 
nyers tömeg erőszaka vezeti, féktelen kedélyeik kitörései 
tisztviselőinket, kik egy fillérfizetés nélkül csupán ügysze
retetből hivataloskodtyak , lemondásra kényszerítők "stb. Ha 
higgadtabb kedélyben leendek, az egészről részletes tudósí
tással szolgálandok. A’ b e k ü l d ő ,  a)

a) E 1 v á r j u k. A’ tzerk.

és Regula vértanuk tetemeit látogaták , vagy a’ kalmá
roknak , kik Olaszföldről a’ magas septimi tetőn át terek
hordó állatokkal ’s kelmékkel vonulának a’ tópart hosz- 
szanta Frankföldre.

Károly császár eltökélé magában, fáradalmas útja te r
heit itt kinyugonni, a’ vidékből a’ pogányság végsarjait 
is kiirtani ’s törvényt és igazságot szolgáliatni az arboni 
rengetegnek. A zért is oszlopot állíttatott fel azon szent 
helyen, mellyet hajdan vértanuk vére pirosított; ’s az osz
lopra harangot csináltatott, melly meszsze elcsengjen a* 
csendes tón á l t ; a’ harangra kötelet akasztatott, hogy azt 
mindenki meghúzhassa. E ’ mellett a’ vidékben külön ki lön 
h irdetve, hogy ki délben csengetend, annak jogszerű pa
naszára i g a z s á g  szolgálatik  a’ császári felség által.

’S im egyik napon megcsendült az oszlopharang ’s 
a’ császár oda küldött, megnézetni ki huzá meg a’ kötelet. 
De senki sem láttatá magát. Másnap még hangosabban 
csendült meg a’ harang, de a’ csífszár küdöttei ismét sen
kit sem láttak ott. íg y  történt ez harmadnapra is. A zért 
megparancsolá szolgáinak az ur és k irály : hogy délben 
a’ szent vértanuk helyén rejtőzködjenek el, a’ tettest meg
lepni. A’ szolgák irtózva és szepegve tértek viszsza a’ 
császárhoz mondván , — ,,hogy egy nagy aranyzöld kí
gyó jött délben , melly az oszlop alatt felágaskodék , a ’ 
kötelet tündöklő dereka körül tekeré ’s az oszlopharangot 
meghuzá.“  v

„M indegy; akár ember kérjen tőlünk igazságot akár 
állat — felelt a’ király — mi azzal különbség nélkül tarto
zunk alattvalóink mindegyikének.“

Azonnal felkelt ebédjétől ’s udvara öszszes kíséreté
vel haladéktalan a ’ szent helyhez ment. Ott egy aranyzöld 
kígyó mászott elibe; csodaszerüleg nyujtózkodék magas
ra fel a’ fűből, mintegy a ’ legmélyebb tisztelet-jelül há
romszor hajtá meg magát a’ császári fenség előtt ’s ismét 
odább mászott a’ Limmat partja felé. A’ mint a ’ császár 
ezt látja ’s azt is mint emeli időnként fejét fel, mintha 
nézni akarná: valljon követi é az ő t , egész kíséretével 
nyílegyenest utána ment.

,’S im látá a’ kígyót egy bemohosultkövü barlang előtt 
mérgesen sziszegni és nyelvét öltögeíni. A’ barlangban 
pedig fuhogva, szikrázó szemekkel ült valami lerombolt 
pogányoltár kövén egy irtózatos varasbéka. Az oltár alatt 
feküdtek ezüst fénynyel világítva a ’ kígyó tojásai. Most 
érté meg Károly panaszát a’ jaj veszékló állatnak és szóla :
,,Legyen bár akár kígyó, akár nem, — minden teremtvénynek 
meg kell adni a’ maga jogát. Húzzátok ki a’ barlangból azon 
ocsmány állatot, melly mint egy királyszéken ül ott a’ po- 
gányoltáron , ’s az anyától elrabolja kicsinyeit. E leszsze- 
tek tüzet ’s égessétek meg azon undok állatot. Én pedig 
mondom tinektek, hogy ekképen akarom én e’ vidékben az 
elrejtőzött pogányságot kiirtani, melly szét akarja rombolni 
a’ keresztyénség zsengéit.—  Szent Bódog és Regula vér
tanuk tiszteletére ez események emlékéül emelkedjék a’ 
harangoszlop helyén egyház ’s mellé egy főiskola az egész 
arboni rengeteg felvilágosítására.

Úgy lón, miként parancsolá. Hanem másnap, midőn a’ 
császár vígan ült az ebédnél, nagy csodálatára a ’ vendé
geknek az aranyzöld kígyó besiklott a’ terem ajtaján. Há
romszor emelkedék f e l ’s hajtá meg magát nagy alázattal 
a’ császári fenség e lő tt; azzal az asztalra veté m agát, 
rákeritkezett a’ császár arany billikomára, egy szőlő- egy 
árpa-szem et ’s egy rubinrot ejtett borába, ’s eltűnt.

A’császár csodálkozva szem lélgetéa’drágakövet, melly
nek fényét és tündöklését minden vendég magasztalá. Ha
nem az árpa- és szőlőszemet kiveté az ablakon át az a -  
varba.

Ezután építészeket hivott meszsze földről, egy nagy disz- 
teljes egyházat ’s mellé egy iskolát épittete, melly máig is di
csőséggel viseli nevét. A’ világ minden sarkáról töményte
len nép jött id e , tudomány vagy iparűzés kedvéért, ’s
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m egtelepült, úgy hogy rövid időn egy szép város látsza
tott Thuricum  kunyhói helyén. Ez Zürich. Az építkezők 
’s a’ nép nagy seregének azonban soha sem volt híja e -  
lesegben. M ert az megvetett szőlő és árpaszem olly bu
ján  tenyészett az avarban jobbrul és halról a’ tó mellett; 
hogy jobbrul mindent borág tak a rt, míg balrul magosán 
fel a’ béreznek kalászok emelkedtek.

Károly császár szerelemjelül nejének adta a’ rubintot. 
S azon óra ó ta , kedélye egészen megváltozott az iránt. 

Olly bájlónak találca a ’ császárnét, hogy többé lehetetlen 
volt tőle megválnia. Ha birodalmi vagy hadi dolgok e ltá - 
voliták, csak nem raegbetegült a ’ bus-komoly epengésben
’s nem is épült addig f e l , mig annak arczát nem látá. __
Ezen elcsodálkozék maga a’ császári aszszony is, ’s mind
ebből kiismerő, hogy a’ kőben valami titkos erő lappang. 
A zért mindigmagánál horda’s még midőn megholt is, nyel
ve alá rejté azt , hogy más nő birtokába ne jusson.

A’ császárné holtával azonban férje vigasztalbatlan 
lön. Az ő ezüstmécstől világított sírboltja fényesebbnek tet
szett neki mint száz tartományainak legpompásbika. Oda 
ment ő éjennen és naponnan ’s gyengéd áhítattal kiáltá 
a ’ megholtnak nevét.— Hasztalan hivák öt a’ birodalom na- 
gyai munkára, ’s a’ paladinok a’ hitetlen szaraczénok el
leni harezra.

Egyik napon a’ nagy Roland is belépett a’ fejedelmi 
sirboltba, urát és királyát keltendő és nógatandó. A’zor
don lovag azonban sisakjával vigyáztalanul a’ csillogó e - 
züst mécsben ütközők , úgy hogy pz kialudt. A’ mint a- 
zonbana’ császárt a ’ homályából felvezető ’s még egyszer 
hátratekintett, rubint veres fényt pillantott meg a’ csá
szárné ajkai körül. Ezért is azután viszont lement a ’ sir
boltba, a’ csodát közelebbről m egvizsgálni; fellelő a’ drá
gakövet a’ halott szájában ’s magához vévé.

Ezen órától fogva elfelejtő Károly császár a’ sír
boltot ’s n e jé t, hanem unoka öcscse Róland legkedvesbb 
lón előtte a’ tizenkét paladinok közül. Nélküle nem óhajtott 
é ln i, nem enni, és nem aludni. Ezen nem kévéssé cso
dálkozott el a’ vitéz Róland és sokáig töprengett rajta és 
sokat megkísértett, mig rájött a’ varázsra, inelly a’ kőben 
rejtezkedett. Akkor büszkén monda a’ lovag „Távol legyen 
tőlem hogy e’ kőnek többet kelljen köszönnöm, mint vitéz
ségem , jámborságom ’s hűségemnek“  ’s raegvetöleg ha- 
jitá a’ rubintot egy vestphali posványba, mellyhen meleg 
források rekedeztek.

E ’ nap óta olly kedvesek lőnek Károly császár előtt 
a ’ források, hogy azokat drágalátosan felfogatá ’s épületekkel 
környezteié. Csak annak meleg forrásából nyert teste gyó- 
gyot és nyugalmat. Aachent ó birodalma legelöbbkelőbb 
városává épité ’s oda tévé át császári székét. Egy csoda
gazdag egyházat is rakatott oda, hol sírja van, ’s ehhez 
egy káptalanságot, mellynek a’ zürichivel örökös testvérese- 
désben kellett lépni. (Zschokke után.) XVIII.

Természettudományi társulat. — A’ magyar 
orvosok és természetvizsgálók Temesvárott tartott gyűlé
sében t. Kulinyi Ágoston ú r , a’ term. tud. társ. elnöke,
’s a’ nemzeti museum igazgatója következő pályakérdést 
tűzött k i: „ írassanak le az olly igen szenvedélylyé vált 
állatkínzások módjai édes hazánkban• ezek káros volta, ki
vált zoológiái, statusgazdasági ’s emberisegi tekintetből, ’s 
adassák elő f milly módokkal és utakon lehetne ezeket leg- 
czélszcrübben meg akadályoztat n i ,  's e’ helyett az állatok 
iránt, szelidebb bánásmódot behozni?“ — E ’ pályakérdés
re  f. é. május 25-keig, mint határnapig 8 rendbeli pálya
munka érkezett b e , mcllyeknek megbirálása Dr. Barlha , 
Pr. Kantja, Pauer Sándor Lipolt társul, könyvtárnok 
urakra bízato tt; kik is a’ beküldött pályamunkákról! vé
leményeiket a’ term.tud. társulat f. é. jul. 23-kán tartott 
kisgyülésben olvasák föl. A’ tisztelt bírálók egyhangúlag 
elsöbecsünek ’s így a’ 24 d. aranyra ’s kinyomtatásra mél

tónak ítélek a’ 2-dik számú ’s köv. je ligéjű  pályairatot: 
„ G ott!  du erbarmest dich über allesu ’stb. mint m elly a’ 
kérdést legalaposabban , legrészletesebben, honunkra le g 
inkább alkalm azhatólag, és saját tapasztalatából merített 
érdekes adatokkal fű szerezve tárgyalja. M ásod rangúnak, 
különös dicsérettel kiemelendönek és  kinyom atandónakité- 
lék  szinte egyhangúlag a’ köv. je ligéjű  pályairatot: „J’aime 
les animaux, depuis que j e  connais les hommes“ mint m elly  
roppant o lvaso ttságo t, a’ természettudományokban alapos 
jártasságot tanúsít minden lapon. Fölbontatván a’ je lig é s  
lev é lk ék , k iv ilá g lo tt, h o g y  az e lső r a n g ú  pályamunka 
szerzője Petényi Salamon, museumi segédőr ; a’ második 
rangúé ped ig  Almási Balogh Pál a’ magyar tudós társa
s á g  rendes ta g ja ; a ’ múlt évben is  mind kettő pályako
szorús. A ’ többi je lig é s  levélkék  fölboníatlanul e lég e te t
te. —  A ’ pályadíj a’ Kolozsváratt tartandó orvosok és ter
m észetvizsgálók  gyű lésén  fo g a z  első pályakoszorúsnak ün
nepélyesen  átadatni. —  K özli Dr. Török József, társulati 
jeg y ző .

Taréz a»

(E gy  babylooij hg aszszony) él jelenleg Londonban. 
Maria Theresa Osmár Bagdadban született ’s Abdallah 
Osmár emir lyánya. Atyja hősi ragaszkodása miatt a’ ke
resztyén hithez feleség- és gyermekestül a’ vérpadon 
végzé életét. M. Theresa vala az egyetlen, ki megmene
kült. Egy sátorban Ninive romjain, hová anyja a’ dögvész 
’s ellenei elől futott, születve, hányatott, veszélyteljes 
életetet é l t ; gyakaro rabló csapatok sátraiban kelle me
nekvést keresnie , ’s közben mindig buzgó rajoskodással 
dolgozott a’ keresztyénség terjesztésén. — Élt üamas- 
lcushan , Mohul és Bagdadban, azutáu darab ideig udvar- 
hölgy vala Beschir eniir nejénél a’ Libanonon; végre Eu
rópába jővén három évet Romában töltött. Most emlékira
tait irá meg , mellyek angolra fordítva nemsokára megje- 
lenendnek, az angol özvegy királynénak ajánlva.

(Generálok száma Spanyolországban.) A’ spanyol tá
bornagyok száma jelenleg mintegy 7ü0-ra megy, tehát min
den lÓOik emberre egy generál!

(Síatistikai jegyzetek.) Az angolországi nagy vasút
vonalakon jul. 7 -tő í 13-ig egy hét alatt 112,252 font ster
linget (1,122,520 p. forintot) vettek b e .— Francziaor- 
szágban jelenleg 750 hírlap hirdettetik; ezek közül 230 
magában Parisban, 250 a’ megyékben jelenik meg. A’ po
litikai lapok száma 210. — Francziaországban 40,000, 
mondd : ,negyvenezer4 község van, Villemain oktatási mi
nister legújabb tudósítása szerint— ,iskolák nélkül!4—Ber
linben tiz év előtt még 965 pálinka- és 339 serház vo lt; 
most azonban 805 ser- és 292 pálinka ház van. A’ bor- 
és kávéházak száma 1834-tól fogva 49-rol 148-ra sza
porodott. —  ,  r r  r

(A ’ londoni élés-piaczok elenksege.) A’ britthajoske- 
reskedők vállalkozási szelleme a’ világ minden éghajla
tainak legritkább termékeivel ’s olly olcsó áron látja el az an
gol rakpiaczokat, hogy szinte kételkedni lehetne a’ keres
kedők nyereségén. Legszembetűnőbben rautatkozék e’körül
mény minap Londonban, hol egy a’ Bahama -  szigetekből 
megtért hajó 6000 , egyegy emberfej nagyságú czirbolya 
magot (Zirbelnüsse) hozott, ’s százát 2 shillingen (mint
egy 3 húszason) árulá. Ugyanazon alkalommal 150 tonna 
besózott tekenósbéka hozatott Hondurasbol (a közép Cor- 
dillerák tövéből) Londonba.

(A’ franczia feuilieton-regenyek aranykora.) öoulie 
vigasztalbatlan, mert a’ „Siécle“ czímű hírlap tárczájához 
kötve van , ’s e lap ,csak‘ (!) 20,000 frankot fizet neki 
regényéért; egy uj lap, a’ „Soleil,“  melly mindent el akar 
homályosban!, 4 0 ,0 0 0 -et Ígért neki. Mad. Dudevant „Jean
ne“  czímű, meglehetősen középszerű regénykéjeért a’ Con- 
stitutionneltól 33,000 frankot kapott, ’s most tudjuk, hogy 
Sue Jenőnek ugyané’ lap 100,000 frt fizet örök zsidójáért.
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(Egy  oj üstökös csillag.) Mióta csillagász urak a’ leg 
közelebbi üstököst elaludtak, ébrebbekké lettek. Parisban 
jul 7kén uj üstököst fedeztek fel Herkules csillagzatban. 
Igen fényes’s magva vagy is széke olly sűrű, hogy szinte 
keménynek látszik, de farka nem látható* — A’ tudományok 
akadémiájának tett jelentés szerint azonban még igen tá
vol van , ’s a’ nap közeiét csak három hónap múlva érendi 
el. A’ csillagászok tehát reá é rnek , ót vizsgálni. A’ fé
lénkek vigasztalására Mauvais tanár bizonyságot te s z , 
hogy a ’ földtől illendő szerény távolságban tartandja ma
gát. — Újabb hirek szerint már az angolok is látták ez uj 
üstököst, névszerint Forster csillagász Brüggeben.

(Az idei nyári időjárás krónikájához.) Legújabb tudó
sítások szerint Amerikából az atlanti oczeántban iszonyú 
jégtorlás volt. Az úszó jég  éjszakról folyt le és számos 
hajót rombolt öszsze. — Mostan tudjuk tehát,honnan fú j
tak a’ júniusi hideg szelek !|

(H ires gyémánt.) Párisi lapok egy gyémántról tesz
nek em lítést, melly mintegy 100 év óta van a’ korona 
birtokában ’s „regens“ név alatt ismertetik. Egykor Napo
leon kardmarkolatát ékesité, most Lajos Fülöp pecsétnyo
móján ragyog. Jellem zetes! A ’ drágakő 3,7(10.000 frank
ra  becsültetik.

(Kerekeken járó templom.) Tudva van , miképen az 
úgynevezett W esley-féle meihodisták Angliában megle
hetős számú felekezettel bírnak, a’ nélkül azonban, hogy 
az országban saját templomot épithetniök sikerült volna. 
E ’ hiányon egyelőre segitendők, kápolnát építettek ma
goknak , mintegy 120 emberre , ’s azt akképen alkalraa- 
zák kerekekre, hogy helyről helyre szállítható legyen. 
Legelőször múlt hó 15kén tétetett az mozgásba.

(A ’ jelen szakáll-viselés divatja), miszerint az áll— 
szakáll egészen meghagyatik, mint minden divat, fran- 
czia eredetű. Saintfort operaénekes sok pénzzel tartozott 
egy zsidónak. Gyakori látogatásai közül egyszer épen ol- 
lyankor jött a’ hitelező zsidó énekesadósához , midőn ez 
borbélya által,magát megborotváltatandó, egészen beszap
panozva ült. Az adós illedelmesen kére hitelezőjét, nem 
lenne é szives, legalább addig várn i, mig szakálát le
véteti, azután azonnal kifizetendi ót. A’ zsidó, megörülve 
hogy olly rövid idő múlva pénzéhez jutand, szívesen belé 
egyezék. „N os, uram; szólt az énekes a’ borbélyhoz,— 
ön tanúm, hogy ez u r mindaddig várni fog p én zére , mig 
szakálomat levétetem.44 Ezzel fölkelt, lemosá ’s letörlé 
a’ szappant álláról, — a’ zsidó ki volt játszva. — De a’ 
szakái olly igen jól állott a’ szép fiatal em bernek, hogy 
azt példájára úgy viselni csak hamar közdivattá vált.

(Uj mód a’ verebek elűzésére.) E gy angol gazdasá
gi lap a’ verebeknek gyümölcsfákról,’s vetésekrőlielűzésére 
mint próbált és biztos módot a ján lja , ha az ember a’ fák 
ágai ’s lombjaira döglött rákokat kötöz. Igen valószínű , 
hogy ez állatok szaga a’ verebeket elűzi; tudva van, hogy 
a ’rák a’gabona legártékonyabb ellenségének , a’ zsizsiknek, 
halált okoz. Megjegyzendő még, hogy a’ rákszag az em
bernek legkevesbbé sem kellemetlen. (?)

(Tom Thumb , a’ hires törpe) , ki jelenleg London
ban , hol közönségesen ,.generálnak4* neveztetik , közfi
gyelmet vont m agára, különösen azon furcsa ügyessége 
á lta l, mellyel Napoleon magatartását utánozni tudja , négy 
hónapi Londonbani tartózkodása alatt, ha a’ lapoknak hinni 
lehet, 194-699 látogatója volt. Nemcsak a’ legelőbbkelő u- 
raságok , de maga a’ királynéanyja, Kent herozegnő ’s 
a’ belga királyné is megtekinték őt. A’ kis Tom Thumb je 
lenleg nagyságához vagy is inkább parányiságához arányo
san készült csézában jár, két igen kis török ló által vo
natva. Rövid idő múlva elhagyandja Londont, honnét aztán 
Skóiországot, Irland és Francziaországot szándéka meg
látogatni.

(A ’ hajporos divat mennyi lisztet vesztegetett.) Kiszá
míttatott, mikép Nagybrittanniában 1795ben 500,000 hajfod
rász űzte m esterségét, ezek é v e n  k i n t  18,250,000 font fi
nom lisztet használtak fel. E ’ lisztmenyiségból 5,300,000 
kenyeret lehetett volna sütni, mintegy f2  millió forint ér- 
teküf.’S ide még nincs bele számítva a’ katonaság, sem azok, 
kik önmagok hajporozták fejeiket.

(T y ler  az  amerikai e g y e s , státusok elnöke jeg y b en  
já r .) M iss Julia Gardner, fiatal ’s igen  érdekes h ö lg y , ’»  
egykor úgy szólván  Tylernek é letét menté m eg. Ama s z e 
ren csétlen  álgyú-szétpattanás alkalmával „Princeton“  g ő 
z ö sö n , m ellyet Jelenkorunk is  em lített annak id ején , azí 
elnök , mint tudva van, ig en  közel állott az á lgyuhoz, m elly  
szétrepedvén többeket ’s ezek  közt Julia atyját is m egö l
te . A ’ hölgy azonban , az á lg y u -e lsü tés  előtt félelem től 
m egszá llva  e lfu to tt , T y ler  elnök utána sietett, hogy őt 
m egnyugtassa . ’S ime ew alatt történt a’ szerencsétlen  pat
tanás! A ’ két je g y e s  e lé g  távolságban vala, hogy  sértet
len ek  maradjanak.

(London, egykor és most.) Tán sehol sincsenek na
gyobb ellentétek mint Londonban. Mennyire változtak az 
idő folytában a’ viszonyok ezen városban a’ következő té
nyek mutatják. London városa l208ban először nyere kir. 
engedelmet, saját városi hatóságának választhatására. 1234- 
ben a’ kir. ágyak még szalmazsákokból állottak. I246ben 
még valamennyi ház — szalmával vala födve. 1300ban a’ 
londoni lakosok kályha vagy kandalló h e lye tt, még tűz
hely körül guggoltak a’ füstös szoba közepén. Bort csak 
a’ gyógyszerárusok árultak sziverósitésül. A ’ házak még 
mind fábul voltak, ’s már nagy fényűzés vala, két ke
rekű talyigán kocsikázni. 1351ben négy és két fillér volt 
a’ legnagyobb ezüst pénz,’sa’parliament a’ királynakcsak áru 
nemüket ajánlott megfadóul,1509b. ittm égsem  a’ répát sem ar 
salátát nem ismerék ; 1561 ben Erzsébet királyné az első 
selyem harisnyákat v iselé, ’s i577ben hozattak az első 
zsebórák Londonba.— 1590ben egész Londonban csak négy 
kereskedő volt, kiknek mindegyike 400 font sterlingnél 
alig  bírt többel. — Ha mindezt nyomtatva nem olvastuk 
volna, magunk is alig hinnők !

(E z t csak angol gyomor viselheti e l !) Londonban leg 
közelebb egy hangverseny adatott, melly nem több mint 
harmincznyolcz darabból állott, mellyeknek négye m ég a - 
zon fölül ismételtetni kivántatott!

Tövisek és virágok.

Hogy a’ helység biráji 12 forint erejéig bíráskodási 
képességgel vannak a’ törvény által felruházva tudjuk, mi
nélfogva igen remek ítéletek jöttek is már napvilágra, mel- 
lyek közül, az illető bölcs tanács méltó d icsére té re , kár 
volna egyet elhallgatni. Komárom vármegyében N . . . n, 
a’ helybeli szabó panaszt tesz a’ bírónak , hogy egy je 
lenleg a’ faluban házaló zsidó neki mellényvarrásért egy 
váltó fttal tartozik és fizetni nem akar; a’ bíró lefizettet
vén előbb] is a’ tizenkét garas asztalpénzt a’ panaszlóval, 
törvényszéket tart, mellyre a’ zsidó msgjelenvén, nem fi
zetés okául azt adá e lő : hogy a’ szabó mellényét elron
totta. Erre az érdemes tanács azt végezte : „hogy a ’ pa- 
naszlott a’ szabónak fizetni nem ta rtoz ik ;— de mivel a’ 
zsidó m ellény-elrontásért annak idejében a’ szabómester el
len panaszt nem tett, büntetésül a’ tanácsnak huszonöt ga
rast köteles fizetni.“  A’ panaszlott zsidó, ezen Ítélet igaz
ságáról meggyőződve , azt nem is felebbezte , és igy a’ 
sententia elitéit dologgá vált.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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, Halálos fenyíték
H.ll,a(a„d,S valck a’ halálos büpleles kérdésében is 

úgy m,kint s m  nem emelek más t á r j a k  vilalásáhan Sem,’ 
de a balalberdes olly fontos tárgynak Iálszék elültem, huffy 
e részben szóra felhiva érzem magamat, is, miét e* '  
b é r ,  úgy is m,o jogtudós; sz.vazallal biré honf, , ,edi.  
szinte a haza, alkotvany által jogosítottnak tudom maga
mat arra, hogy a’ törvényhozási ügyben nyilványitsam vé
leményemet. ’S  nezetem a’ halálos bünhódésröl következő 
elozvenyeken alapszik: 1) az álladalomnak joga van szer 
ződni . . . mert ez közös az egyes emberrel is 2) lm 
szerződési szabályok engedtetvék a’ köztársasági listaiét 
nek. ngy fe van jogosítva minden áll,dalom arra is .b o .y  
szobalyit hathatos kötelekkel (vinculum) lássa el >s ezen  
kötelék , z  úgynevezett sanetio legis.*‘ 3 )  a ’ köztársaság 
ezelja magat (  s egyede.t) fentart.nl és nyugalomban élnf 
hogy minden létesítő (productiv) erőit kifejthesse a! 
nevezett kötelék a’ fenyitő alkotványban nem leh e t’eovéb 
mint a> czéliranyos büntetés. 5 )  a> büntetés pedi.r aénvi ’ 
mint bizonyos megfosztás. 0 3 ’

Már most az a’ kérdés : van é joga az álladalmi tes
tületnek halálosan büntetni? ’S némellyek azt mondják hofrv 
nincsen, mások ismét, hogy van. Nincsen, úgymond azért 
mert egyes embernek sincs joga magát életétől meo-fos^a.’ 
n i , minthogy életét nem ö a d ta ; már pedig a ’ köztársa
ság  nem eg y é b , mint csupa egyesek öszlete, annálfogva 
mint ezen egyesek képviselője , csak annyi joggal bír 
mint bírnak az egyesek ;  — vagy is az e g y e s e k  át
adták a’ büntetési jogot az úgynevezett álladalomnak; in
nen, az álladalom több joggal nem bírhat, mint az egyes 
emberek b ír tak ; minthogy senki sem ruházhat másra több 
jogot mint magának van. Es ime, plus minus, ezekből áll 
a ’ halálos büntetés elleneseinek okoskodása. lm ez azon 
ál következtetés, raelly a’ világot századoktól fogva á r u 
lásban tartja.— ’S  mellyen a’ lángeszű Puffendorf sem tu
dott keresztülhatolni, mert ő egyedül abból indult ki ha
sonlítást modorban irt okoskodásával , hogy úgymond a’ 
zenében az egyes hang igen különbözik a’ karhangzattól 
’s hogy az egyes hang nem szülhet olly eredvényt mint 
a’ karhangzat , igy van e z , úgymond , a ’ köztársaságban 
i s ;  azért, hogy egyes embernek nincs joga életét elven
ni , nem következik úgymond , hogy az álladalomnak sin
csen , de ezen hasonlítás semmivel sem különb annál 
mint az állitni, hogy egyes kör nem lehet ugyan egyszers
mind négyszeg ; de több, teszem az t:  száz ezer ,  igen. 
Rousseau sem volt szerencsésb a’ halálos büntetés védel
mében; mert az eíTélékkel inkább az elleneseket védel
mezzük mindaddig, mig amaz eredeti alapelvekre viszsza 
nem térünk, mellyekből a’ büntetési jogokat származtatni 
kell. És itt ne feledjük, hogy mindig épen azon igazságo
kat legbajosabb feifödözni, mellyek legközelelebb állanak 
szemeink előtt. Úgy vagyunk vele, mint némelly öregem
berek a’ tárgyakkal; ha igen közelben nézik , nem vehe
tik úgy k i , a’ mint vannak , hanem kénytelenek azokat 
egy kicsit eltávolitni; akkor látják igazán. Tegyünk hát mi 
is úgy. Az álküvetkeztetés, mellyet fenébb emliténk, azért 
hibás, mert sokat bizonyít, minélfogvást semmitsem bizo
nyít, mert épen azt lehetne a’ többi büntetésre is monda
ni, t. i. tömlöczözésre, meg a’ kik gályákra ’s bányamun
kákra itéltetvék, hiszen senkinek sincs joga életét rövidit- 
ni, épen ú g y , mint elvenni; már pedig a’ mondott bünte
tések sokat elvesznek az ember életéből, szóval: utójára 
oda vezetne illy ál-következtetés , hogy áltáljában nincs 
joga büntetni a’ köztársaságnak; mert a’ büntetések az em
ber életét rövidítik ’s elvesznek belőle.

Oft kell hát fogni a’ do lgot, hogy a’ köztársaságnak  
van joga szerződni ’s ig y  van joga a’ szerződés sikeréről 
is  gondoskodnia, vagy  is  elhatározni az eszközöket, mel
lyek  által a’ szerződ és szabályai foganatba vétessenek és  
ig y ,  ha van joga  a’ köztársaságnak a’ szerződésben is ki
mondani : ,,ne ölj“ , kell jogának lenni és van is jo g a  illy  
rendeletének foganatot s z e r e z n i, m ég pedig hathatós fo
ganatot.

De M alebranche nekem igen  te tsz ik , midőn lehető  
legéleseb b re akarván fenni véd szerét, azt mondja, hogy  
az álladalomnak a’ büntetés nem annyira j o g a , mint köte
le s sé g e . íg y  érez a’ világtudós Locke i s , midőn mondja: 
hogy minden intézkedés hasztalan maradna, ha a’ term é- 
sze  i állapotban és  ig y  a’ polgári társaságban is  nem volna 
szabad büntetni azok at, kik a’ törvényeket m eg szeg ik , 
m ellyek m egtartásával az emberi nem femartása ö s z s z e -  
kötve. „H a tehát'4 ú g y  mond , ,,a ’ term észeti állapotban is  
kell büntetetési jognak létezn i, úgy önkényt kiderül, hogy  
ezen  jo g  minden e g y e s  emberrel közös : mert az emberek 
a’ term észeti állapotnál fogva  m i n d  egyenlő jogokkal 
bírnak.“

Sokan hivatkoznak ezen  hires úgynevezett természeti 
állapotra mint nem társas viszonyra (m elly soha sem lé 
tezett), ’s azt mondják, hogy akkor nem volt joga  senki
nek a’ gyilkost m egöln i; ’s én azt kérdem , hát a’ g y il
kosnak volt é ?  ’s vájjon mi fenyegetheti az embereket in
kább mint a’ tény? A ’ gyilkos pedig már ténynyel mutatta 
m e g , hogy ö a’ veszettek  sorába tartozik, mert az ö lest 
már kezdette, azért árthatatlanná kell őt tenni, annyi bi
zonyos. Igen  , de épen az úgynevezett term észeti állapot
ban nem képzelhető más mód mint a’ k iv ég zés , meri ak
kor m ég szabályos börtönök sem léteztek , llát a’ feddhe
tetlen védelem  (moderaracn inculpatac tu lelae) hol ma
radt? Vájjon term észeti állapotban, ha valaki m r tényleg  
elk ezd i a’ gyilkolást, a’ többi öszszetett kézzel álljon é ?  
’s várja mikor kerül rá ia a' sor?

V olt ám jo g a  term észeti állapotban is akárkinek m eg
ölni a’ gyilkost, szó  sincs róla; csak az eszközök h iá n y 
z o tta k ’s nem volt elegendő hatalom, mell v azokat kezelje. 
De szivünkbe is van oltva ezen jo g  érzelme ’s innen ért
hetni m eg, miért kiálta föl az Ábel vérétől biizhödó Kain:
,embert öltem ! mi le sz  belőlem ? A ’ leg e lső , kivel talál

kozom , m egölend engem !u
É s épen a’ term észeti jo g  kötelez arra, hogy magam 

és mások joga it fentartsam, annálfogva egyszersm indfel- 
joo-osit a ’ szü k séges eszközöket használni is, mellyek ál
tal* ezen  czé l elérhető ’s ezek  közt legelőbbjein  a’ fenyí
ték. íg y  érez a’ hires bölcs báró W olf is (Jus naturae 
Iső  rész  3. fe jeze t.)   ̂ ,

De legyünk csak igazságosak  ! Van e borzasztóbb ,  
iszonydusabb’s rettenetesb az erőszakos halálnál ? Ha va
laki azt mondja , hogy igen  , annak én azt felelem : k ü - 
löncz vacy, barátom! ki a’ félelm et ’s annak fokozatit nem 
isméred gazért vá la szsz  magadnak (ha bűnhődnöd kellene) 
erőszakos halált b ü ntetésü l, —  de azért el ne hitesd ma
gaddal hogy a’ többség veled fog tartani s ig y  ez csak  
kivétel maradand; nekünk pedig szabály kell. .

Már most, halandó ! ha neked gyilkos kezek áltál, erő
szakos halállal kimúlni legnagyobb szörnynek látszik, ’sh a  
előtted az ho^y haramiák erővel fakasztják be fejedet, v. 
Ízre porrá ap^ifják tes ted et, vagy izmos kézzel fúrják a’ 
k ést oldaladba ’s ezer sebet ejtenek rajtad, mig eloltják 
éltedet semmi szavakkal le nem Írható kínok fájdalmak ’s 
kétségb eesés gyötrelm ei k ö z t, vagy két gazfi neked e -  
sik és* vaskos markolásokkal torkon ragad e s  addig fojto-
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ffaf mig lelkedet ki nem szoriija belőled, ha mondom, mind e -  
zen csiiggesztő képek előtted a’legrémitőbb alakban, tűnnek 
fel olly alakban, mellynél ijesztőbb előtted nincsen,akkor (u -  
gyan legyünk igazságosak)lehet é a’ gyilkosok büntetése7» 
elkövetett iszonyatos tény közt csak legkisebb arányos
ság is , mihelyt azt nem az úgynevezett halálos büntetés 
egyenlíti ki? Holott még az is kérdés, ha vájjon nem 
gyilkos é még az is , ki a ’ gyilkost meg nem öleti ? A’ 
ki engem a'legnagyobbal fenyeget, csak nevetni fogja, ha 
én őt csekélyebbel fenyegetem viszsza, már pedig beszél
jen , ki mit akar, ámítsa magát mint neki tetszik , vitat
kozzatok a’ mint szerettek , mindig vihatlan igazság ma
rad az, hogy drágább az életnél nincsen ’s nagyobbat el
venni nem lehet életünknél, és igy büntetni sem lehet na
gyobbal, mint halállal, mellyre a’ köztársaság, mint láttuk, 
csak úgy fel van jogosítva, mint a’ többi fenyíték nemeire.

És szinte közmondás az , hogy a’ gyilkosnak megfe- 
nyittetésére egy halál kevés, mert rettentő a’ gyilkos erő
szaka! De ez boszuállás lehetne; a’ törvényhozás pedig 
csak biztositni, nem pedig boszulni tartozik.

A’ sz. írásra hivatkoztok? Ott van az igaz ,,nem kí
vánja Isten a’ bűnös halálát, hanem hogy megérjen ’s él
jen“  de erre nincs mit hivatkozni; mert a’ gyilkos halá
lát kívánni én sem kívánom; ’s vájjon kicsoda lehetne oljy 
szörnyeteg, hogy szívesen ne akarná az illy szerencsét
len foglyokat életben meghagyni? ha tanácsos lenne! — 
Annál inkább a’ tökéletes istenség. Úgy v a n , nem akarja 
halálát senki, de a’ bűnös akarja maga, ki olly tényt kö
vetett e l , melly u’ köztársaságot halálosan fenyegeti. E -  
gyéblránt a’ sz. írásra hivatkozni bajos; mert ott azt is 
olvashatod:,,fogatfogért szemet szemért ‘ azután:,,a’fa. melly 
nem terem jő gyümölcsöt vágassák ki ’s tüzrevettessék.4*

Isten akarja, hogy az álladalom biztosítva^ legyen, ez 
tagadhatlan ; ’s így tagadhatlan az is, hogy az eszközöket 
is akarja, mellyek arra szolgálnak, hogy a’ köztársaság 
ezen czélját elérje. A ’ halálos büntetés pedig mindaddig, 
mig a’ gyilkolások meg nem szűnnek, elkerülhetlen ’s e -  
gyetlenegy hathatós eszköz leend, mellyet a’ gyilkos-té
nyék árjának sikerrel szegezhetni ellenébe. Mert a’ nagyobb 
rész bizonyosan minden egyéb fenyítéket kisebbnek tekint 
a’ halálnál’s természetében fekszik minden embernek (szer
telen kevés kivétellel), hogy életét mindenek fölött félti ’s 
csak valljuk meg, félti azt a’ legkisebb bogár is. ’s ha a’ 
halálos fenyíték vesztett hatóságából, ez onnan van, hogy 
akármire mindjárt halált szabtunk: incestus halál; lopás szinte; 
adulterium nemkülönben. Holott halált egyedül olly gyil
kosra szabhatni, ki hideg vérrel ’s akarva öl, meg a’ fel
ségsértőre.

Többiben ne képzelje senki, hogy a ’ halálos büntetés va
lami vadabb régi szellem sugallata ’s hogy a’ mai ember- 
szerűbb (humánus) korszellem ama hajdani vadság ellen 
dolgozik, mert hol kell annál emberszerűbb érzelem, mint 
az , miszerint a’ régiek a* halálos végrehajtásokat nem a -  
karták tényleg eszközöltetni, hanem azon törték fejőket, 
miképen lehetne annak úgy történni, hogy a’ nép képzelné 
ugyan a’ gyilkos kimultát, de azt csak szemfényvesztés 
(illussio) lenne? hol lehet ennél nagyobb emberszerüség 
a’ mai úgynevezett szelidebb korszakban is ?

De törvényhozásban semmi érzelgésekneb nincs helye, 
itt fő tekintet az, hogy az egyedek a’ köztársaságban él
hessenek ’s megnyughassanak, mi ennek ellenére törté
nik , azt ki kell irtani czélszerü eszközökkel. Már pedig 
a’ gyilkosokat életben megtartani annyit tenne , mint az 
egyedek éltével ’s nyugalmával koczkázni; mert azt ugyan 
el nem hiteti velem senki, hogy az ember akármit e»-ye- 
het úgy féltene, mint életét. Innen aligha nem mondott va
lamit , ki azt állította , hogy az ollyan nemzet, melly a ’ 
halálos fenyítést eltörli, egy lépésnyire van veszte előtt; 
mert olly nemzetnek esze nincsen. Ungvárit 1844, jul. 2&

Függelék « ’ búkorul.
A ’ halálos bünhődésnél van még egy kérdés, melly 

az emberszerüség figyelmét méltán igényli, t. i. ama sze
rencsétlen embertárs, ki a ’ gonosztevőt az élők seregéből 
erőszakos karral kiirtja ’s kitől minden ember iszonyodik, 
kerü li , megveti, a’ fekete parkák egyik véres helyettese, 
a’ hóhér; kinek családja is áldozatul esik az erőszakos ha
lál fenyítéknek , mert elfordul ezen boldogtalan háznéptöl 
egész v i lá g , undort okoz látása minden kebelben, meg
van vetve a’ gyászteljes család apjostul örökre, mert még 
a’ késő ivadék arczait is szégyenpir borítja e l , ha sze
mére lobbantják majd valaha: ,,te ! hiszen bakó volt vala
melyik apád.“

Igaz; ez nincs különben a’ föld kerekségén sehol; a’ 
hóhér alig mehet végig az utczán , hogy ne morogjon a’ 
nép magában, iszonnyal telve hasonlag ahoz, mikor a’ pe-  
ezér nem mehet el a’ nélkül, hogy az ebek harsány uga
tása ne kitérje mindenütt.

De röktön bátor vagyok azt kérdeni: hogy vájjon 
miért nincsen ez igy a’hadseregnél? Hiszen ottan is vesz
tenek. csak úgy mint nálunk, a ’ közemberek átröpítik tár
suk homlokán a’ golyót, a’ nélkül, hogy hasonló gya
lázat érje őket, mint az em!itett bakót, kivel az erősza
kos műtétéiben ők is szintúgy osztoznak. Honnan van ez?

Hiszen, ha e’ műtétel a’ gyalázat magvát magában 
hordja, miért nem éri a z ,  a’ nevezett katonákat? V agy ,  
ha a’ marokkói szultán személyesen végzi ki a ’ gonosz
tevőket, vájjon miért nem von ez homályt fejedelmi székére?

A ’ régi ázs ai népeknél a’ bakói műtétéi a’ legelőbb- 
kelő udvari hivatalok egyikével volt öszszekötve ; vájjon 
miért nem érte azt hasonló gyalázat bélyege ? sőt főpapi 
czimmel lón megtisztelve ? Izrael népeinél a’ halálos bű
nösöket a’ nép maga, vagy a’ vádlók, vagy pedig a’ gyil
kos rokoni, sőt gyakran az eljáró bíróság maga oltotta el 
a’ nélkül , hogy gyalázat szennyezte volna azt, kinek ke
zei az illy kivégzett gyilkos vérében fürödtek. Miért nem 
voltak a’ római lictorok hasonló mütételek miatt hasonló 
gyalázatos helyzetnek kitéve, mint nálunk a’ hóhér? Vagy 
miért valának tiszteletben a’ régi gallusoknál a’ druidák, 
jóllehet, midőn állatokat ültek áldozatul, akkor egyúttal 
halálos rabokat is lenyakaztak? Miért volt ezen műtétéi
re megbízva némelly német tartományokban egykor a’ köz
ség legfiatalabbja ? —Stettin kebelében az, ki ott leguíósó 
települt le ? A’ frankoknál, a’ ki legutoljára házasodott 
meg? Reuthingen falai közt pedig a’ legfiatalabb taná
csos? mind ezek a ’ nélkül, hogy a’ közvéleményben leg
kisebbé is sülyedtek volna ? Hát Arisztoteles hogyan merte 
vala az ország főhivalalnokai közé sorozni a’ bakót, ha 
tisztjét olly alávalónak tartotta volna hellász népe mint 
mi tartjuk ?

Ezekből kettő a’ tanúság: egyik, hogy halálos bün
tetés ne legyen olly egyedre bizva, kinek az, mint mon
dani szoktuk, kenyere legyen; másik pedig az ,  hogy a’ 
halálos bünhödés a’ lehető íeggyérebb estekre legyen szo
rítva , t. i. egyedül két rendbeli bűnökre, úgymint a’ ki 
hidegvérrel és szántszándékkal öli meg embertársát, meg 
a’ felségsértés esetére ; a’ kivégzés pedig a’ lehető leg
nagyobb gyászünnepéllyel menjen végbe mindenkor. Ung- 
várott, 1844 jul. 29én.

Zombory Leopold.

I p a e r g y e s ü l e t .  A* közelebb múlt hó 8ról kelt azon 
felszólításom folytában, hol az egyes, vidéki t. ez. rész
vevőit fizetéseiknek az országszerte kinevezett kép- es 
ügyviseló uraknál leendő tételére felkérni bátorkodám: ez 
úttal van szerencsém a’ kép- és ügyviselő urak névsorát 
közleni: Az iparegyesület képviselóji a’ köv. u ra k ;

Aszódon: Bereznay István , ügyész ; Baján: Sebők

0
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József tb. ’s főjegyző, Barsban : Kosztolányi Károly, sz.- 
biró; Becsben: Gondol Dániel, a’ főm. m. kanczelláriánál- 
N -E nyeden  Erdélyben: Vajda Dániel prof.; Fiúméban: 
Udvarnoky Kálmán, a’ kormányszéknél; Gömörben : Bodon 
Ábráhám; Győrött: Czuczor Gergely; Hevesben: Schnee 
László ; Hontban : Boronkay János ; Jászságban; Pirkler 
Adolf; Kolozsvárott: ifj. Pataki József ,  városi tanács- 
nők; Krassóban; Ashóth Ferencz; Mosonyban: Pintér 
Miklós, esküit; Nagy-Szombatban: Hideghéty Ant. ügyv.; 
Nyitrán: Batthyány Ferdinand főjegyző és követ és Rud- 
nyánszky János tiszti ügyész; Somogybán : ZáborszkyA- 
lajos ; Szabadkán : Zomborcsevics Ferencz , követ; Sza
bolcsban : Vidliczkay , ügyész ; Nyíregyházán ; Szepes- 
b e n : Fest Imre, a’ főm. o. Bányapolgárság jegyzője; N.- 
Váradun: Lukács György; Zemplényben: Kazinczy Gábor

Ügyviselők pedig a ’ köv. urak :
Aradon: Deutsch Ignácz; Aszódon: Glück Hermann; 

Ó Bécsen: Polák Lőrincz; Békésen: Malits András; Besz- 
terczén : Móry János;  Bonyhádon: Sánta J P. Csabán: 
Dombár Ján o s ;  Csáktornyán: Weisz M ózes; Czegléden : 
Kropf Pál;  Egerben: Steinhauzcr István ; Z .Egeszegen: 
Weisz Jó n á s ;  Eperjesen: Papit József;  Eszéken: Lay 
Mihály ; Esztergámban : Neufeld József; D.Földváion ; 
Temer Antal; Gyöngyösön: liirschl Leopold; Győrött: 
Noiszer Ernő; Jolsván: Maiéter János; N.Kallóban: Fried 
és W e i le l ; Kalocsán: Schmidt János ; Kanizsán: Schle
singer H.; Koposvárott; Pollák M. és fija ; NKárolyban; 
Ecker Mihály; Kecskeméten: Ring Imre; Kulán : Kries- 
haber Vilmos ; Lovasberényben: Baumgartner testvérek : 
Marczalon ; Isti Sándor; Martonvásáron: Pintér József :  
Miskolczon : özvegy Bakos Gáborné ; Pakson: Beck Ant.; 
Pápán : Bärmüller ; Pozsonyban : Scherez Fülöp; Rende- 
g e n : Weliner A nta l; Rimaszombatban: Lovniczky Pál. 
Rohonczon: Púm József ;  Selmeczen : Gaitner Tódor; 
Szakolezán; Vrchovvszky Ernő; Szarvason: Heuzler; Sze
geden: Schwarzfeld és társi., Sz.-Grófon: Stockhotrer Rúd.; 
Szentmklóson (Liptóban)Sänger Salamon; Szigetváron: 
Kohárits Antal; Szigeten: (Mármarosban) Vozay Im re ; 
Szolnokon: Durst Leopold; Tatában: Singer testvérek; 
Ungvárott: Kornstein és Ro- senthal : Váczon Bodendorf 
Gyula; Zágrábban: Epstein; Zomborban : Stein Markus. 
Mindezen urak aláirási ivekkel is el vannak látva ’s min
den az egyesülethez járulni kivánkozónak aláírását elfo
gadják. Pesten , aug. 1844- —

C s a n á d y jegyző.

A ’ k f t s d e d o v ó  ln * .  M . o .  t é r j .  E g y e s ü l e t  ré 
széről ezennel újólag emlékezetbe hozatik : miszerint a’ 
Pestre telepített képező intézeténél Wargha István ur le
mondásával megürült igazgatósági hivatalt elnyerni kívá
nók akár id. Schedius Lajos kir. tan. urnái (Alduna-sor 
Nemeshegyi ház 47. sz.) vagy a’ titkárnál (Ujtér Ürraé- 
nyiház) a’ szükséges tanuiratokkal ellátva ’s a’ kitűzött 
tanulmányokból elkészülve legföljebb f. évi aug. 15ig be
zárólag személyesen megjelenni szíveskedjenek , mivel 
a’ bizottság mindjárt másnap elkezdendi a’ próbavizsgála
tot , aug 22én pedig a’ választás is meg fog történni. 
Továbbá mi a’ Pesti Hírlap 370. számában a’ fővárosi új
donságok közt a’ kisdedovó intézet igazgatóságához inté
zett azon figyelmeztetést illeti , miszerint vannak czinko— 
sok, kik álnév alatt a’ kisdedovo intézet czimevel viszsza- 
élve , ennek kiküldöttjeiül hazudják magokat ’s min'ba en
nek számára gyüjtenének segedelmezést, már is szép som- 
mák aláírásával telt adakozó könyvecskét hordanak szet- 
a’ fővárosba érkezeit vendégekhez, minthogy ezen gya
lázatos viszszaélésekrei figyelmeztetésnél nincs megjezve: 
a’ budapesti intézetek közül különösen mellyiknek nevét 
használva űzetik ezen vétkes foglalkozás, illy általányos

figyeímczíelesnel a ’ közpotti kisdedovó képező intézet leg
inkább érdekellnek tartván magát, ezennel hírlapok utján 
is értesíti a’ n. érd. közönséget, hogy igazgatási szabá
lyinak 22ik pontja szerint senkinek sincs joga az egyesü
let nevében pénzbevételek és kiadásokban elegyedni,ki arra 
választmányilag hivatalosan képviselőül meg nem kéretett 
s annálfogva mind a’ közönségnek ollyan csalárd háza

lók szemtelenkedéseitől leendő megkiméltetése, mind macá
nak az egyesület érdekének megovandása végett) mi
előbb megtétessenek az illető hatóságoknál a’ szükséges lé
pések.

Tár ez a,

(Tsehech merénye a’ porosz kir. fels. ellen.) Berlin
ben egy eddig hallatlan merény fordult elő f. évi jul. 26. 
értjük a’ már röviden Jelenkorunkban is közlőit k. pár ellen 
irányzott kettős pisztolylövést. A’ királyi pár Ischlbe indu
lási napja jul. 26ki regg. 8 órára vala kitűzve. A’ király
né már épen a’ kocsiba hágott, kit a’ király is nyomban 
követendő vala, midőn a’ királyné felőli oldalról a’ ko
csit környező nép közöl egy mintegy 18 éves nő egy fo
lyamodványt nyujta neki. Azalatt hogy a’ királyné azt át
venni akará , ’s mind az őket környező sokaság figyelme 
a’ folyamodó nő felé volt irányozva, a’ kocsi másik ol
dala felöl, egy m ntegy 55 éves ember két csővü pisz
tolyból a’ királyra lő t t’s minthogy első lövése hibázott, ezt 
egy második is követte. De szerencsére egyik lövés sem 
talált. Az első golyó a’ király köpenyét lyukasztá á t ,  ’s 
mailét a’ ruhán keresztül kissé horzsolá ; a’ második a’ 
királyné feje fölett röpült a’ kocsin keresztül. Ha az or
gyilkos csak egy hajszálnyival máskép czéloz, mindkét kir. 
felség áldozatul esik. A’ király a’ nélkül, hogy lélekje
lenlétét elvesztette volna, a’ körülálló nép felé, melly ije
delmét ’s részvétét élénk jelekkel tanusitá, köv. szavakkal 
fordult: ., f i j aim én nem vagyok sebesitve'4 midőn egyszers
mind köpenyét szétterjeszté, hogy ez által minda’királynét, ki 
félaléltan zokogott, mind az őket környező népet megnyug
tassa, ezekutá.‘i,m ntha semmi sem történt volna a’vaspálya fe
lé indulásra közvetellenül maga adott jel. Ezalatt a’ folyamod
ványt nyújtó fiatal nőtül együtt rögtön elfogatott gyil
kos a’ palo'a-örhelyre vitetett , hol kiviláglott, hogy a’ 
gyilkosnak neve Tschech, ki még a’múlt év elejeig Stor
kow mváros polgármestere volt, de az ottani város elől— 
járóji által rendetlen tettei miatt hivatalából letetetett. E ’ 
miatt ö mind a’hatóságok mind a’ király előtt panaszt emelt,de 
folyamodványira mindenütt tagadó választ nyervén, ez a’ nyo- 
morut fentebb irt módoni boszu állásra inditá. Tschech Berlin
ben született, részt veit l 8 l 3 —18l5ki táborozásokban , 
később berlini polgár és házbirtokos majd mint a’ katonai 
szolgálatból tiszti ranggal kilépett storkovi polgármesterré 
választatott, onnani elbocsátiatása óta pedig Berlinben élt. 
Kik öt ismerik, azt állítják , hogy ezen férfi eszméji na
gyon zavartak, ’s viseletében mindig nagyon tolakodó volt. 
Tschech, a’ vizsgáló törvényszéki helyettes elnök előtt 
tökéletes vallomást, egyszersmind az ellen, mintha ó né- 
mellyek szerint, félig meddig elmebeteg volna, ünnepélyes 
óvást tett ’s kinyilatkoztatá, hogy már múlt I843ki april 
6kán olly elszántság ért meg lelkében, miszerint hátra- 
tételeért valakin boszut álljon , ’s hogy érett megfontolás 
után jött azon gondolatra, miszerint pokol-sugta szándé
kát a’ status első emberén vigye véghez. Ama nő egyébiránt, 
ki a* királynénak a’ folyamodványt átnyujtá, nem Tschech 

■lyánya volt, hanem egy rajna-vidéki aszszony, ki részire 
vétkes megbukt a következtében eliteltferje részire kegyele 
mért esengett , mit a’ király azon pillanatban igert meg , 
midőn épen a ’ gyilkos kéz becses életére tört. Minden
esetre az esemény nagyobb földeritése végett Tschech 
lyánya is elfogték, de még azon nap mint ártatlan kibo-
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csáífaték. Tschechnek semmi társa vagy m erény-tudtója  
(M inw isser) nincsen. r
v (Warner kapitány romboló talmánya.) Ikerlapunk fő 
része a’ Jelenkor, röviden jelenté minap a’ kísérletet, 
jjjeiiy e’ nevezetes találmánynyal Brigthon közelében a’ 
nyílt tengeren tétetek: a’ tárgy megérdemli, hogy Társal
kodónk arról részletesebben értekezzék. Warner kap. állí
tása szerint ezen általa feltalált titkos erő olly iszonyú ’s 
ellenállhatlan, hogy azok, kik egyszer vele bírnak, az 
ellenfél hajóhadát úgy szólván pillanat alatt végkép meg- 
gemmithetik; alkalmazása tehát a’ tengeri ütközetek egész 
jellemét meg fogná változtatni, sőt azokat, hihetőleg, egé
szen megszüntetni. A’ találmányrul már több ideje nyilvány 
is vitatkoztak, sőt múlt évben a’ parliamentben is íár- 
gyaltatott ’s több kisebb kísérle t , miket a’ kap. néhány 
műértö jelenlétében tőn, olly szerencsés sikerű vala, hogy 
ez, a’ kormánynyal alkudozásba bocsátkozott ’s titkát, mi
után nagyban is próbát teendne, felfedezni ajánlkozott. Az 
alkudozások azonban nem vezetőnek kívánt sikerre , mert 
a’ kormány vonakodott, akár hadi, akár valamelly más 
nagy, erős hajót adni a ’ kísérletnek nagyban megtételére. 
I)e mire a’ kormány nem hajlott, arra egy magányos em
ber tökélé magát e l ,  egy londoni gazdag hajótulajdonos 
Somes u r , t. i., ki a’ kapitánynak egy már ugyan kopott, 
de még szilárd alkotásu , 3—400 tonna nagyságú hajót 
engede át e’ czélra. Warner azonnal készületeket tön; a’ 
nevezett hajó (John 0 ’ .Gaunt“ )  Brightonba vitetettt, hogy 
ott vagy áldozatja legyen az uj találmánynak, vagy el
lenkező esetben, a’ találmánynak tulajdonított rendkívüli erő 
gyenge létét kimutassa. Jul. 20ka tűzetett kisérletnapul, 
a ’ kitűzött óra előtt, már jóval délutáni 3 órakor, az e- 
gész brightoni tengermellék telve vala kandi néppel, melly- 
nek számát mintegy 20 ezerre bizton tehetni. A’ jelenvol- 
tak közt lordokat, alházi tagokat, tengerésztiszteket ’s 
London előkelő világát lehete látni. A’ tengerpart minden 
benyúló pontjait nézöség lepé e l ,  nagy részben távcsö
vekkel fegyverkezve, meglátandók a’ borzasztó műtétéit, 
mellynek sikerültén azonban a’legnagyobb rész kétkedni lát-  
szék. Két hoszu óráig várt a’ sokaság , mielőtt a’ készü
letek valódi kísérletbe átmenének ; mert már 5 óra felé 
jár t  az idő , midőn „Wallace“ gőzös, mellyről Warner a ’ 
romboló műtételt teendő vala, a’ szétromboltatásra kitűzött 
hajót vontatni kezdé ’s Brighton tengermagasára kivezető! 
Hat óra tájban a’ hajó az álgyutelep ellenébe é rkezők , 
mellyen Ingestrie lord több tengerésztiszttel, — az adandó 
jeladásra, mellyel a’ műtét meg vala kezdendő, készen ál
lott. Végre 6 órakor jelt  ada W a r n e r  kapitány, hogy 
munkáját elkezdi: ,,John 0 ’ Gaunt“  ekkor mintegy 1500 
lábnyira állott ..Wallace“ gőzöstül, mind két hajó öszsze- 
függö tta ’ még vontató kötél által. Kevés perez múlva jel a -  
daték az álgyutelepről a’ műtétéi megkezdésére , azonban 
egy ellenjelből azonnal észrevevék, hogy valamelly aka
dály gördült közbe. A’ szétrombolásra kitűzött hajóhoz 
t. i. egy czirkáló hajó olly közel jött, hogy Warner a -  
mannak legénységét veszélyben l á t á ’s igymütételét fel
függesztő , mi, minthogy a’ parti nézöség azt azonnal 
észre nem vévé , még nagyobb kétségeket támasztott a’ 
vállalat sikere iránt ’s már sokan Londonba viszszamenni 
készülőnek. E ’ közben a’ czirkáló hajó ,,John 0 ’ Gaunt“  
közeléből távozván, Warner jeladásul, hogy már most kezdi 
munkáját, lobogóját leeresztő. A’ parton e’ jelt sokan nem 
érték, ’s innen a’ köz figyelem nem vala az elrombolandó 
hajóra függesztve, midőn egyszerre ’s villámgyorsasággal 
sötétbarna felleg környezé azt, ’s minden egyéb zaj vagy 
csattanás nélkül, mint mit a’ szétszaggatott famü tompa 
Topogása okozott, egy pillanat alatt a’ fóárbocz minden 
hozzátartozó részszel ezer darabra hassgatva, magasan a’ 
levegőbe röpittetett. Számtalan romban hullottak a’ darabok

ismét v iszsza  a’ hajó k ö r é , névszeriot annak fara felé , ’s  
midőn a’ szé l a’ sötét fe lleg e t szétfuvá , a’ hajót tetem esen  
bal fe lé  láták konyulni , ’s eg y  pár hatalmas ringás után 
végre  öt íonálnyi v ízm élységnél rögtön alá merült, miután 
azon pillanattól fo g v a , mellében az iszonyú  titkos erő 
m egsem m isítő csapása su jtá , 2  és fél perez múlt e l. X é
nia bámulás tartá a’ sokaságot leb ilincsezve a’ partokon, de 
m ost, midőn a’ m ég kevés p erczcze l előbb fejét büszkén  
fenhordó hajó a’ tenger m élyébe sü ly e d e , a’ n é z ö sé g  
dörgő tetszészajra  fakadt. A z  á’talányos k ifejezés a’ s o 
kaság arczán — mond a’ T im es—  ezt látszott mondani :M i 
volt ez  ? Csalódás ? Álom ? vagy  büvészi mutatvány ? Illy  
rö g tö n i, borzasztó és óriási rombolás e lső  pillanatban va
lami földöntüli, ember erején fö lü li tüneménynek, varázsnak 
tetszett. ’S  valóban az e g é sz  műtétel valami ia zo n y g er -  
je sz tő  v a la , mert sem bombát nem v e ié n e k , sem eg y éb  
láiható dobattyut (projectil) nem lőttek vagy  löktek a’ ha
jóba ’s a’ m égis hamarább öszszeom lott, mint ha eg y  vo
nalhajónak valamennyi á lgynja egyszerre  találta volna. —  
H ogy azonban a’ romboló erő nem a’ hajó beljéből j ö t t , 
hanem arra külröl alkalmaztatott, részint onnan tetszik  k i , 
hogy a’ födözet nem röpült fel vele e g y ü tt , hanem m ég  
e g é s z  volt a ’ hajó sü lyed ések or , részint onnan , m ivel a’ 
hajónak a’ fodözet felö li e g é s z  része  megsemmisült. A ’ 
műtét o lly  titkosan ment végb e , h ogy  W arner m ég a’ g ő z 
hajói leg én y ség e t is  a’ födözet alá küldé, hol addig kelle  
maradnia, m ig a’ rombolás végbem ent. A z erő tehát, m el
ly e l W arner é lt , valamint annak alkalm azásm ódja, m ég  
m indig mély tito k ; a ‘ siker pedig napnál fényesebben vi
lágos. —  W arner mindenfelől számos örvendő látogatással 
tiszteltetett m eg ’s ha a’ kormány m ég most sem bajlanék 
e g y  második próbára valam elly nagy hajót is  adni, Somes 
ur m ég  eg y  nagyobbnak átengedésére is  ajánlatot tön.

(Jótékony gályarab.) Paris 4dik városnegyedének bí
rája aláírást bocsátott k i , egy rövid idő előtt tanulóinasa 
által meggyilkolt mesterember özvegye fölsegéllésére. A ’ 
begyült adakozások közt 20 frnyi öszveget lehete lá tn i, 
mellyet egy bresti gályarab az ottani lelkész közbenjárása 
által, munkássága és szorgalma takarékából e’ czélra kül- 
de. A ’ szerencsétlennek illy nemes indulatán még inkább 
bámuland az ember, ha annak helyzetét a’ franczia bag- 
nokban (gályarabház) ism eri, ’s a’ lelkész iratából meg
érti , hogy ugyanezen gályarab pár év óta már 300 fran
kot fordított véres verítéke szerzeményéből csupa jótékony 
czélokra a’ nélkül, hogy jutalomra számíthatott ’s a’ nél
k ü l , hogy állapotának, javítását elfogadta volna. — Ve
gyetek példát jóttevésre egy gonosztevőiül.

(C om m is-voyageursök uj faja.) M . de M w »  e g y  fia
tal spanyol nem es, Párisban olly  sokat c sevegett H avan- 
nah g a zd a g  örökösnéiről ’s azon könnyű m ódról, m ellyel 
m illióik birtokaiba juthatni, hogy néhány párizsi arszlány, 
azonnal m egragadá az alkalmat de a’ nélk ü l, h ogy  Páris 
gyönyörkéjeitő l m egváljanak ’s m égis m eggazdagodjanak  
az ifjú  spanyolt arczképeik eg y  e g é s z  museumával m eg
rakva küldeni e l a’ gazdag spanyol gyarmatba, hogy ott 
számunkra g a z d a g  házasságokat kössön. — M ég  nem 
utazott el ’s igy  e g y  pár magyar gavallérnak is  e lfogad 
hatja még ebbeli bizom ányait!

Tövisek és virágok.

w ww  Minap egy torzképet látánk , melly két politi
kust mutatott, kiknek egyike földön feküdt, mig a’ másik 
egy fáról távcsővel tebinte a’ meszszeségbe. „Nos , látod 
már a’ szabadságot?“ kérdé a’ fekvő. „Nem“ válaszO| 
amaz. „Hát mit látsz ? 1 — „Semmit egyebet ködnél.“  — 
„No , bizonyára az lesz a z !“

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - Károlyi  uri-utcza 453.
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A ’ n * ® s y . v á l a s z t á s o k  ’s  k ö z t a n á c s k o z á s o k  
s z a b á l y o z t a t á s i  t á r g y á b a n  k i k ü l d ö t t  f R d i  b i 
z o t t s á g  j e l e n t é s e .  Jelen  b izottság , m elly németujvári 
gr. Batthyányi Imre fölovászm ester 6  nmiga elnöklete alatt 
a ’ m. FR R  köréből a’ v égett küldetett k i , hogy a ’ t. KK. 
és  RR. által a’ m egyei választók és köztanácskozások sz a 
bályozásáról k észitett t.javaslat irá n t, szem elő lt tartva az  
ezen  orszá g g y ű lésre  kiadott k. k. előadásoknak e ’ tárgyra  
vonatkozó 2dik pontját,kimerítő vélem ényt ad jon — kétféle  
rendszabályokat látott a’ kérdésben levő m egyei k ihágá
sok m egszü n tetésére javaslatba hozhatóknnk, u. m. „m eg
előzőket“  (p raeven tiv ) m ellyek a’ kihágásoknak e lejét ve
g y ék  ’s m egtörténhetésöket m egelőzzék  , é s  „ v isz sz a to r -  
lókat“  (rep ress iv ) , m ellyek a’ már megtörtént kihágások  
elkövetőit büntetéssel ille tv én , e z  által másokat a’ k icsa
pongások  elkövetésétől viszszatartóztassanak.

M i a’ m egelőző rendszabásokat i l le t i ,  mindenek előtt 
kijelenti ezen  b izo ttsá g , hogy  a’ m egyei közéletben sa j
nosán tapasztalható zavar, rendetlenségek , és azon k icsa 
pongásoknak, m ellyek újabb időkben a ’ szem ély  és vagyon- 
b e li bátorságot, és ez  által a ’ tanácskozási szabadságot olly  
sokszor veszé ly ez te tik , fő forrását azon választási és ta
n ácskozási rendszerben lá i ja , m elly szerin t a’ n em esség  
k özü l mindenki a’ vá la sztá sok b a , é s  köz tanácskozásokba 
közvetlen  befo lyássa l bírván , ez által a’ választók és ta
nácskozók  testü leté  nyers töm egekké vá lik , mert a’ ne
m e ssé g  közü l igen  sokan mostoha helyzetüknél fogva sem  
e r k ö lc s i, sem  értelm i tekintetben azon k ép ességek et, m e l-  
íyek  a’ rájok ruházott jogok  gyakorlására mulhatlanul m e g -  
kivántatnának, magoknak nem szerezh ették  m eg, sőt sokan 
m ég  annyi vagyonnal sem b írnak , hogy  midőn a’ m egyék  
szék h elye itő l lakásuk távolabb esik , a’ választásokon vagy  
gy ű lések en  saját költségükön m egjelenhetnének .

Innen van, h ogy  az Hlyeknek tudatlanságával, sz e g é n y 
s é g é v e l o lly  gyakran történnek v iszsza é lé sek  ’s e g é sz  tö
m egek a’ tehetósbek által m egvásároltatván, vak eszközök
k é alacsonyittafnak; innen v a n , hogy  e llenkezőleg  a’ ma
gyar  alkotvány alapelveivel, a’ közhatalom gyakorlata sok
szor e g y  két egyed  k eze i közé kerül ’s a’ tisztv iselők  v. o r -  
s z á g g y .  követek választása, ’s g y ű lé s i határozatok, azok  
kén ye kedve szerint történnek, miknek akadályozására so 
kan hasonló fegyverek h ez  n y ú ln i, pártot a lak ítan i, vagy  
ahoz szeg ő d n i,] nehogy elnyom assanak, m integy önvéde
lem nél fogva késztetnek. Innen vannak a’ pártok közti súr
lód ások , a’ v eszteg etésb en i versen yzések , a’ nem esi o sz 
tály erk ö lcsi megrontása, innen a’ véres öszszeü tk özések , 
’s mind azon botrányos k icsapongás, m ellyek az alkotványos 
szabadságot újabb időkben olly  gyakran fertóztetik.

Ilijában kerestetik  ezek  ellen a’ választás és tanács
kozási rendszer m egváltoztatása nélkül gyökeres orvoslat, 
mert eg y ik  hathatós ovószer a’ v eszteg etések  ellen  titkos 
szavazásban állna, mennyiben t.i a’ v esztegetn i akaró nem 
biztosíthatná m a g á t, vájjon a’ m egvásárlóit szavazat oda 
fordittatik é ?  hova ö kialkudta; de h ogy  a’ titkos szava
zá s  a’ választók mostani nagy száma mellett gyakorlati al
kalmazásában majd legyőzhetetlen  n eh ézségek k el jár, ta
pasztalás bizonyítja. — Abban sem bizhatni teljesen , hogy 
a’ v é tség ek re  felállítandó sz igorú  büntetések által, m ellyek  
alatt nem csupán a’ v eszteg etések  ’s egyéb  illy  alkalommal 
elkövettetni szokott v é tsé g e k , hanem m ég az ezekre okul 
v a g y  alkalm ai szolgálható  tények is  eltiltatnab, a’ k icsa
pongásoknak elejét lehessen  v e n n i; mert a’ n é lk ü l, hogy  
ezen  bizottság az illy  büntetések jótékony hatását kérdés
be v e n n é , nem leh et figyelem re nem m élta tn i, azon kü
lönös köjülm ényt,m iszerint a’ m egyék autonómiájánál fogva

a’ közhatalmat a’ többség kezelvén, nehéz volna úgy intéz
kedni, hogy a’ többséggel biró párt túlnyomó befolyása az 
illy büntetések elrendelésénél tökéletesen kizárassék. M pe
dig ha nem történik.a’iöbbséggel biró párt közül ritkán fog va
laki büntetés alá vétetni; ellenben más részről az illy szigorú 
’s messze terjesztetett büntetések uj fegyver gyanánt szol
gálnának, mellyekkel a ’ párlhiv a’ kevesebbségben maradott 
részt sújthatná.

Mindezek tekintetéből jelen bizottság a’ megyei vá
lasztások ’s köztanácskozások szabályozását illetőleg a’ leg
főbb erősséget megelőző rendszabásokban látván azon 
meggyőződését nyilványitja: hogymig a’ választási ’s ta
nácskozási rendszerben lényeges változtatás nem történik 
mindaddig azon kicsapongásokra nézve, mellyek újabb i -  
dőben olly aggasztó lag , gyakran és mindig növekedő a -  
rányban mutatkoznak, ’s a’ mellett utoljára magát a’ me
gyei helyhatóságot végső romlásra juttatják, álfalányos és 
gyökeres javítás nem remélhető. Ide látszanak czélozni 
a’ k. kir. előadások is, midőn azok 2ik pontjában az ország 
Rdei a’ megyei kicsapongások fékezésére a’ III. R.2. czi- 
mének 8. §hoz képest hozandó intézkedésekre felszólittat- 
nak. Arra nézve, mikép és mennyiben szükséges az eddi
gi rendszert változtatni , ezen bizottság véleménye sze
rint legczélszerübbnek tartaná a’ képviseleti rendszer be
hozatalát , mihez képest fejenkénti szavazat helyett, mel
lyel a’ nemesség eddigeló a’ választásoknál és gyűlések
ben birt, azokban jövendőre választandó képviselők által 
lenne befolyása , igy a’ nemesség eddig lir t  jogaiból jö
vendőre sem vetkeztetnék k i , azok egyedül a’ közvetve 
történt választások által mérsékelteívén ; és hogy egy bi
zonyos mérséklést a’ közállomány czélja szükségessé tesz, 
a’ felebbieket meggondolva alig szenvedhet kétséget. Mi
dőn azonban az eddigi rendszer változásai ól van szó ,  fi- 
gyelmezve az igazság ’s kor kivonatára , csak úgy vél
heti ezen uj rendszert ajánlhatóiak a’ biztosság, hogy a’ 
szerint azoknak is, kik eddig kizárva voltak, a’ közdolgok 
vitelébe , bizonyos, a’ kezdethez illő , mérsékelt befolyás 
engedtessék.

Mi a’ viszszatorló rendszabásokat illeti, a’ kihágások 
büntetése szükséges lévén, még akkor i s , ha a’ képvise
leti rendszer behozatik, ennélfogvást a’ bizottság egy ré
sze azon intézkedéseknek , mellyek a’ t. KK. és RR. j a 
vaslatában foglaltatnak , vizsgálatába bocsátkozni ’s azok 
iránt véleményt adni kívánt, másik része azonban, mint
hogy fölebbieknél fogvást az eddigi rendszer alapjaiban 
szenvedne változást, mig az uj rendszer legalább főel
veiben megállapítva nem Jeend, a’ viszszatorló rendszabá
lyoknak , mellyeket az uj rendszer elveihez szükséges al
kalmazni, vizsgálatába ereszkedni időelőtfinek tartotta, en
nélfogvást a’bizottság azok taglalásába nem bocsátkozott. És 
igy, miután ezen bizottság a’ fölebb javaslóit képviseleti rend
szer részletes kidolgozására's alkalmazására kiküldetési kö
rénél fogva annál kevesbbé vélte magát megbizatva.mivel arra 
a’ t.KK. és RR. javaslata sem terjedt ki: nem maradt egyéb 
hátra . mint hogy ezen bizottság előadott véleményét ab
ban központosítva terjeszsze ő cs. kir. főbgsége, és a’ m. 
FRR. elibe, miszerint az eddigi választási, tanácskozási 
rendszer megváltoztatása nélkül, a’ megyei kicsapongá
sok ellen gyökeres ovószer nem reméllheíó , a’ változás 
pedig a’ képviseleti rendszer behozatalával legczélszerüb- 
ben megtörténhető , úgy mindazáltal, hogy a’ változások 
s köztanácskozásokba bizonyos befolyás azoknak is en

gedtessék , kik azzal eddig nem bírtak.
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E G Y E SÜ L E T E K ,

•Tntalomtétel a’ Magyar Gazdaság ügyében.

A’ tengericső vagyis kukoricza csutájában tapaszta
lás szerint nem csekély mennyiségű táprészek foghatnak» 
azért is efféle csuták , ha apróra zúzva, ’s tán le is for
rázva fületetésre alkalmasbakká tétetnének, a’ helyett, 
hogy most közönségesen elégettetnek, igen becses takar
mány-pótlékul szolgálnának. Hogy azonban a’ csuták illy- 
féle használata a’ mezeigazdák közt lehetőleg általányossá 
válhassék, olly őrlögépre volna szü k ség , melly kevésbe 
kerüljön ’s lehetőleg gyorsan és apróra zúzza a’ csutákat. 
Minélfogva a’honi ipar egyikmelegkeblü barátja, m. Czin- 
dery László ur 25 darab aranyat tűzött ki jutalmul az e ’ 
czélra legalkalmasb, tartós és előfordulható bajaiban kön
nyen igazítható őrlő vagy zúzógép előállitására olly felté
tel a la t t , hogy az 1) emberkézzel könnyen legyen hajt
ható j 2) s z á r a z  c s u t á b ó l  e g y  ó r a  alatt leg
alább 4 pozs. mérőt olly apróra zúzzon vagy őröljön, hogy 
mindenféle marhának eledelül szolgálhasson; 3) hogy 100 
p. ftnál drágább ne legyen. Minden 10 p. fttól, mellyel 
a’ gép olcsóbb leend 1 0 l )  f tná l, a ’ fentebbi jutalmon fö
lül még két aranyat nyerend a’ feltaláló. Gépészek és do
loghoz értő szakféríiak tehát eziránt jelenleg értesittetvén, 
közversenyzésre szólittatnak fel ’s kéretnek találmányaikat 
a’ M. Gazd. Egyesület jövő novemberi pesti vásárkor tar
tandó közgyűlésén bemutatni. Pesten, julius 15kén 1814.

T ö r ö k  J á n o s ,  egyesületi titoknok.
Az Iparegyesület ez évi szabályos közgyűlését, 

f. h. 24kén , a zaz ,  az elővásár hetének szombat napján, 
délután 4 órakor , az egyesületi teremben Ujvilágutczai 
635. sz. tartandja, e’ közgyűlésnek főbb tárgyai lesznek: 
az igazgató választmány jelentése a’ lefolyt évi munbála- 
tokrul, a’ jövő évi munkálatokrul, a’ jövő évi munkaterv- 
és költségvetés megállapítása, szakosztályok alakítása , ’s 
ezek tagjainak választása stb.

Továbbá a ’ dijosztás a’ f. h. 25kén vasárnap reggeli 
10 órakor a’ ns vármegye háza nagyobb tereménél fog 
megtörténni mind azok részére , kik, a’ mennyiben vidé
kiek, ’s itt Pesten óhajtják dijaikat átvenni, eziránti szán
dékokat legalább e’ f. h. 20káig a’ jegyzöségnél bejelen- 
tendik. Az ünnepély rendéről falragaszokkal bővebben 
fog a’ t. ez. közönség értesittetni. C s a n á d y, jegyző.

Az IS45kÍ élezel Yaptúr ügyében.

A’ Magyar Gazd. Egyesület kitartó buzgósággal egyik 
föczéljaul tűzvén ki az értelmiség , jobb ízlés ’s erköl
csöknek köznép közti terjesz tésé t; erre leghathatósb esz
köznek vé lte , a’ földmivelónép kezibe az eddigi kalendá
riumok helyett, mellyek majd egyedüli olvasmányai valá- 
nak , egy a’ czélnak megfelelő népszerű nyelven szer
kesztett Mezei Naptárt, lehető legjutányosb áron adni. E ’ 
Mezei Naptár 1845re is folytattatik ’s az idei pesti aug. 
vásár előtt okvetetlen meg fog jelenni*, még pedig, hogy 
eredeti czéljának jobban megfeleljen , más oldalrul pedig 
a’ miveltebb osztály kivánatit is kielégítse , ennek tartal
mát az Egyesület, az eddiginél még tetemesb pénzáldoza
tával, három sürü Ívvel szaporittatni rendelte ’s egyébiránt 
is úgy intézkedett, hogy mind az alsó, mind a’ felső osztályok 
kivánatinak eleget tevén, közhasznúság és jutányosság te
kintetéből egy egyetemi kalendárium se haladja felül. Ennek 
következtében, a ’ magyar és erdélyországi vásárok lajstro
ma újólag átnézetvén , kiigazittatott, a’ hiteles kútfőkből 
merített tisztitár , a’ kath. és protestáns egyházi főnökek, 
főbb iskolák, gazdasági intézetek, váltótörvényszékek stb. 
személyzetével szaporittatott, a’ pesti ügyvédek’s lajstroma 
lakjegyzéke egésze nujolag készíttetett. A’ gazdasági részt, 
némelly apróbb czikkeken ’s a’ havonkénti gazdasági munka
táron kívül,mellyet hazánk egyik legjelesb practikus gaz

dája i r t ,  a’ magyarországi szőlőinivelés módja rajzokkal 
’s a’ lovak leggyakoribb betegségéről ’s gyógyitás-mód- 
járuli értekezések egészitendik ki. A ’ rendes kamatot ’s 
cselédbért és postajárást mutató táblákon k ívü l , a ’ Ma
gyarországban divatozó mértékek, status- ’s hazai válla
lati részvénykötelezvények és folyamatban levő bel- és 
külföldi pénz -  fajak elősoroltatnak. Végre a’ hasznost kel
lemessel párositni akarva, mulattató történetecskék ’s ver
sek is vétettek föl, dehogy ezek az Ízlés rovására ne tör
ténjenek, Vörösmarty és Czuczor koszorús költőinktől vé
tettek fel darabok. — A’ hónapoknál az ünnep, vasár és de- 
cretalis-napok vörös betűkkel jelölteívék ’s ig y  jövendőben 
fekete betűsök nem nyomatván , a’ veres és fekete Mezei 
Naptárok közti különbség megszűnik. Az idójövendölés a’ 
százesztendős kalendárium után kitétetett ugyan azok szá
mára , kik azt minden áron kívánják: de nyomban a’ hó
napokat jellemzeni szokott időjárások ’s levegőtünemé
nyek a’ természettanból népszerűén magyarázatnak. Illy 
tetemes bővítések s költségek mellett is ára egy bekötött 
’s másfél iv irópapirossal ellátóit Mezei Naptárnak két kr.- 
ral olcsóbb mint a’ tavalyi vörös betűsé , azaz nyolez e -  
züst krajezárra határoztatok; ki nagyobb mennyiséget vesz 
’s mindjárt készpénzzel fizet, annak 25 preent engedtetik. 
Megrendelést tehetni alulirtnál, Újvilág utczában, Ukey- 
ház 2dik emeletében ; hol még köv. egyesületi munkák 
lesznek kaphatók : u. m. Gazdasági Kistükör , javított és 
bővített második kiadásban, ára 2 J  kr. ezüs t,  Okszerű 
Kalauz, Alosuth leírása, mindenik külön 1 ft 30 kr. ezüst; 
végre lajstroma ’s tulajdonsági leírása azon nemes és rit
ka bel- és külföldi szőlőfajoknak, mellyekből a’ budai or
szágos venyigeiskola f. évi őszszel ’s jövő tavaszszal vesz- 
szőket adand el, bekötve 20 ezüst krajezárért. Ezen köny
vek árából nagyobb vételekkor egy 100iul 20 engedtetik el. 
Egyes, meghagyásból Fényes Elek, magy. gazd. egyesü
leti előadó , mint a’ Me^ei Naptár szerkesztője.

A’ czukor-flnoiuitó gyár ügyében.

Jul. 28kán tartá Pozsonyban Batthyányi Lajos gr. elnök
le te  alatt a ’ pesti ezukorfinomitó gyár ügyében  vállalkozott 
részv én y es  társaság  közü lését,m ellyben  alapszabályit m e g -  
állapitá ’s önm agát elrendező. Hálásan fogadta mindenek
előtt a’ nm. m. kir. K incstár k özb enjárását, minek követ
keztében  a’ társaság  ed d igelé  már a’ gyárépületek  ára egy  
ré szé t 26 ezer p ftig  le f iz e tő , a’ többit aug. l5 k én  lefize
ten d ő , midőn a' gyár a’ társaságra át fo g  íratni. A z  a -  
lapszabályok főbbike a’ körül forog, h ogy  a’ társaság o lly  
in tézetet szándékozik az említett központi flnomitógyár ál
tal létesíten i, m elly a’ honi répaczukor term esztésre álta
lányos üdvös hatást gyak oro ljon ; ’s azért a’ társaság a’ fi
nomításul átveendő honi répaczukorra lehető legnagyobb  
árakat r e n d e l, nem igén yelvén  magának több n y ereség et, 
mint mennyit a’ gyarm ati czukorflnomitás hozhatna, k ive
vőn , hahogy ezen  n y ereség  a’ szokott industrialis ha
szon  m ennyiségét fe l nem ütné; e ’ m ellett pedig finomítani 
fo g  gyarmati ezukort is  m indaddig, mig a’ honi term esz
tés o lly  nagyban nem ű z e t ik , hogy az in tézet e g é sz e n  
elfog la ltassék  általa. V ég re  önbelrendezésére menvén á t ,  
választm ányi elnökké lett: Batthyányi Lajos g r ., kormányzó 
tagokká: C zindery L á sz ló , Jalics F . E ., Kanitz M an ó , 
Károlyi G yörgy g r ., Kossuth L ajos, L ichtl Károly, M ayer 
K ároly , V ay M iklós b„ Z ichy Henrik gr. és Z ichy M ik
lós gr. A z  aláírási ö sz s z e g  edd igelö  212,000 pfí.

Sivatag-égés,

M elly  h ih etlen séggel határosak ném elly utazási, k ivált 
amerikai leírások, következő rajz például e lé g g é  tanúsítja:

Szépen köszönjük , hát egyéb költőink mind az ízlés rová
sára írnak ? S z e r k.
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E g y  indus csoportot követek a’ sz. Háromság folyó egyik 
ágánál , igy ir egy angol utazó ’s már néhány nap óta 
folytatóm utamat Sabina folyam irányában. Két barátom ’s 
Texasból viszszatérö öt amerikai voltak utitársim. A’ vi
dék , mellyen keresztül u tazánk , iszonyú földhasadé- 
kokkal volt megszaggatva, ’s ezek mellett gyakran , mér
földre terjedő utat is tevénk, mig végre rajtok túl eshe
t e k ,  és ha ezen barlang-alakú sülyedékekbe bocsátko- 
zánk, alig találhattunk kevés iszapos vizet, mit lovaink is 
csupán legnagyobb szükségtől kényszerítve ihattak meg. 
Azon felül mi arra is számitánk , hogy e’ vidéken szerte
tanyázó bivalyokból igen Ízletes lakomát készíthetünk ; de 
bármi e’ végett a’ táj legközepén utazánk is, közülök e -  
gyet sem pillanthatánk meg , valamint más fajú vad álla
tot sem. Melly miatt egy estve annyira megéhezénk, hogy 
minden eledelünk elfogyván kénytelenek valánk dohány ’s 
bőrdarabokon rágódni ’s eltökélök magunkban, miszerint 
ha jövő nap reggeléig  sorsunk jobbra nem fordul, lovaink 
közül egyet levágunk.

Ez éjen át, mint ha balsorsunk tetőpontját kellett volna 
elérni, perczig sem álhatónk, sokáig mulattatok egymást 
a ’ vad rengetegek ’s gyarmatok regényes történeteivel, 
midőn én hirtelen a’ raeszsze láthatáron olly veres színe
zetet vevék észre, melly az illy végtelen sivatagokon kö
zönségesen a’ nap feljöttét szokta megelőzni.

,,Hány óra? kiölték elbámulva, hogy illy gyorsan tű
nek az idő’*1 , , .Egy óra4“  felelt egyik társam. „Különös“ 
mondám, ’s füleimet a’ föld színére fektetem, mert rosz- 
szat sejtettem. De csupán a’ szél fuvalmát haliám, melly 
az elszáradt mező avarin lengedezett. — Most vevém 
észre, hogy lovainkat is különös nyugtalanságszállotta meg, 
eleinte azt hivém, hogy farkast éreznek ,’s közelebb pány
váztuk őket tüzünkhez. Nem sokára ezután szélvihar tá
madt hirtelen , én újra megrettenék, ’s iszonyodva hallék 
a ’ távolban egy tompa morajt, melly a’ földrengés vagy 
a ’ vad csordák kitört dühének kétségtelen, sajátságos elő
je le  szokott lenni. Lovaink velünk együtt észrevették a’ 
közelgő veszélyt, és szétszaggaták pányvakötelüket, melly 
őket viszszatartóztatá. , ,F e l ! kiálték tüstént, fel barátim! 
nincs veszteni időnk, nyergeljétek lovaitokat, életünk fo
rog  koczkán, a’ sivatag lángözönben áll, ’s a’ vad csor
dák ép” ez irányban törnek reánk.“

Gyorsan felugrottak mindnyájan, de hallgatva; min
denki érezte veszélyes helyzetét. Egy percznél hamarább 
fel lón nyergeivé ’s neki eresztett zablával, egyedül lo
vaink természeti ösztönére bízva magunkat villámgyor
san nyargaltunk a’ vad sivatagon. így  futhattunk vagy 
egy  óráig szünet nélkül, de úgy tetszett, mintha e’ se
bességgel sem menthetnék meg életünket, rengeni érzet
tük hátunk mögött a’ földet, mintha több ezer állat lép
tei ingatták volna meg azt. Csak hamar hallottuk a ’ tá
volból közeledő bivalybögést ’s közte a’ párduczok szét-  
hangzó orditásit. A’ lég nehéz ’s fulasztó volt, már a’ lát
határ felét lángfolyam csapdozá. A’ serényebb futásu 
állatok már megelőztek bennünket, minden fajú vad sza
ladt előttünk. A’ dámvad ’s őz a’ farkas és párducz mel
lett , az iram-szarvas ’s a’ zerge nyíl röptével iramlott 
előre ’s köztük néhány lovat ’s bivalyt is láthatánk. A ’ hő
ség minden perczben növekedett , lélekzeni alig tudánk. 
E ’ közben a’ bivalyhögés folyvást közelgett, ’s minden pil
lanatban olly iszonyú ordítást kelle hallanunk, hogy lo
vaink legszorongatóhh futásukban megállapodtak ; de csak 
hamar legyőzte rettegésüket az élet ösztöne, uj erővel ’s 
dühödten vágtattak tovább. A’ nehezebb^ testű , ’s lassúbb 
futásu állattömeg iszonyú dühe légrázó ordításokban tört 
ki. A’ bivalycsordák ’s vad lovak egymásra tolulva szél
ben és hoszban több mérföldre terjedő ,phalanx‘ot képe- 
zének. A’ láthatár mintegy elhomályosulva tűnt fel e’ vad 
csordáktól, mellyek már csupán két mérföldnyi távolságra 
valának tőlünk. Lovaink tovább nem mehetének. Mi veszni

hívók magunkat, még néhány p e re z , ’s e’ rémsereg he
gyettünk van!

E ’ kétségbe sújtó pillanatban fölemeli szavát utitársim 
egyike , sok viszontagság-edzette vadász. Gyakran nézett 
már o rendületlenül a’ halál szemei közé ’s a’ mint arczára 
pillantánk, tekintetén arczvonalmin olly különös erőt és ha
tályt pillottuntánk meg , mit illyes helyzetben ’s körül
mények közt egyedül megszokás, ’s velünk született erély 
kölcsönözhet. ,,Le a’ lorul‘ k iá l ta ő — csak kettő maradjon 
fen. Vessétek le ingeiteket ’s mind azt, mi gyorsan láng
ba borul. Gyorsan ! Gyorsan ! egy másod pereznyi kése
delem életünkbe kerülhet.“ E ’ szavak után kisüté piszto
lyát ’s lövés által egy darab taplót meggyujtott ’s ez által 
egy maroknyi avar (aszott fü) azonnal lángot vete , most 
ingeinket és zsebkendőinket dobá a’ tűzre , mi pedig a’ 
szél ellen kitelhető sebességgel száradtfüvet’s kórót szag
gatónk, ’s egyikünk a’ leszaggatott avart tűzre horda___
Még alig múlt három perez, midőn tüzűnk magasra csap- 
dosá lángjait. Ezalatt a’ megdiihödí l ó - ’s bivalycsorda, mint 
a’ hegytetőrül zuhanó hógörgeteg (Lawine) iszonyú düh
vei tört elükbe. Midőn lángoló tüzűnket utjokban megpil- 
lanták , a’ düh ’s rettegés miatt rémitő ordításra fakad
tak ; de a’ nélkül, hogy irányukat, mint mi reraélltük, 
megváltoztatták volna. A’ vad nyáj mindig előbbre nyomult, 
szarvaikat, lábaikat, ’s a’ szügyeikön habzó tajtékot már 
megismérhettük , mindig világosabban ötlék élőnkbe óriás 
testalkatjok, még csak néhány száz lépésnyi távolság volt 
közöttünk. E ’ rémállatok körmei alatt szétgázoltatva halni 
meg , borzasztó gondolat volt.

Hirtelen erős roppanás rezgeté meg a’ l é g e t , emlí
tett utitársam ezen elhatárzó pillanatban legerősb borsze
szünket tüzbe dobá, az üveg szétroppant, és szikrázva 
kigyódzott a’ lángfolyam az ég felé , ingani látszott a’ 
föld, a’ legelső bivalycsapat hirtelen megfordult, ’s olda- 
laslag iramlott tova mellettünk a’ vad sivatagon. Utjokat 
több elhullott állat jelölte , mellyek vagy a’ hirtelen for
dulat által, vagy mivel nem győzhetek a’ sebes futást, el
gázoltattak. A’hátulsó csapat az előbbi után kanyarult, lé -  
lekzetünk keblünkbe szorult , mert minden perczben azt 
hívók, hogy e’ rémsereg futása irányát megváltoztatva fe
lénk veendi azt. így végre átestünk az első veszélyen; de új
ra más fenyegetett.

A’ leirt események lefolyta alatt óriás léptekkel ha
ladt előre a’ tűz. Lángözönben állt előttünk az egész si
vatag, már a’ parázstüzet kezdé hömpölygetni felénk a ’ 
süvöltő szél. Mi gyorsan nyeregben termettünk ’s lovaink, 
magokat a’ szünidő alatt kissé kipihenve , ösztönszeröleg 
futottak a’ bivalynyáj után. A’ tüzelem lépésről lepesre 
üldözött bennünket, ’s a’ mindent fölemésztő lángtenger 
bokáinkat nyaldosó. Ha mi nem épen illy nagy veszélyből 
menekedtünk volna meg, nem lett volna bátorságunk tovább 
ellenállani.

Már a’ bivalysereg utócsapotjához közel valánk , mi
dőn a’ vad csorda egy része hirtelen eltűnt szemeink elöl. 
Ezrenként hulltak ezek egy mély földhasadékha , ez volt 
a’ vég reménysugár, hogy ott megmenthetjük életünket. 
De a’ földnyiladék még egy mérföldnyi távolságra volt, ’s 
már mindenfelől tűz, és fulasztó füst környeze bennünket. 
Kétségen Kívül e’ mélység könnyen sírunk lehete , de ez 
volt egyetlen eszköz életünk megmenthetésére. Mint^ csak 
lehetett, sebesen vágtattunk arra. Lovaink oldalai vérzet
tek sarkantyúink döféseitől, mig vegre elértük e helyet. 
Egyikünk sem mérhette meg annak mélységét,de eleiünk 
csupán ettől függött, még egy sarkantyu-döfés ’s lovaink 
a’ bivalyok után lerohantak. En tulajdonkepen e leroha- 
násról nem emlékezem, egy zuhanás! es en elvesztem 
eszméletemet. A’ mint újra magamhoz jövék, egy rakás 
bivalyon fekvém. Legelőször bajtársimat keresem fel, ok sem 
valának veszélyesen megsebesítve, sőt úgy látszott lovaink 
is szerencsésen kiállották a’ lezuhanást. Tüstint második
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gondolatom a’ földnyiladék mélysége volt, föltekinték *s 
^(tam hogy ez körülbelül 50 lábnyira fekszik föld a’ színe 
alatt Hogy e’ bukás éltünkbe nem került, ezt mi csupán 
a’ bivalyoknak köszönhetjük, raellyek szélgázoltatva, ’s 
öszszetörten több lábnyi magasságra fekvének egymás 
felett ’s igy esésünket igen igen könnyítették. Csak hamar 
észrevettük, hogy az előttünk szaladt nagyobb állatok va
lamivel meszszebb egy kevésbbé lejtős helyre másztak fel, 
miből mi azt következtettük, hogy csak az előcsapatban 
levők veszték életöket, a’ többiek valamint m i,  a’ ruga
nyos teslhalomra zuhanva sértetlenül végzékaz előbbieknek 
halálos utat. Még érzettük ingani a’ földet’s félni kezdénk, 
hogy még minden veszélyen nem estünk á t ,  mert lehet, 
hogy ezek is menedék-helyünkre sietnek. Süvöltve zúgott 
a’ s z é l , ’s a’ harapozó lángokat a ’ földnyiladék torkola
tára kanyaritá. Nemsokára ennek is lángba borult egy kis 
része ’s itt is kezdett pusztitni a’ borzasztó tüz-elem , 
melly már a’ túlsó oldalon minden füvet, növényt letarolt, 
’s minden élőt kiirtott. Csak akkor vehettünk mi uj bátor
ságot , midőn láttuk, hogy a’ tüzelem menedékünkbe nem 
hathat. Lovainkat (ágasb helyre vezettük, tüzet gyujtánk, 
’s egy bivalyborju legszebb részét sütöttük meg. — íg y  
maradtunk mi két napig e’ földhaeadékban, részint hogy 
a’ leégett sivatag addig kihűljön, részint kipihenjük ma
gunkat, ’s lovaink is visszanyerjék elvesztett erejöket. Má
sodnap reggelén mennydörgést hallánk, a’ közelgő zivatar 
legbizonyosabb előjelét,mit mulhatlanul eső szokott követni, 
és ez minden lehető tűzveszély ellen biztosított bennünket. 
Harmad nap reggelén folytattuk utunkat, ’s a’ mint a’ sza
bad ég alá értünk, egy tarka színezetű,’s a’ kiállott bor
zalmak után valóban mélyen megható látvány volt előt
tünk. Több ezer minden fajú ’s nemű állat feküdt csoport 
*s Byájanként a’ föld színén, némellyekmegégett tagjaikat 
nyaldosák, mások a’ nélkül hogy felállottak volna, mesz- 
szére nyújtogatták fejőket, hogy a’ körükben levő füvet 
lelegeljék. Ez  bizonnyal paradicsomi jelenet volt , a’ far
kasok és párduezok a’ zergék őzek közt tanyáztak.

Következő éjen záporesó szakadt, ’s ez a’ szegény 
állatokat újra föl él észté. A ’ legközelebb reggelen minden 
oldalrul szökdelő szarvasokat és zergéket látánk , ’s a’ 
közel hangzó ordítás bizonyossá tón bennünket, hogy el
lenségeik is ,  a’ farkasok és párduezok, talpon vannak.A’ 
bivalyok és lovak is csoportokba seregiének ’s csak né
hány egyes állatot láthatánkkörültünk, mig a’ nagy csor
dák a ’ távolban tanyáztak.

(Németből.) G e r ő .

Tár ez a*

(Mesterséges hajlitás egy templom falán )  Angliában 
nem rég következő építészi szakismerőknek bizonyára igen 
érdekes fal-igazitási műtétéit vittek véghez. Wesfonban 
a ’ Suffolki grófságban egy még a’ 14 századból származó 
templomocska l830ban villámcsapás ’s később reá követ
kezett orkán-vihar által annyira m egsérült, hogy éjszaki 
fala 19 hüvelybnyi konyulást szenvedett ’s következéské
pen bedóléssel fenyegete. Cottingham építész elhatárzá, e’ 
mintegy 4890 mázsa nehézségű falat egyenes vonalba hoz
ni. A’ dologhoz igy fogott: Azon 2 hüvelyknyi vastag vas 
rudakat, mellyek a’ templom mind két falán átvonulának 
’s azokat öszszeköték, felmelegítés által akarta kinyújtani. 
E ’ rudak tehát, mellyek egyik végen csavarokkal (sró-  
fokkal) valának ellátva ’s a’ déli falon át kinyúltak, élő 
szénnel megtöltött öntött vas serpenyúkön át megtüzesit- 
tettek ’s miután a ’ hőség által eléggé megnyúltak , a’ 
csavart szorosan a’ falhoz tovább srófolták. Erre  a’ tüzes 
eerpenvűk elvétettek ’s a’ hűlés azonnal elkezdődvén a’ 
vasrudak egyformán régi arányukba viszsza- és öszsze-

huzódtak, a’ végeikre szorított csavarok által az egész 
falat is hasonló engedésre bírván. A’ negyedszeri illy mó
don tett eljárásnál az egyház fala teljesen viszszanyerte 
elóbbeni pontirányos állását.

(Kalliphurnas Mikó.) Egy philhellen, ki folyó évben 
ismét meglátogatá Görögországot, többek közt azt beszé
lő e l , hogy legjobb barátját Kalliphurnas Mikót egy ko
lostorban az Athos hegyen feltalálta, hova ót lelkifurda
lásai üzék. Miután t. i. hazája függetlenségéért vitézül 
harczolt volna, Fruzsa vagyis Euphrosina nevű nővérével 
Athénébe vonult, családja tetemes jószágait birtokába ve
endő. A’ szép Fruzsát uj Görögország leggazdagabb lyá
nyai egyikének tárták, ’s nem csekély kérője akadt rövid 
idő alatt. Ezek közt egy ifjú hg is volt, Nerio, ki mély 
benyomást látszott gyakorolni a’ lyányzó szivére. Egy 
estvély alkalmával a’ testvérek házában lelkek és kísérte
tekről beszélgetőnek ’s Mikó határozottan kijelenté, mi
kép ó az efféle mesebeszédre mit sem ad. Az egész tár
saság megbotránybozott e’ szabadelmüségén ’s maga nő
vére is nyomosán kéré, beszélne több tartózkodással. De 
ifjú Kalliphurnas Mikó csak kaczagott , ’s ajánlatot tön 
bármelly próba- kiállásra, hogy a’ kísértetektől nem fél. 
Nerio ki szinte illy hitetlen v a la , feihivá ót, akarna é egy 
a ’ ház szomszédságában álló török szent sírján tojásos 
buktát sütni. Mikó b e jeg y eze t t  e’ tréfába ’s azt mondá, 
hogy a’ serpenyűt a ’ síron hagyva a’ süteményt a’ társaság
nak elhozza. Azonnal több fiatal ember a’ félénkek meg
nyugtatására Mikót elkísérni ’s közelben maradni ajánl- 
kozék , hogy segítségére lehessenek n e k i , ha csakugyan 
baj érné ót. Kaliphurnas a’ szükséges eszközöket magá
hoz véve tehát útnak indult ’s barátjai távolrul követék 
ót. Miután tüzet gyújtott,  úgy tetszék neki, mintha a’ 
sírból e’ szavakat hallaná : „ Hitetlen, mit cselekszel, fuss, 
ha a ’ botrányt életeddel nem akarod fizetni! ‘ Ugyan e ’ 
pillanatban egy nagy turbános fej emelkedők fel közel a’ 
sírkő mellől, melly száját meszsze kitátá. Mikó félelemből 
vagy boszuságból a’ serpenyőben forró olajat a’ tünemény 
szájába tölté. Iszonyú kiáltás követé e z t , melly meszsze 
áthangzott az éj vidékén ; Mikó barátjai oda sietének ’s 
miután a’ lámpát, melly eldült ’s elaludt, ismét meggyuj- 
ták, egy holt embert láttak a’ sír mellett feküdni. A ’ ha
lott Nerio volt, ki a’ társaságot titkon elhagyta , hogy 
Mikó barátjára amúgy jól ráijeszszen, ’s imez által olly 
borzasztóan meggyilkoltatott.— Maga vala a’ szerencsét
len, ki húgának a’ gyászhirt meghozá, ki azt nyugodtab- 
ban elviselő mint reméllék ’s fájdalmát jóttevésben enyhí
teni törekedett. De a’ szerencsétlen Kaliphurnas nem vi
gasztalható m agá t , lemonda fényes jövőjéről , nagy va
gyonáról, ’s keservével egy kolostor magányába zárkozott.

(Szakálas gyermek.) Hannoverában jelenleg egy né
met varga fiát mutogatják, ki még csak 5  és */2 éves de 
már 4  láb 9  hüvelyk m agas, teljesen kifejlett, szakála, 
mély hangja van. szóval a’ férjfiusodásnak minden jeleivel 
bir. Szülőföldének orvosa (egy  kis falu Merlingen kerü
letben) azt bizonyítja, hogy a’ fiút 3 V2 éves korában gyó
gyítván, ót már akkor kifejlettnek találta!

IGAZÍTÁS. A’ Társalkodó f. évi 63dik sz. első lapján Szombat
helyről * alatt közlött jegyzetben pár sor kimaradván , érte
lem-zavart okozott, mellyet igy kérünk kiigazittatni: Váro
sunkban korteskedés dühöng, polgárink borral izgattatnak né
hány önző társuk által, a’ rendetlenség napról napra nő, e- 
lőljáróink tekintélye hanyatlik, egyedüli hatálylyal a’ nép fö
lött egy két megyei tisztviselő bir stb.“ — Továbbá a’- 64dik 
sz. lső lapján ,,Halálos fenyíték“ czimü czikkben az 5ik pont 
igy szól: ,,a’ büntetés pedig annyi mint bizonyos j ogtu 1 
megfosztás a’ 2dik lap 22. sorában megérjen h. olv. meg
térjen“, alább Reuthingen h. „Reuthlingert“, a’ 26S. lapon me- 
rény-tudója h. merénytudtasa (Mitwisser.)

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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Rákos mezején.

Polgárok vagytok! a’ hazának 
Jó s híi polgárai !
Ha „ p o l g á r “ névre büszke volt a’
Hatalmas római:
Miért ne verne hangosabban 
E’ névre kebletek,
Midőn h a z á é r t  és k i r á l y é r t  
henn lángot érzetek ?

’S magyar fiák vagytok fejenként,
’S magyar had összesen,
Csákótokon kolcsag-tolú leng 
Negédes-kényesen,
Deli magyar szabás a’ testen,
Kard , biztos oldalon ,
Honvédő fegyver a' kezekben • —
Künn álltok R á k o s o n .
Rákos mezőt dicső , nagy ösek’
Árnyéka lengi át ,
JVagy és dicső emlékek őrzik 
Évszázados porát:
Itt'esküvétek ti is esküt,
Hallá az égi bolt,
Zászlótokon lágy szél suhant el —
A’ hon nemtöje volt*
’S most fölkenetti a’ fegyvernek,

< Megemlékezzetek:
Mi tiszt köt a király s hazához,
Mi P e s t h e z  bennetek!
Dicső magyar hazánk' keblében 
P e s t ü n k  az élő szív,
Ki köztctek ne lenne hozzá 
Mint önmagához hív ?
Népek tekintnek 's nemzetek r á ,
’S tekintenek reánk,
Nem , nem lehet, hogy megmaradjunk ,
Minők eddig valánk :
Fenn leng a' zászló, ébredésre 
Az őrtűz fennen ég,
Kimondva harsan szét a’ jelszó,
!S ez — ,,a’ n e m z e t i s é g “ !

E ’ pajzs alá fogtok vonulni 
A’ béke napjain,
(Nélküle nincs fény, nincsen áldás 
A’ hon polgárain),
És büszke verseny szép tüzében 
Köt k őre hordani:
’S fog a’ magyar1 m a g y a r  v i l á g a ,
„ P e s t “ felvirágzani.

’S ha tán nehéz napok borultán 
Ellenséc törne ránk,
A’ házi tűzhely hü magányát 
Fölváltja harczi láng:
Mint egykor K ő s z e g  és E g e r n e k  
Polgári keltenek:
E 1 láng vigyen győző csatára 
’S e1 jelszó bennetek!

Polgárok vagytok ! a’ hazának 
Jó s hü polgárai!
Magyar fi k , a’ hon szivének 
Esküdt örhadai;
Fel ,  feldobogjon, hangosan fel,
E ’ névre kebletek!
Ti a’ m a g y a r  n e m z e t  szivének 
Örhadja lettetek !

Váltótörvény kezes.

Váltótörvénykezésről, több évi életbe léptetése óta, 
alig értekezék egykét czikkiró; ’s néhány kereskedőn és 
ügyvéden kül épen kevesen ismerkedőnek meg vele; üd
vös hathatosának pedig szükséges feltété, miszerint nem
csak felfödöztessenek hiányai ’s intézvényinkhezi simulása 
eszközöltessék, de egyszersmind lehető legtöbben ismér- 
kedjenek meg vele. Oka ennek, részint, mert azon osz
tály, mellynek ’s mellyért legfókép alkottatvák a’ váltótör
vények, a’ kereskedők t. i., politikai intézvényinkben nin
csenek képviseltetve, részint, mert uj intézvények ösal- 
kotványba illesztetésére nem egy két év , hanem hosszasb 
idő kell, ott kivált, hol az országgyűlések minden három 
évben tartatván, a1 szögletességek kisimítását lassúbb mű
ködés eszközli. Azonban bogy ez így van, nem épen baj; 
alkotványos országban misem történhetik meg pillanatban, 
’s a’ lassan növő fa , melyebb gyökereket vervén, mindig 
tartósb életű , mint a’ havi növény, mellynek kora tavasz 
’s kora halál sorsa.

Azt hitték sokan , hogy a’ váltótörvények egyszerre 
megsokszorozandják a’ pénzt, hogy kézzelfogható üdvet 
árasztandnak a’ hazára, ’s miután ez nem történt, a’ mint 
nem is történhetett, káros következményüeknek nyilatkoz
tatják. A’ hiteltörvények ezen ellenségeinek azonban hi
telt, fontosságot adni azon okból nem lehet, mert felszó
lalásaiknak észszerűden reményeik meghiúsulta szolgál 
alapul; de midőn azok is , kiknek a’ nemzet megszokott 
sokat hinni, akkint nyilatkoznak, miszerint tudták ugyan 
ők, hogy föveilenek még a’ hiteltörvények, ’s hogy csö
mört fognak okozni, de a’ többség panacéat faivén ben- 
nök, ’s gyanúsításokra okot nem akarván adni, mit volt 
mást tenniük, mint azt, mit azon szegény kalona tett ki 
midőn reá ütöttek , de étke még nem volt megfőve, félig 
nyersen nyelte azt le , mondván: .tudja isten, mikor lakha
tom ismét jó l; midőn mondom ezek is így nyilatkoznak, 
igen óhajtható, hogy minél többen szólaljanak fel, meg
mutatni igyekezók, miszerint hiteltörvényinknck nincsen 
káros eredményük.

Általányos hitel-előidézésre, álíalányos miveltség kell. 
Nem e lég , hogy gazdag legyen a’ haza, a’ miveltség bi
zonyos fokával is kell birn a , hogy képesek Jegycnek 
polgárai adni, érdemelni bizalmat. Az érzés és értelem 
nevelés által lehető tökélyességrei kifejtése teremti azon 
erkölcsi tőkét, mellynek bizalom és hitel kamatja. Érte
lem a’ hitel alkalmazni tudását, érzés szent sérthetlen- 
ségét képezi: e’ kettő a’ hitel alkatelemeinek öszvege, 
együtt ipart, szorgalmat, boldogságot teremthetnek, egyen- 
kint értéktelenek, mint a’ törött edény, mellyet hajszál
nyi repedés tesz haszonvehetlenné. Mi haladunk ugyan a’ 
miveltségben , de ha e’ haladást jól elemezzük, meg kell 
győződnünk, miszerint az inkább értelem e vonatkozik ’s 
csupán a’ már úgy Í3 miveltebbek sajátja: országgyűlé
sek , tudós társaság, hírlapi vitatkozások haló eszközei 
valának azok miveltségi fejlődésének, kik arra körülmé
nyeiknél fogva elökészültséggel bírtak; de a’ nép, a. 
nagy tömeg, érzelem ’s értelemben e g )iránt helyben áll£ 
Ez általányos miveltségi bijány lehetne tehát ok, miért a’ 
váltótörvénykönyv időeiőttinek , sót káros hatásúnak mon
dathatnék ; ámde általa nem is az czéloztatott, m ugyan 
köztörvénykezésünk balságaí mellett nagy mértékben be- 
következendik, hogy t. i. nagytó! kicsinyig mind váltók
ban vegye ’s adja kölcsöneit, de csupán, hogy aziparü- 
zők , kereskedők ’s a' mennyiben termesztvényi áruk, in
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gó javak tulajdonosai, a’ földbirtokosak hitele alapittassék 
weg. Kereskedőkre nézve hiteltörvények a’ föld bármelly 
országában károsak nem lehetnek , mert a’ kereskedőket 
érinthetlen kiváltságok sehol sem bilincselik , s üzleteik 
hasznosságának föltéte váltói pontosság ; földbirtokosakat 
illetőleg pedig , azt hiszem , ezekre nézve eredvényök , 
melly e’ tekintetben még nincs i s , káros nem lehete tt : a ’ 
földbirtokosak, kiket kivált, sőt kizárólag féltenek, nem 
bukhattak, mert váltóüzlettel még nem is foglalkoztak, mit 
világosan tanusit a’ váltótörvénykezés körüli tapasztalás, 
melly szerint a’ váltótörvényszékek előtt földbirtokosak el
len lefolyt perek csak V15 részét teszik azoknak, miket 
kisebb részben a’ kereskedők és városi polgárok, nagyobb 
részben pedig az izraeliták indítottak egymás közt. Buk
hattak néhányon , de mikint két fecske nem csinál tavaszt, 
úgy ebből nem szabad általányos veszélyt sejditeni , sót 
számba venni okvetlenül szükséges , hogy azok megbuk
tak volna váltói szigor nélkül is ,  mert kiket sem anyagi 
jóllét, sem erkölcsi erő nem köt a’ rend és becsületes
séghez , azokat köztörvénykezésünk pártfogása sem fogta 
volna megóhatni. ’S ezen egyszerű egyetlen körülmény 
kizárja a’ lehetőséget, hogy a’ váltótörvényeknek káros 
eredvényök lett volna. —

Hasznukat nem lehet ugyan . mint mondani szokták , 
mutatóul tenyérre tenn i , mert tevőleges jótéteményeiket 
eddig inkább csak egyesek érezhették teljes mértékben: 
de hogy intézvényink agg  fáján olly ágnak tekinthetők , 
melly gyümölcsöt jogosít reméllni, azt az okok, más né
pek tapasztalati, de saját helyzetünk ‘s körülményiek egy
bevetése után is alig tagadhatni. A’ nemzet jellemének mo
rális kiképezésére hatandnak, elvvé, gyóződéssé érlelendik, 
hogy mit az ember kölcsön vett, azt visszaadni erkölcsi 
kötelessége, ’s hogy szószegésnek, nem fizethetésihely
zetbe esésnek bizonyos következménye a ’ nyomor ’s raeg- 
vettetés. Eddig köztörvényi kötelezvényre sok vett föl 
pénzt, bár valószínűnek látta, hogy a’ kötött időre szavát 
be nem válthatandja; mert a’ jogszolgáltatás lassúsága’s 
iigyvédies menete által pártoltatni tudta m ag á t , sót nem 
egynek roszlelkülelére reménye is volt még, hitelezőjét ki
játszhatni; de ha meggyőződve leend, hogy a’ kötött idő
iéi nem fizetés esetében tüstint ki nem kerülhető foglalás 
alá ju tand : vagy nem veend kölcsön pénz t , vagy a 
kölcsönvettet leróni ügyekezendik, ’s ez már magában a” 
hitel-előidézés okainak egy legerősbike. — Épen azok, kik 
a’ hitelezőknek a’ per hoszusága miatti kijátszatásátsors és 
körülményeknek szeretik tulajdonítani, ellenben kegyet
lenségnek tartják, hogy váltói eljárásoknál még csak 15 
napi várakozást sem nyertek adósságuk lefizetésére , ta
núsítják , miszerint fél akaratjok volt csak tartozásuk le
rovására, pedig ezen félakarat egészszé ’s oily erejűvé 
szentesitésében, hogy az Íg é re t , az adott szó már eleve 
bizonyos teljesülendésnek tartathassék, fekszik azon erő, 
melly hitelt gazdag és szegénynek egyiránt biztosit, ’s 
a ’ mint ig a z ,  hogy nem vagyon, de becsületesség, melly 
nevelés által szerezhető, garantiája a’ hitelnek , úgy igaz 
egyszersmind, hogy bizonyosság az ember cselekvésének 
legjobb iránytűje 's ezt szigorú és határozott törvény 
adja.

Fölöslegnek tartván tovább fe jtegetn i: voltak é ala
pos okaik , kik a’ váltó törvénykönyv éretlenségét, káros 
hatását bizonyitgaták , ellenben igen elismervén, hogy van
nak szögletességek benne , mellyek gondos kisimítást i- 
génylenek: néhány leginkább gyakorlati észrevételt igyek- 
vendem tenni ’s azoknak legkivált ajánlani figyelmébe, 
kik kedvet ’s erőt éreznek magukban udvari tanácsos 
Zulay Aloiz ö mga által kitűzött azon jutalomkérdésre pá
lyázni. melly szerint a’ ,,váltótörvénykönyv homályai, el
lenkezései ’s hiányai“ kimeritóleg leendnek elóadandók.

A váltótk. I lr .  143. §-ban á l l ’s ha valaki a’ 
vtszék eljárását, vagy határzatinak végrehajtását erő

szakkal gátolná , az ellen a’ váltótörvényszék felszólítá
sára az illető polg. ha tóság , a’ szükséges hatalomkart 
azonnal kirendelni köteles.“ Föltéve, hogy hazánkban nincs 
52 kis királyság, mellynek mindegyike részét teszi ugyan 
az egésznek , mindazáltal olly önálló helyhatóságot gya
korol, millyet sem porosz kerületek, sem köztársasági can— 
ionok, sem franczia departementek nem gyakorolhatnak, 
e’ rendelete a’ törvénynek még is károsan hatand a’ jo g 
szolgáltatásra. Ugyan is: elméletileg azon urszékről,melly 
a’ biztosítási, vagy kielégítési végrehajtást végzésileg el
rendelte , szükségképen föl kell tennünk, miszerint ellen
állás esetére a ’ hatalorakart is elrendelendi; mert hiszen 
ezt következetes é g ,  ’s a’ fenirt törvény szavai is úgy 
parancsolták, ’s igy a’ megkivántató ellenállásróli följe
lentés nem egyéb, mint időrabló formaság, melly csak 
úgy ’s akkor fogna elnézhető lenni, ha nem használtat
hatnék a’ hitelezők kijátszatására ’s a’ formaság ellenvétó 
törvényhatóság a’ vtk. II. r. 140. §. hasonlóságánál fogva 
kárpótlásra nem szorittathatnék. A’ pesti hitelező például, 
be nem érthe ti , hogy Somogymegyei adósa három évre 
záratik be , m e r t , mig ő az ellenállásróli följelentés után 
a’ hatalomkart megrendelő végzéssel Pestről Dráva part
jára érkezett, az öszszeirt vagyonon túltett: neki pénze 
kell ’s nem rósz lelkű adósának bebörtönöztetése. Miért 
is mind elméletileg okszerűen következtethető, hogy azon 
vtszék , melly a’ kielégítési végrehajtást akarja, akarnia 
kell végső szükségben annak hatalomkar általi eszközöl- 
tetését i s ; mind gyakorlatilag óhajtható, hogy a’ tapasztal
ható ezenszerü kijátszásoknak eleje vétessék olly törvény 
á l ta l , melly szerint vtszéki v ég zés t , ellenállás esetében, 
minden további följelentés nélkül , az illető hatóság hata
lomkarral tettlegesithessen , azon kikötés mellett azonban, 
hogy illy esetekben az elvett vagyon mindig , ’s igy ki
elégítési végrehajtáskor is ,  a’ kérdés bírói eldöntetcseig 
gondnoki kézbe adassék.

A ’ vtszék idézés, biztosítás ’s kielégítési végrehaj
tás végett, a’ felek jogos kérelmére, minden mezővárosi 
tanácsot megszokott keresni, ’s igy a’ mezővárosokat ál
talában rendezett tanácskozásiaknak tartja#): a’ törvény a- 
zonban csupán ,,rendezett tanácsú mezővárosok által ren
delvén váltótörvénykezési cselekvényeket eszközöltetni, 
fölteszi, hogy vannak mezővárosok, mellyek rendezetlen 
tanácsuk miatt, illyszerü eljárások végbevitele iránt nem 
bízathatnak meg. És miután a’ törvény körül nem Írja, mil- 
lyeknek kell lenni a’ mezővárosoknak, hogy rendezettekül 
tartassanak, a’ tapasztalás pedig világosan tanúsítja, hogy 
az illy mezővárosi tanácsok rendezetlensége iránti kifo
gások gyakoriak, szükséges, hogy a’ törvényhozás vagy 
a’ tanácsok rendezettségét írja körül, vagy, mi vélemé
nyem szerint még czélszerűbb , elhatározza , miszerint 
a’ vtszék minden mezővárosi tanácshoz intézhessen meg
kereső leveleket, annál is inkább, mivel a’ mezővárosok 
ezen esetekben a’ vtszéknek egyedül eszközeiül tekint
hetők. —

II. r. 19. §. szerint az adós azon vtszék elé is idéz
tethetik, mellynek helyén ideiglen tartózkodik. E ’ rende
letét a’ törvénynek , véleményem szer in t, csak a’ vásári 
váltókra kellene szorítani, mert még is méltánytalanság 
az adós iránt , hogy, hova ó két, három napra egyéb ü -  
gyei elintézése végett utazott, megidéztetik, ’s vagy to
vább ott maradni, vagy azon alkalmatlanságot tűrni, ügye 
védelmét isméretlenre bízni, kénytelenittetik.

A’ hátiratok kitörölhetéséröl nem rendelkezik ugyau 
törvényünk, mindazáltal, mint váltójogászink vélekednek ,

«=) ’S tartania kell, mert mikint tadhatná, h o g y  e x  vagy amaz 
mezővárosoknak joga van elsőbiráskodni, midőn e' jog nem 
csak kiváhság, de ha^nálat által is «/.»rezlictő, s e x  utób
binak érvényessége fölött illykur mindig az egyik hitelező 
fél hátramaradásával vitatlaűk.
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azt megengedni látszik. Példából leginkább láthatni, nem 
lehet é e ’ kitörléseknek káros következésük:

Helyettem B-nek— A. helyettem C-nek—B. helyettem 
D-nek— <J. helyettem E -n e k —D.

A ’ váltó E. birtokában van; ha a’ D.—C. betűvel j e 
lölt hátiratot kitörlij, nem támadhat egyéb baj , mint hogy 
bemutatáskor a’ kibocsátó ’s illetőleg elfogadó a ’ hézag 
miatt addigi míg biróilag bebizonyittatik, kié a’ váltó, nem 
űzeti ki, hanem a’ pénzt bírói kézbe teszi le ; mert a’ ki- 
törlött hátiratos, kitöröltetése miatt sohasem fog haragudni, 
az előzök pedig a’ kötelezéstől különben sem mentesek ; 
támadhat azonban C—B hátirata kitörléséből D.-C-re nézve 
jogsértés. Ugyan is viszkereset esetében E. D-hez fog 
fordulni , de nem joggal fogja é azt mondhatni : ,,C elő
zöm , kiben viszkereset esetére egyedül bízván fogadtam 
el a ’ váltót, ki van törölve, vjszsza nem veszem.4* Igaz, 
nincs miért a ’ váltótulajdonosnak elözőji valamellyikét ki
törölni, de még is megtörténhetik, ’s a’ törvénynek a’ tör- 
ténhetöségekre is ügyelettel szükség lennie.

Gyorsaság lévén a’ váltótörvénykezés kiváltsági jel
lemének fővonása, kelléke, ezt sem kényelemnek, sem költ
ségkímélésnek alá rendelni nem kellene. A’ váltótörvény
székek most hetenkint kétszer, hétfőn és csütörtökön tar
tanak üléseket ’s habár rendelve van , miszerint az elnök 
sürgetés esetekben rendkívüli ülést is köteles tartani, ki
nek alkalma volt a’ gyakorlat, az élet e ’ részbeni tanúsá
gával megismérkedni, tap asz ta lh a t , miszerint kívánsága, 
az elnökök hibáján k ívü l, vagy csak igen rendkívüli e -  
setekben , vagy minden esetre 24—48 óra lefolyása után 
lón teljesítve. A’ pesti e. b. v tszéknél, hol egy év alatt 
20—25 ezer végzés hozatik, a’ bírák szaporított száma 
mellett óhajtható, hogy mindennap tartassanak ülések, e- 
gyebütt p e d ig , úgy hiszem , egy végzésért is méltányos 
öszszeülni, annál is inkább, mivel lehetnek ese tek , midőn 
a’ ma sikerrel használhafandott végzésnek bárom nap múlva 
mi hasznát sem vehetendi a’ folyamodó.

A ’ váltók hitelesíttetését, azaz a’ kibocsátó, vagy el
fogadó aláírása valóságának két tanú általi elismerését, vé
leményem szer in t , a’ váltó üzletet tetemesen korlátozná. 
Lehetnek, vannak esetek, midőn a’ kereskedőnek hitele 
f e n t a r t h a t á s a  s z ü k s é g e s i t i , hogy váltója ki
bocsátásáról kívüle’s az etfogadón kívül, kinek se legyen 
tudomása. Hitel csekély vagyonút is magasra emelhet, 
annak, sokszor alaptalan hirekbüli elvesztése pedig a’ ke
reskedők legdusabbikát is megronthatja, ’s ezen hitel nem 
csupán kőtöfelem vagyonosságában, aláírásának hitelesít
tetésében , de abban á l l , ha becsületességéről, fizetési 
készségéről ’s arról győzödém meg, hogy a’ végszükség
ben megkeresendő jogszolgáltatás gyors, teljes kielégítést
e sz k ö z lő .  Ha , tehetvén a z t , nem hitelesítette kötőfelének 
aláírását, vagy tökélyesen megbízott becsületességében , 
vagy az aláírás megtagadásából eredhetendő veszteséget 
nem becsülte annyira káros következésünek , mint azt, ha 
üzlete alaptalan hírek koholhatandására, közretétetik. 
Illvnemü érdekek mérlegezése, mindig a’ felek szabadsá
gára hagyandó. — Valamint ezt, úgy czelelleninek tar
tom egyszersmind az t ,  hogy a’ kepesseg egyedül a’ ke
reskedőkre szorittassék , mert a’ mint hiszem , hogy nem 
czé lsze rű , sőt lehctlen a’ statusnak polgárig tiltó szabá
lyok által teljesen megóni akarni a’ pazarlástól, úgy meg
győződésem egyszersmind, hogy epen az által, ha a pol
gároknak lehető szabadságukban hagyatik , vagyonukról 
akkintrendelkezhetni, mint nekik tetszik, gerjesztetik ben- 
nök azon önállóságrai törekvés, mellyböl erenyes, rendes 
élete. lélekt*Bi*aS következtethetni. F(j|£ L s j os>

váltó ügyvéd.
A ’ m .  * » * « •  e g y e s ü l e t  f. é. aug. 22kén Pesten 

a’ nemzeti casinóban d. e. 1 0  órakor kor mányzó választmá
nyi ülést fog tartani, mellyre a’ t. ez. választmányi ’s ren

des tagok , úgy az ügybarátok minél számosabb megjele
nése tisztelettel kéretik. Pesten aug. 6 án, T ö r ö k  János 
egyes, titoknok.
 ̂ Az Iparegyesület folyvást szerencsés tapasztalni 

a t. ez. közönség minden osztályinak jóakaratuságát, raelly- 
nek újabb tanúságai: Kanitz Manó helybeli kereskedő ur, 
saját költsegin rendelte meg olvasó-szobánk szép lámpá
já t ,  melly ifjú művészünknek Schlick Károly szinháztéri 
bádogos mesternek és ifj. Schlick Ignácz legújabb öntö
dénk felállító jának kiváló díszére válik. Kanitz e’ lámpa 
’s még némelly világítási eszközök ára fejében 1 0 0  pftot 
fizetett ki pénztárunk helyett. Giesztringl és Szécsán, hely
beli asztalos mesterek, két nagy Íróasztalt készítettek a’ 
jegyzői hivatalba, Wiegenthal ur pedig az egyesület min
den szobáit porládákkal látta el. Virnau János ur, néhány 
nevelő- intézetben tanító , a’ terraészetleirati felolvasások 
használatára ’s természetgyöjfeinénypótszer gyanánt 250nél 
több rajzot ajándékozott, mindnyájat színezve és nemez 
papirtáblákra feszítve. Schloss Móricz ur, a’ hermaneczi 
papírgyár tulajdonosa, — pesti raktárából ingyen fedez
teti a’ jegyzöség papír-szükségeit. A’ P. Hírlap és Ma
gyar Gazda szerkesztőségei folyó évre is ingyen adják lap
jaikat, az Ofner und Pesther Zeitung tulajdonosnője pe
dig ’s a’ Merkur kiadója most kezdik előfizetésünk nélkül 
megküldeni lapjaikat. Végül A’ pest-kolozsvári és pest
eperjesi gyorskocsizási intézetek igazgatóji, t. ez. Lob— 
mayer és Matthaeides urak , amaz már egy év óta imez 
pedig mostantól kezdve béimenten hozatják és vitetik az 
iparegyesület czíme alattjövó ’s menő minden küldeményt. 
Fogadják egyesületünk ezen ügybaráti az igazgató választ
mány annál buzgóbb köszönetét, minél nagyobb sziveske- 
déseikben a’ pénzes jóltevés és ügyszeretet kedveskedése. 
Az igazgató választmány 1844ki aug. 2kán tartott ülésé
ből. Csanády, jegyző.

A z  I p a r e g y e s ü l e t  dijosztó ünnepe f. hó 25kén , 
ősi magyar szokás szerint áldomásos mulatsággal fog be- 
rekesztetni. Mint apáinkat egykor , miután honszerzó fá- 
radalmikért hazát nyertek jutalmul magoknak és örökségül 
utódaiknak, Árpád Csepelre vitte á t ,  hogy ott lakozza
nak vig lelkesedéssel pihenésük napjain: úgy az iparegye
sület Dunánkra szállitandja egy gőzösön koszorusit,hogy 
az ősi vigalomhely körül áldomásokkal tisztelhesse meg 
őket. kik mint az ősek hajdan véresen, úgy, borunk szük
ségeihez képest verítékesen fáradnak a’ haza gazdagítása 
körül; hogy képviselő személyeikben, víg kedvtöltés közt, 
komoly szövetségbe léptesse hazánk müiparát a’ természet 
vizelemével , melly istentől rakott országutja a’ kereske
désnek, ifjodó iparországunb e’ csecsemő testvérének, mit 
nagyra nevelni, hatalmassá erősíteni, az iparnak egyik 
nagyszerű hivatása, hogy végül derült vigaságban hozza 
viszsza, épen Lajos napján , emlékezetét azon kornak, 
mellyben Lajos király tengerekkel határozta hazánkat ’s 
keleszszen biztató sejtelmeket a’ közel jövendőre, mellyben 
az iparegyesúlet két elnök Lajosa ismét tengerhez köze- 
litendi azt ’s iparát és kereskedését. Az ünnep dísze mél- 
tólag fog rendeztetni ezen jelentékességéhez. A’ gőzös 
teljes világításban fogja vendégiteste 7 órakor a’ Dunára 
szállítani, ’s ennek közepén megállapodván, itt szép tű
zijáték és zene mellett fog az áldomások kis de ízletes 
lakomája tartatni. Kik ez ünnepélyben részt óhajtanak venni 
szíveskedjenek Budán t. ez. Frankenburg Adolf (hídfőnél, 
Lika házban) és Gaal József (ráczvárosban, a’ vár felme
neteli Viligut házban) uraknál; Pesten pedig t. ez. Ka
nitz Manó urnák nagy hid-utezai, Nagy József ur váczi 
uczai Zöldfához czimzett kereskedéseikben , továbbá P e -  
trichevich Horváth Lázár u rná i , a’ Honderű szerkesztő
ségében ’s végre alulirt jegyzőnél jegyet váltani 4 pfton. 
Az ünnepély napján bővebb ertesites fog adatni. Az ün— 
neprendezö alválasztmány meghagytából aug. 14. 1844.

C s a n á d y ,  jegyző.
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C z u l i o r s y a r - e g y e s ü l e t .  A’ pesti czukorgyár e -  
gyesület korm. választmánya hözhirré téteti , hogy mos
tantól kezdve addig i s ,  mig a’ gyárhivatalok rendszeres 
betöltése eszközöltetnék, az egyesülethez intézendő min
den levél, részvényfizetések vagy aláírások, mindennemű 
tudakozások stb. nem mint eddig a’ m. kereskedelmi tár
saság hivatalában , hanem a’ ,,pesti czukor-gyár egyesü
let“  czime alatt, Jalics Ferencz választmányi tag által 
(Királyutcza 1369ik sz. alatti lakában) fognak elfogadtat
ni. — Vereby József egy. titoknok.

A3 kisdedoTÓ int. M. O, térj* Egyesület 
Byári közgyűlését f. aug. 23án reggeli 1 0  órakor a ’ nem
zeti Casino kisebb teremében tartandja, meliyre minden 
részes tag és ügybarát szives megjelenése tisztelettel ké
retik. Választmányi határzatból S t u 11 e r, Ferencz egyes, 
titkár.

Ax iparegyesület igazgató választmánya ismét 
kedves kényszerűségben van köszönetét nyilványitania né- 
melly újabban tapasztalt jótéteményekért — Steindl F e
rencz butorgyárnok u r , physicai szertárunk számára 3. 
nagyszekrényt állított be ajándékul. — Török János ur , 
a’ Gazdasági Egyesület fáradhailan buzgóságű titoknoka, 
népszerű könyvtárunk lsö füzetéből 1 0 0  példányt vitetett 
e l ,  kiosztásul a ’ gymnaziumbeli fiatalság között; Kanitz 
Manó nagykereskedő u r ,  kivel olly gyakran, sót szünte
len találkozunk a’ jóltevóség különféle utain, ugyanezen 
könyvecskékből 350 példányt osztatott ki a’ helybeli kis- 
dedovó intézetek apró népe közt; végül Hegedűs Z s ig -  
mond ur , hasonlag 1 0 0  példányt rendelt meg jótékony- 
czélból. Szívesen remélljük, hogy az isméret-terjesztés- 
nek, illy emberbaráti módjához több lelkes hazafi is népbarát 
nyúlni fog Végre még egy kedves küldeményről kell em
lítést tennür-k, Ásványgyöjtemény iránti felszólításunk alig 
lett közhírré, és gr. Dessewífy Eged növendék pillanatig 
sem késett 1 1  gyönyörű ’s becses kőpéldányt küldeni be. 
Szívesen üdvözöljük a' fiatal grófot zsenge korában már 
azon pályán, mellyen fényesen diszleni ’s az egész ha
zától tisztelteim , a’ Dessewífy név hivatásához ’s igé
nyeihez tartozik. Aug. 12 1844. Csanády jegyző.

T á r é i n ,

(Utazás Szibéria sivatagain.) Ezen földsarki tartomá
nyokban rettentő hideg uralkodik, ki ennek gyötrelmit 
nem érzé, annak fogalma sem lehet arról. Az utasoknak 
csoportokban kell menniök, hogy egymásnak kölcsönös 
segélyül lehessenek e’ borzasztó hideg elviselhetésére. A’ 
testeket, lábaikat, fejőket ’s arczaikat elfedő szűcs munka 
(prém-bőrök) mintegydO fontot nyom, csupán ez alatt ve
hetni lélekzelet, ’s ez alatt hat le a’ torokba a’ fris l é g ,  
’s rendkívüli hidegsége meg megakadályoztatja a ’ lehel
letet. Az utasok lovai alig óhatják meg magokat a’ meg- 
fagyástól. Lelielletök elakad , ’s jéggé  fagyva orrlyukaik 
bedugulnak általa. Ekkor kétségbeesetten nyerítnek, ’s ha 
az  utas tüstint le nem ugrik lováról, ’s rögtön ncrn segít 
ra jta ,  ez azonnal életét veszti. A’karaván útját sűrű, ké
kes köd- ’s gözhomályban folytatja. Ezen gőzbül szem
látomást több ezernyi öszszefagyott apró részecskék képe- 
ződnek, mellyek az egész légkört betöltve olly különös 
zörejt okoznak, mintha bársony- vagy seiyemdarabokat 
dörzsölnének öszsze. E ’ vad magánynak egyetlen lakóji 
az iramszarvasok, ha valahol menedékhely mutatkozik, e’ 
felé sietnek sűrűén öszszebúva, hogy e’ szörnyű hideget 
kiállhassák. A’ levegőben egy madár sincs, legfölebb egy 
holló röppen el fölöttünk lankadt szárnyhasogalással. De 
magok a’ lelketlen tárgyak is érezni látszanak e’ szörnyű 
évszak befolyását. — Fát akaránk vágni fejszénkkel, üveg
ként pattant szét az. A’ legnagyobb fák, mellyek e’ tájou 
növekednek, olly nagy robaj jal repednek szét hirtelen, hogy

ez álgyudörgésként hangzik szét a’ vad sivatagon. M eg
hasad a’ föld, ’s az ennek mély gyomrából felszökeló viz- 
folyam háborgatja csupán e’ vidéken szétömlő csendet.

(Törpe vad nép). Harris ismeretes angol utazó, k iu 
tazását legközelebb „Highlands of Aethiophia“  czímü 
nagybecsű munkájában adá ki, benne többi közt követke- 
zórül tesz említést : Túl azon messzeterjedő pusztaságo
kon, mellyek a’ Kafferek tartományának déli határul szol
gálnak, lakik egy Do k o  nevezetű tökéletesen törpe vad
nép, ezen embercsék alig négy lábnyi magosak, arezszi- 
nök sötét olajszín barna, ’s a ’ majmokkal igen közel ro
konságban látszanak lenni. Nekikj nincsenek templomaik, 
áldozóhelyeik, sem szentfáik, a’ legfensőbb lényről is 
csupán homályos sejtelemmel bírnak , kit szerencsétlensé
gükben igen különös móddal szoktak segélyül híni, t. i. 
egymás mellett fejre állnak úgy , hogy egy faderékhoz 
hasonlíthatók. Imádságuk körülbelül így hangzik: „Mi 
csupán hangyákkal élünk, és semmit sem várunk tőled. 
Te felhagytál bennünket növekedni, miért engednél most 
semmivé tétetni?“ A’ tartomány, hol ezen Do k o  uépfaj 
tanyáz , egy sűrű bambuszerdő , hova ronda gunyhóikat 
épiték. Nincs királyok, törvényök, mesterségök, sem fegy
verük, ők nyájtenyésztést, vadászatot nem űznek, sőt föld
jeiket sem művelik, hanem egyedül gyümölcscsel, gyö
kérre), egerek, kígyók ’s hangyákkal ’s mézzel éldegél
nek. Tüzet sem ismernek. Mind két nembeliek egész mez
telenül járnak , vastag kidüledt ajkúak , kis szeműek , 3s 
lapos orruak. A’ férfiaknak szakáljok nincs. Bambusznád
dal szokták füleiket átfúrni, egy kigyó-hátgerinezfona- 
dékból készült nyakköteléken kívül semmi más ékességük 
nincs.

(Földünkön a’ legnagyobb fa) Campbell angol ez
redes bizonysága szerint, ki kevéssel ezelőtt Ceylon több 
vidékit beutazta, ’s ezt igen érdekesen le is irta, Colombo 
közelében az úgynevezett Bogah fa lesz. mellynek árnya 10 
ezer embernek adhat menedéket a’ nap égető heve ’s az 
eső ellen. —

Tövisek és virágok.
Sokat beszélnek külföldön a’ kancsukáról mint 

az orosz hadi seregnél legközönségesebben előforduló 
büntetés-faj ul. Ez egészen alaptalan. Kancsuka egyedül 
a ’ Szibériába szállitandóbnál basználtatik,’s pedig minden 
különbség nélkül , legyen ez katona, vagy polgár. Min
den Szibériába szállítandó elitéit, hacsak nem nemes, v. 
ehez hasonló rangja nincs, elszállittattása előtt bucsuem- 
lékül bizonyos számú kanc^uka-csapást kap . melly azon
ban 25föt felül nem haladhat. Csak a’ nagyobb vétkesek 
szobiak 25 csapásnál többre ítéltetni, de gyakorta már 
a’ huszadik csapást is megelőzi a’ halál. Ezen borzasztó 
kinfacsaró eszköz egy széles, nehéz ’s kétfelé metszett 
szíjdarabbal ellátott hét lábnyi hoszaságu korbács. — Az 
úgynevezett kancsuka-mester egy kegyelmet nyert fóbü- 
nös, ki azonban mindig fogva tartafik, e’ rettentő hiva
talra csupán legerősb férfiak választatnak, ’s irtózatot 
eskü közti le őket, hogy e’ büntetést senki ellen sem eny- 
hitendik , bár ez saját atyjok lenne is. E ’ szijkorbács ál
tal a’ m e z t e l e n t e s t r e  v á g o t t  csapás rettentő , ’s 
az elítéltnek fajdalma tüstint az első csapásnál olly iszonyú 
ordításban tör k i ,  millyet csupán a’ középkorban lehete 
hallani a’ kinpadra huzottak , vagy a’ kerékbe tört sok
szor ártatlanok ajkairól. A ’ lOik I2ik csapásnál közönsé
gesen megszün orditni a’ szerencsétlen , ’s csupán tehe
tetlen tompa nyögés hallatszik. Midőn én e ’ büntetésről 
hirt vevék — monda nekem Tifliszben egy német, azonnal 
kirohantum a’ városbul a’ hegyek közé , csakhogy ezen 
egész városon keresztül ható ordítást ne hallhassam. És 
ez a’ XIX, században történik!

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja Tr a ttn  er - Károlyi  uri-utcza 453.



H a]l o t tjő r l z e t .
(Német Veszély.)

I.
12?8ban egy hús őszi éjjel erős tagú ’s izmos nö

vésű férfl ment a ’ bécsi minoritatéren. Az éji vándor vas- 
sisabot, minőt az akkori lovas nép szokott hordani, viselt 
oldalán hoszszu kard csüngött, széles melléhez fényes’ 
pánczél simult, vállain pedig barna hadköpeny lógott, mel
lyel a ’ koronkint keletkezett szél vidoran játszék. Körösleg 
mély, hangtalan csend uralkodott, a’ házak, mellyek nagy 
közökben vevék körül a’ tért, kiholtaknak tetszének, semmi 
nyájas világ nem világitá meg ablakaikat, mert a’ város 
lakosait álom karolta á t ,  csendes, erősítő malaszttal. Az 
említett férfl keveset látszék gondolni e’ csenddel, melly 
mást megdönbeniett volna, sőt tán kedves volt az neki, 
mert szivét mély bú tölté, mit részint lekonyitott feje, ré
szint kebléből koronkint emelkedett sóhajok bizonyitának. 
Megpillantva a’ térközépen álló minoritatemplomot, melly- 
nek kúpját miutegy dics-fénynyel környezé a’ hold, meg
kerülte azt, ’s mintegy czélját elérve, a’ sz. hely fóajta- 
jához á l l t , jámbor Sionőrkint, ki hivatását a’ templomkü
szöbnél leli. Némán állott itt ’s hátával ajtófélhez támasz
kodva tompamereven nézett maga elibe. Csak ha a’ városi 
toronyórák hirdeték az órák folyását, eszmélt föl ’s vágy
tel ve számlálta a' kalapácsütéseket és boszusan morgott, 
hogy olly restül sunyik az idő ’s oily lelánczoltan áll, mint 
az ő keblében a’ bú. Éjfélkor gondolatai sajátságos irányt 
vőnek. Irtózat fogta el a’ renkesz , szálas férllt , a’ kö
penye alatt széles kardhoz nyúlt, gyorsan kihúzó, de is
mét hüvelyébe tolá az t ,  magában mormogva: ,Minek vi- 
jak ! Én dóré ! Hiszen veszve minden ! A ’ játéknak vége, a’ 
halálkoczka elvetve. Ottokár király elesett’s vele hatalma. 
A ’ sírjaikon most szökdelő szellemek nem nyugtalanitand- 
ják a’ király le lké t , mert ő jámbor és istenfélő volt, da
czára elleni rágalmának, kik nagy hatalmas szelleméért iri- 
gyei valónak.— Azután fülét a’ templomajtóhoz tévé, fülelve, 
csöndes é benne minden, utóbb érzékeny hangon szóla : ,0 
erős királyom , mi mélyen alszol e’ csendes házban ! Kö
zeledben egykor nem illy csend vala. Királyok, hgek, gró
fok tolakodtak küszöbűdhez, kürtök ünnep vagy csaíadalo- 
kat riadoztak, hol raegjenél szelíden áldás angyalaként, ki 
tiszta égről száll alá vigasztalni az embereket, és hatal
mas istenkint, ki hatalmasan alkot ’s teremtményén mint 
szeretetteljes atya uralkodik. Dicséretedre dalok zengé
nek győzelmek koronázák fenséges fejedet, a’ világ ve
télkedett szemed egy pillanata , szájad egy mosolyáért, ’s 
most ’s most, o arany, erős királyom! távol fekszel gyá
szoló országodtól, távol híveidtől lélekzetlen kebellel, ki
aludt szemmel ez idegen templomban. Hű daliák fényes 
csapata nem virraszt fölötted, mint királyhoz illenék, mint 
a’ szokás és eltűnt nagyság iránti szent tisztelet kívánná. 
Néped csak távolban sirat téged, de a ’ Dunától keleti ten
ger ig  ujjongnak elleneid, hogy szellemednek nincs szárnya, 
kezedben nincs fegyver, mellyel keresztyény és pogány 
királyokat rneghódolni kényszerítői. Ah, hogymég egyszer 
lássalak, csipeimet körül kelle öveznem, honomat elhagynom 
’s ide , idegen országba jőnöm.4— így beszélt a ’ levente 
töredezett tételekben, mert a’ fájdalom elfojtá hangját ’s 
arczain forró könyek patakzának alá. Fájdalmának még 
több szót adanda , de közel hozzá felhangzott léptek tanú 
érkezését hirdetők ’s hallgatásra kényszerítők őt, mert ke
délye ingerültebb , fájdalma szentebb volt, semhogy ma
gát kihallgattassa. Egy férfiú, mint ő köpenyben, fején si
sakkal közelitett a’ templomajtóhoz. .Megálj !‘ dörgött elibe

az ott állt őrködő , egész nagyságában fölegyenesedve ’s 
kardját a’ közelgő elibe tartva, megállj, mert én itt király 
háza előtt vagyok és sz. Venczelre ! ki se háborítsa nyu
galmát !4 — „Borziwog , barátom“ válaszolt nyugodt ma
gatartással a’ megszólított, „nem ismersz barátod- ’s föl— 
didre ? Azért hagyád el a’ szállást, hova késő este elgyön- 
gülten ’s fáradtan érkezőnk, hogy templomot őrizzél, melly 
úgy is isten ótalma alatt áll? Jer viszsza szállásunkra, a’ 
reggel még meszsze van. Enyhülj meg csendes álommal 
’s ha megerősödve fölébredéi, akkor ideje, hogy ide jő -  
jünk ’s meggyőződjünk , Ottokar király csakugyan elesett 
é a ’ Stillfried melletti csatában, — mint ellenei mondják, 
vagy pedig él, mint sokan állítják.4' — ,Magad is mondod, 
hogy Ottokar meghalt ? viszonzá Borziwog elfoglalván előb
bi helyét az ajtónál és szemrehányásteli pillantatot vetve 
barátjára; ,te is hiszed, hogy nagy királyunk elesett?4— 
,,Nem kell é azt hinnem?4' szomorúan válaszolt Tretzkoi * 
,,nem kell é ?  A’ Stillfried melletti győző, a’hatalmas Ru
dolf k irá ly , e’ templomban teritteté ki Ottokar holttestét, 
hogy haláláról mindenki meggyőződjék, hogy minden cseh, 
ki abban kételkedik, lássa, mikép a’ fönséges bajnok örökre 
elragadtaték tőle.44 — ,Ha holttestét látóm, kezeimet sebeibe 
tevém, felelt sötéten Borziwog, ,akkor lesz ideje halálát 
hinnem. Addig reményiem, szilárdul, mint boldogságo
mat reményleni akarom, hogy a’ király, mint én és t e ,  
é l , hogy közöttünk ismét meg fog jelenni , kifenendő a’ 
csorbát, mit diadaldús fegyverén csak Milota árulása ej
tett. Én ’ s csebei többsége nem hihetjük , hogy a’ nagy 
hőst ’s még nagyobb királyt örökre elvesztettük. A’ cser, 
barátom , el nem vesz , mint a’ vékony nád ; ama fölött 
ezer vihar zug el, holott ez kis szélfuvallatra eltörve hull 
el.<__Tretzkoi felele : „Énjis szeretnék lemondani a’ hit
ről ho^y a’ nagy ’s dicső olly hamar elenyészik a’ föld
ről,  mint a’ kiesiny, mellynek nincs erős gyöke az élet
ben; de a’ fénylő csillagot egy pillanatban elfedi a’ felhő.44
__ annál fényesebben jelenik meg, ha elhúzódott a’
felhő4 szakitá félbe , öt B o r z i w o  g.— ,A’ csillagok 
örökkévalók, a’ felhők mulandók; amazok fenmaradnak 
mellyet ékitnek, az égen,— ezek elhagyják hónukat, hogy 
zavaros cseppekben hulljanak a’ földre, elenyészendők a’ 
porban.4 — Tretzkoi, édes reménytől megvigasztalva, mo
solygott. Azután fejét rázá és sötétkomolyan folytató: 
Mondják, a’ király 17 sebet kapott a’ csatatéren; fölkent 

feje szétzuzaték, midőn arany sisakát harácsvágyó bé- 
renczek p >zslárvágásokkal leszakítani akarták. A ’ ravasz, 
szívtelen Emerberg pohárnok, kinek halálbágyadían végre 
megad’a magát, ur.dokitá be kardját, foglya szivébe me
rítse azt. Hogyan élne h á t , meghitt barátom, hogyan él
hetne annyi sok seb után!44 — .Én nem hiszem, mit az 
emberek beszélnek és fecsegnek , felpattana Borziwog.
,Emerberg tette mese , álmodó agyréme. Nincs dalia, ki 
úgy bánhatnék fogolylyal, koronás fejjel, hőssel, ki előtt 
a ’ barbárok tiszteletid hajtják meg térdeiket. Nem. Tretz
koi e’ bitet ne erőszakold rám. Hagyd meg bizalmamat, 
melly szilárdul áll és rendületlenül. Osztozzál inkább vé
leményemben*, melly erény- , hűség- ’s emberiségre tá
maszkodik, mik el nem tűntek még az emberek kóréból/ 
_  Osztozom benne“ szóla Tretzkoi, magát barátja keb
lére vetve , „hiszen olly szívesen hiszem, a’ mitmondasz. 
De oszlasd el még egy  kétségemet, szeretett barátom! 
Hogyan hihatnák ide a ’ cseheket , bogy lássák királyuk 
holttestét, ha halála mese, haszudság szüleménye volna.*“  
__ Holttest fekhetik e’ templomban, felelt szilárdul Bor
ziwog, de az nem Ottokáré. Hogyan is ismermerbefnénk 
a ’ királyra ha, mint mondják, annyi sok seb egészen cl-
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csaíitá őt ? Ottokar él ’s annak idejében újra föllépend kö
zöttünk. Most tán megsebesültén, de valaraelly hive által 
roegszabadittatva homályos kunyhóban fekszik, tán fris és 
egészséges, mint egyike a’ legizmosbaknak , de nem mer 
hamar napfényre jöui, mert fogság vagy még súlyosabb 
sors várja ót, mihelyt ráismernek a» oroszlánra 6 — „Igen, 
igazad van4i kiálta most Trctzkoi,ki magát Borzhvog sza
vai által szívesen elragadtatá. „Ottokár él, búmnak vége ! 
Menjünk ezn ajtótul, királyunkat az nem zárja. Mi meg
látjuk még ő t ,  nem a’ koporsó börtönében, nem, hanem 
sergei élén, mint egykoron a’ keleti tengernél, midőn 
megverő a’ pogány poroszokat, mint egykoron Kressen- 
brunnál. midőn megtörő a'magyarok hatalmát ’s holttesteik
kel megtelté a’ M archot, hogy száraz lábbal mentünk át 
a’ folyamon, büszkén kifeszitve Csehország lobogóit’s han
gosabban ujjongatva, mint kürteink , mellyek vig győze
lemdalt riadozának.“  — ’S gyorsan távoztak az ajtótól ’s 
öröm miatt sírva fekvének egymás karjaiban.

Azalatt megvirradt, arany felhők, égen elvonulva hir
detők a ’ világ győzelmét a ’ sötétség fölött. Fejeik fölött 
megkondult a’ minoriták harangja , reggeli imára híva a’ 
hívőket ’s a’ kötelességéhez hű, serény harangozó mohón 
sietve a’ templomhoz, felnyitá a’ sz. hely ajtaját, melly előtt 
ők egész éjente álltak, hazafiul érzeményeik súlya alatt 
sem a’ hideget, sem a’ hideg harmatot érezve, melly ru
háikat átnedvité. Felnyittatván a ’ templom, Tretzkoi és Bor
ziwog kérdóleg néztek egymásra.,Bemenjünk ? kérdő végre 
Tretzkoi, ,hogy megrendítsük hitünket a’ király halála fe
lő l?4 — ,.Xem szükség44 felelt Borzivvog gyanús szemet 
vetve a’ nyílt templomra. „Hitünk , hogy a’ nagy király 
még él, erősen áll, mint a’ fénylő csillag, mellyen a’ ha
jós szeme c sü g g , hogy jármüvét kívánt révbe biztosan ’s 
férfiasán vezesse.44 Ekkor a ’ harangozó lépett hozzájok 
reggeli üdvet mondva nekik. „Ottokar király csakugyan e’ 
templomban van kiterítve ? 4 gúnymosolylyal kérdő Borzi
wog. — ,,.Ott van kiterítve'44 lón a’ válasz. Csak menje
tek be, urak , ’s győződjetek meg magatok. Rudolf, a’ 
nagy királyn, akarja, hogy halála iránt minden kétely e le- 
nyészszék. O szereti az igazságotés jogot.444 — Ezzel be
lépett a’ templomba, a’ két barát gyorsan követé öt, Bor
ziwog , hogy fölfedje a’ csalást, mellyet itt rejleni vé l t ,  
Tretzkoi, hogy leggyőzze , bármibe kerü l,  a ’ k é te ly t , 
mit lelkében újra fölélesztett a’ harangozó szava. — A’ 
templom közepén, egyszerű ravatalon , mellyhez néhány 
lépcső v eze te , csakugyan férfi holttest fekvék, fényes 
bársonyköpenybe burkoltan, különben pedig minden királyi 
ék , az eltűnt nagyság minden jele nélkül. A’ reggeli pir 
csilláma, beszolgálva a’ rejtett ablakon, viszszfényét önté 
a’ ravatalra, mellyen az itt ott felá litott viaszgyertyák 
majd egészen leégtek , ’s megvilágitá a’ holtat, kinek a r -  
cza, ámbár megmerevülve ’s halvány volt, fönségesnek ’s 
tiszteletet parancsolónak mutatkozott. Borziwog és Tretz* 
kői késedezve maradtak az ajtónál ’s vizsgáló pillantato- 
kat vetőnek a’ ravatalra. Azután , mivel részint a’ ravatal 
fölött rezgett ’s csillogott rapsugarak, részint a’ távolság 
miatt biztos ítéletet nem hozhattak, egymást görcsösen ké
zen fogva lassan előbbre mentek ’s végre sziveik erősb 
dobogása közben, a’ ravatal talapjához jutának. Tretzkoi 
jobbról, Borziwog balrul ment föl a’ lépcsőn. Szemeik sö
téten lángolának sűrű szemöldeik alul. Tretzkoi arcza el
halványult, midőn olly közel volt elválásához a’ do log ,  
Borziwog, kételytől megerősödve, több bizalmat, mint ag
godalmat mutatott. Most a’ legutolsó lépcsőre jutának, sze
meik most vizsgálólag estek a’ halott arczára. ,Arany ki
rályom! kiálta fájdalmasan Tretzkoi, Borziwog pedig , 
ki szinte ráismert a’ szeretett u ra lk o d ó ra le g y ő ze tv e  a’ 
borzasztó bizonyosságtól sírva borult térdeire és szorult 
szivén hangos jajgatással tágita.

Ottokar király holtteste egy hónap óta volt már a’ mi
norita templomban kiterítve ’s a’ két barát, siránkozó Sion-

örökkint , még mindig a’ ravatal lépcsőin álla. Ók nem 
akariák, hogy királyuk diszörizetet nélkülezzen ’s ne lás
sák ót az idegenek alattvalóitól egészen elhagyatvának, 
Bennünk a’ cseh népet látjátok, feleltek a’ kandi tudako
zóknak, meghajtott állásukból gyorsan fölegyenesedve.— 
,Mint mi gyászoljuk, úgy siratja őt egész Csehország, 
érezve a ’ kipótolhatlan veszteséget, mit szenvedett. Ezt 
az egész világ kénytelen érezni, mert Ottokar, dicső ki
rályunk, fényes csillagkint töltő be kivétel nélkül a’ világot. 
Nemcsak Csehország aratta veteményei gyümölcseit, ha
nem önök ’s valamennyi német számára is nőttek azok, 
mert ha fegyvere nem csap villárasugárkint a ’ magyar 
seregek közé , dolgotok most sokkal roszabb volna , mint 
hű cseheinek , kik nem akarják elhinni halálát , mert re 
ményük egyedül és csupán tettdus éltéhez volt kötve.4 — 
Azután barátjához büszkén fordulva elbeszélő tetteit a’ nagy 
királynak. Szemei villámlának, arczai haragos veresre 
festekezének , ha győzelmeit emlité ’s arra hivatkozék, mi 
igazságos , bölcs és nagylelkű volt a’ király ’s mi dicső 
volt hatalma, hogy megvetheté a’ német császárkoronát. 
’S midőn beszédét elvégező vagy elfáradtan pillanatig hall- 
g a ta , Tretzkoi váltá őt f e l ’s mint barátja szeretett és lel
kesedés által felszított tűzzel beszélt a’ kimúlt királyról. 
Mindketten föllelkesült bardoknak láíszának , kiknek é- 
letfeladata, dicső hősöket megőrizni a’ feledtetés átkától, 
kiknek magasztaló dala még hangosabban emelkedik, még 
fenségesebben gördül, ha szétzuzaték a’ hárfa, melly ki- 
séré azt. E ’ hű ’s megható ragaszkodás magára vonta a’ 
nép figyelmét. A’ bécsiek nem sokára hullámzottak a’ mi
noritatemplomba; nem annyira hogy lássák a ’ királyt, ki már 
ezelőtt a’ skótremplomban volt kiterítve, mint megismer
hessék a ’ két hőt, kik egész nap őrködtek holt fejdelmök 
fölött ’s e s te , a’ templom bezáratásakor , szomorúan tér
tek szállásukra, más nap előbbi állomásokat elfogla- 
landók. —

(Folyt, köv J

Indítvány nyugdíj- ’s ápoló intézet-alakí
tásra kereskedéssel foglalkozó segéd-egye- 

dek számára.

Minden status-intézvény czélja a’ polgárok erkölcsi 
és anyagi jólléte. Ha tehát e’ czél-elérésröl a’ status 
egyrészben czélszerűn rendezett nevelő ’s képző intéze
tek , más részről pedig a’ becsületes kereset és szerzés
módok felszabadítása, könnyítése és biztosítása által (mint 
ennek minden jól rendezett álladalomban lenni ke l l)  gon
doskodott : akkor a’ status e’ tekintetben egyes polgárai 
irányban feladásának megfelelt.

De bármelly tökéletes szerkezetre jusson is fokonkint 
valamelly nemzet álladalmi élete politikai ’a népgazdasági 
tekintetben; azért a’ statust képező egyedek sorsa egyen- 
kint biztosítva nincsen; mert ez végtelen eseménytől függ, 
mellyek hatását|elháritni, az isteni gondviselés emberi ha
talomra nem bizá. Betegség ’s elgyeugülés, szegénység 
és fogyatkozás, tehetetlenség, elnyomorodás és halál a’ 
földi élet elválaszthatlan társai. ’S a ’ szomorú körülmé
nyek, mellyek ez eseményeket kisérni szokták, sokkal 
gyakrabbak ’s nagyobb számmal fordulnak elő , hogy sem 
a ’ status maga tetemes, sót elviselhetlen áldozatok nélkül 
azokat akár elháritni, akár következéseikben enyhitni ké
pesvolna; ’s pedig annál kevesbbé, mivel a’ szerencsét
lenség viszonylagos, egyedek miveltségéhez ’s társas ál
lásához képest majd inkább, majd kevesbbé nyomasztó és 
érezhető.

Az újabb korban folyvást nemesbüló emberiség azon
ban módot talált, hogy ott is segítsen, hol a’ status ha
tása megszűnt vagy nem elegendő.— Emberszeretet hozá 
mindazon intézetet létre , mellyek az árvának hajlékot, a’ 
betegnek enyh.- ’s ápolást,’s a’ nem érdemlett szerencsét-
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lengédnek segélyt nyújtani képesek. így  támadtak azon 
ápoló ’s nyugdíj intézetek, mellyek a’ polgári társaság 
különféle osztályai számára alapitiatvák. Szükség ’s fel
világosult értelem figyelmeztetők az embert mind az egye
sített erő mindenhatóságára, mind a’ felosztott teher kön
nyebb elviselhetöségére ’s igy alakultak egyesületek ; á’ 
testületi szellem ellenben az egyesek részvétét főkép sor- 
sosik iránt ébreszté fel ’s a ’ jótékony intézetek, mellyek 
e ’ részvétből eredtek, alkalmasbak valának az intézet czél- 
jainak ftzon hasonnemüség tekintetbe vételével megfelelni, 
melly ugyanazon osztály sorsosinak miveltségi ’s életvi
szonyai közt fen szokott forogni. Illy módon létesültek kü
lön nyugdíj- és ápoló intézetek statusszolgák, gazdatisz
tek, művészek ’s elszegényült kereskedők és segédjeik szá
mára , egy részben hazánkban, inkább azonban a ’ szom
széd nemzeteknél.

A’ kereskedő osztály a’ status polgárok előbbkelő osz
tályai köze tartozik; a’ kereskedés a ’ nemzetgazdaság ama 
sokat számitó tényezőjét , melly a’ többi ág jelentőségét 
’s termékenységét biztosítja ’s gyarapítja. De minél inkább 
kifejlődik valamelly státusban a’ kereskedés, annál számosb 
személyzet kívántatik üzésére ; mellynek legnagyobb szá
ma azonban , bármennyire legyen is állapotja ideiglen jó 
és biztosított, legtöbbnyire meg van a’ módtól 's alkalom
tól fosztva, a ’ lét és keresetmód önállóságát magának meg
szerezni , sőt legtöbb esetben a’ kereskedéssel foglalkozó 
segéd előre nem látható szerencsétlenségek esetiben nyo
mornak’s idegen irgalomnak, öregségre pedig igen gyak
ran élelemhiánynak ’s Ínségnek van kitéve.

Minél magasb polczra emelkedik tovább a' kereskedés, 
annál nagyobb kiképzettséget igényel űzőitől. Honnan ve
gye mármost a’ hajlamánál, tehetségeinél fogva alkalma
tos, de vagyontalan fiatal ember a’ bátorságot, aggodalom 
nélkül szentelni magát olly hivatásnak, melly aránylag csak 
kisebb számú szerencsésbeknek ’s vagyonosbaknak nyújt 
kilátást egykori önállásra? Nem vonatik é el olly intézet 
hijánya miatt, melly a’ szerencsétlen és szolgálatra alkal
matlant legalább élelcmgondok ellen védje számos jeles 
észtehetség az álladalmi ipar e ’ legfontosb ágátói ? Nem 
tetemes rövidség továbbá a ’ státusra nézve, midőn mun
kás és miveit polgárinak olly nagy száma a’ bizonytalan 
jövendő alapos aggódtatása miatt akadályoztatik az állomá
nyi családok számát nevelni?

Az elöbocsátott körülmények igaz léte ’s megfonto
lása tehát az itteni bereskedóség több jó gondolkozásu 
tagjaiban azon eszmét támasztá, miszerint most egyelőre 
csak Buda-Pest testvérváros számára olly intézetet kel
lene alapítni, melly a’ kereskedéssel foglalkozó segéd- 
egyedeknek alkalmat szolgáltasson betegség és szolgálati 
tehetlenség esetiben, magokat és özvegyeiket Ín ség , ár
váikat pedig elhagyatottság ellen biztositni. Az intézet 
alapját a’ helybeli kereskedö-segedék évenkint egyenlőn 
fizetendő pénzjárülékaik fognák képezni, mellyre nézve 
a’ körülmények bővebb megfontolása után következő fő
szabályok állanak: r

a) A’ belépti dij 10 pgő f r t ra , a’ további evenkinti 
árulék pedig 12 pgő frtra szabva. A’ belépt i dij egyszerre 
fizettetik le ; az évi járulékok a’ fizetés könnyítéséül havi 
r é s z l e t e k b e n  tétethetnek le , illő takarékosság mellett te
hát a’ csekélyebb jövedelműek is lényeges nélkülözések 
nélkül részt vehetnek az intézetben.

b) Szabályszerű kor-fölvételre a’ 25ik évig van föl— 
véve; minden e’ kort fölülmúló évért 9 forint pgő utofize- 
tés  történik, nagyobb könnyebbség végett az első hat évre 
havonkint felosztva; a’ 40 éven túl az intézetbe senki föl 
nem vétetik. — Kedvező kivétel tétetik az intézet első év
ben az alapítókra nézve, minthogy az ez időben itt fog
lalkozó egyedek 50 éves korig bezárólag fölvétetnek , ’s 
ugyan ez idő alatt a’ pótlékfizetés egy harmad része min
denkinek elengedtetik.

c) E ’ fizetésért joga van az Egyesület tagjának 1845 
év végétől kezdve , megbetegülés esetében a’ felállítandó 
korintézetben ápolást és gyógyszert ingyen élvezni, 60 
éves kort  ̂ túlhaladván pedig vagy következő szolgálati te -  
hetetlenseg után evenkint 120 pgő frtnyi nyugdijt (2400 
pgo forint tökének kamatjait) huzni, melly nyugdíj halá
lozás esetében az özvegyre , ennek kimultával pedig az 
intézet gyámsága alá került árvákra s zá l l , azoknak 15 
éves korukig. A’ nyugdíj-megnyerésére mindazáltal szük
séges , hogy

d) az illető egyed legalább' három évig tagja volt
legyen az intézetnek, ’s ez időre rendesen lefizette, a’ 
nő pedig férjével legalább két évig törvényes házasság
ban élt. 6

e) Szabályszerű korkülönbségtól a’ házastagok fele
ségeikre nézve 8 év állapíttatott meg. Nagyobb korkü- 
lönbseg esetében , ha t. i. a’ nő férjével többel , mint 8 
évvel fiatalabb volna , minden egy évért szinte a’ 'fentebbi 
9 pgő frtnyi pótlék fizetendő, 20 évi korkülönbségen felül 
házasoknál az aszs/.ony nyugdíjra nem számíthat.

f) Az itteni kereskedő-házaknak tetszésökre hagyatik 
az intézetet gyakornokaik számára használni, ha minden 
egyes egyedért 4 forint fölvételi díjt, ’s évenkint 3 forint 
járulékot fizetnek.

Az elöbocsátottakhoz képest a’ nyugdíj-intézet pénz
alapját képezik: 1) A’ felvételi dijak; 2) A’ három első 
évi öszszes járulék, minthogy ez alatt nyugdijak nem osz
tatnak; 3) azon nagylelkű segedelmek, mellyeket az inté
zet az itteni kereskedő testület számtalanszor tanúsított 
közszellemétól bizton reményi. Illy hözhasznú vállalat más 
oldalról sem fog nélkülözni kegyes hagyományokat. Végre 
az évenkinti pénztármaradék , úgy a’ későbbi belépti dí
jak is folyvást a’ nyugdíj-alaphoz fognak adatni.

Az elöbocsátott határozatokat megelőző számítás azt 
mutatta, hogy ezen intézet (melly hasonnemű, de kereske
delmi éJeibiztositó vállalatokkal szemközt önzéstelenebb’sigy 
kedvezőbb, a’ tőle nyerendő hasznot tekintve pedig kevesebb 
áldozatot igényel,)  azonnal életbe léphet, mihelyt mintegy 
800 részvevő találkozik; melly részvét annál kevésbbé 
vonható kétségbe, minthogy az alkalmatos eg-yedek száma 
a’ két testvér-városban lőOOnál többre megy.

Midőn tehát az e’ vállalat képzésére alakult ideigle
nes választmány alulirt elnökei megtisztelve érzik mago
kat, a’ jelen indítványt közisméretre, különösen pedig az 
érdekelt kereskedő-segéd urak tudomására bocsátani, fö
löslegnek tartják az Intézet szerkezetének kevésbbé lényeges 
részleteit kifejteni; minthogy e’ felszólalás czélja egyedül az 
érdekeltek figyelmét felébreszteni, ’s az egy úttal köröz
tetni határzott egyesületi ivek előleges aláírására meg
kérni ; miszerint, mihelyt a’ megkivántató szám kétharmad 
része az iveken jelölve van, közgyűlés fog hirdetni, hogy 
ott a’ már készen álló alapszabályokat megállapítani, ’s 
nyugdij-intézet felállítása végett törvényes lépéseket tenni 
lehessen.

Különös szerencséjüknek tartván alulírtak megbízatá
suknak ezennel e leg e t tehetni, egyszersm ind azon kedves 
reménytől vannak áthatva, hogy mindenki, a’ kinek csak  
maga vagy  embertársinak ’s osztálysorsosinak java igazán  
sz ivén  fek szik , ki csak azon jótékony befolyást félre nem 
is m e r i, m ellyet az indítványozott Intézet az ügyrokonok 
erkölcsi és anyagi állására gyakorolni k é p e s , örömmel 
fogja az alkalmat m egragadni, hogy hozzájárulása által a’ 
megpendített eszm ét é le s z s z e ,’s keresete igen  csekély ré
szének  legtermékenyebb odakölcsönzése által olly^ intézet
nek alapját seg ítse  m egvetn i, melly eg y  már reg^ erzett 
hiányt pótoland , melly hivatva v a n , sok szerencsetlennek  
könyeit le törö ln i, ’s elháritni a nyomort es in seget ü g y — 
rakonok ’s hátrahagyott kedveseik fejéről, melly végre a- 
lapitóinak, saját hasznukon k ív ü l, egyrészt a ’ késő nem
zedék áldásteljes háláját, más részről pedig a’ status, ha
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lóságok ’s minden igaz bonbarát osztatlan tetszését biz
tosítja.

Ennélfogva az illetők fölszólittatnak hozzájárulásukról 
az intézetet az elóleges fölvételi ivek aláírása által biz
tosítani, mellyek alulirt igazgatóknál, ’s minden választmányi 
tagoknál letéve vannak , ’s hol egyszersmind az alapszabá
lyok további tarta'máról részletesen értesülhetni.— Pesten 
aug. lő  napján 1844. Az ideigleni Választmány megbiz- 
tából. Török János m. k. ideigl. elnök.Fröhlich Frigyes m. k. 
ideigl. igazgató. Kanitz Manno m. k. ideigl. igazgató.

EGYESÜLETEK.

Nemzeti színház* F. évben a’ nemzeti színházigaz
gatója álta l , e g y , a’ jelen, vagy alig múlt magyar élet
ből merített, egészen vig, vagy komollyal vegyes hatásos 
eredeti színműért kitett 50 arany pályadijra , aug. lsö ig  
mint határnapig, köv. pályaművek érkeztek be. 1) „Az 
adó és még valami“ eredeti vígjáték két szak. „E z  az élet 
a ’ gyöngy élet*• 2) „Az Ügyvéd“ , színmű 5 felv. 3) „Az 
adóslevél4* drama 4 felv, ,Chi non r is ica , non risica. 4) 
„Vadászkürt“ népszínmű 3 szak. .Tűrni szenvedni szü
letett az ember4 Kisfaludy Károly. 5) , Kántorpróba, vagy 
Népiskola.“  Színjáték 4 felv. ,Zugliget4. 6) „Ujonczsze- 
dók“ népszerű vigj. 3 felv., A ki huszár nem lehet menny
országba sem mehet. 7 )  „Váratlan vendégek“ vígjáték 3 
felv. ,Decidez demon sort4. 8) „Szegénylegény44 népszín
mű 4 felv., ,Mindennek a’ magáét.“ Ezen pályaművek m eg- 
birálására ’s a’ jutalom-odaítélésre az igazgatóság által, 
köv. t.cz. urak kérettek ’snyerettek meg : Frankenburg Ad., 
Petrichevich Horváth Lázár , Nagy Ig n á c z , Vachot Imre, 
Egressy  Gábor , László József és Szigligeti Eduard. — 
Ezen választmány munkálkodásának eredvényeiröl annak 
idejében tudósittatni fog a’ t. ez. közönség. Pesten aug. 
9kén 1844. Szigligeti, titoknok.

Ének iskola. A’ pestbudai hangászegyes. igazga
tása alatti énekiskola nevendékinek idei nyilv. vizsgálatai 
(egyes, elnök mltgos Festetics Leo gr. ur rögtöni aka
dály miatt meg nem jelenhetvén) alelnök t. Dolezsalek Ant. 
u r  elóűlése alatt aug. 8- 9. ’s 12kén tartattak. — Az in
tézetnek e’ lefolyt esztendőben 80 fiú ’s 60 lyány , ösz- 
szesen 149 nevendéke volt. — Vizsgálati verseny végén a’ 
szokott jutalmak osztattak ki, és ped ig : a) az egyesület 
részén ól 16 kötet hangmű; Eminger Borbála, Weldi Anna, 
Egedy Klára, Hesz Rozina, Pawlowsky Emilia, Tély Róza, 
Rotter Johanna, Karch Anna, Igaz Emma, Boroczkay Anna, 
Beck János , Kovaltsik A m át, Szmolka Péter , Részler 
István . Boldine Eduard , Grünwald Hermann növendékek
nek j b) az elnök úrtól Stark Alajos nevendék Schilling 
, ,zenei öszhangzat'4 jeles munkáját nyeré; c) egy nevez
tetni nem akaró nagylelkű hazánkíijától arany ékszert nyert: 
Eminger Borb. és Pawlowszky Emilia ; d) t. ez. Petri-  
chevich-Ilorváth Lázár úrtól pedig egy a ranya t: Karch 
Anna. — A ’ jövő iskolai év közelebbi sept. 2 3 'án  kezdő
dik; a növendékek sept. 16tól kezdve 21íg naponkint 8 —
9 óra közt írathatják be magukat az énekiskola teremében.

M á t r a y  G á b o r ,  
énekiskolai igazgató.

A vaknevelő intézet növendékeinek nyilványos 
próbatéte szombaton f. é. aug. 24kén délelőtti 9töl 12-ig 
a’ meereház nagyobb teremében fog tartatni, mellyre min
den emberbarát ’s ezen intézet nagylelkű gyámolitói ezenel 
tisztelettel meghivatnak. A’ testgyak»rlásbóli próbatétel 
Ugyanazon nap délutáni 5 órakor gr. Beleznay féle házban 
k o zd  a’ nemzeti színházhoz a’ Kerepesi utón tartatik. —

A’ vakneveló intézet igazgatóságától.

Tárrza.

(1000 hölgy kerestetik.) Az amerikaiak mint mindent, 
úgy a ’ házasságot is nagyban kezdik. Nem csak egyesek 
keresnek magoknak not a’ hirdető lapokban, hanem egész 
országok és városok részérül ezrenkint kerestetnek a* 
hölgyek. íg y  Éjszabamerika egyik nyugoti részének Chi
cago fővárosával egyetemben nincs több 11,000 lakosá
nál. Ezekközt 2500 20 és 30 év közti nőtlen férfi találhatik 
’s csak 1200 férjhez mehető lyány, kivéve azokat, kik 
már „csak nem 3() évesek.“  30, és 40 év között levő férfi 
1200 találtatik ’s csak 6(>0 hasonló korú nő .— És illyké- 
pen is a’ férfiak felének nőtlennek kellene maradnia, miért 
is a’ „Chicago American44 czimü lap je lenti , hogy 1000 
hölgy, kik magokat e’ lap szerkesztőségénél jelentik, azon
nal férjet nyerendnek.

(Mennyire méltányoltatik a’ párizsi iparmű kiállítás) 
kitetszik abból is, hogy a’ rendőr-főnök egyetlen hét alatt 
80,0C0 látogatási jegyet nyert részint földiéi részint külföl
diektől, kik egyedül az iparműkiállitásért jövének Párisba. 
A’- vendéglők, ’s korcsmák annyira telve valának, hogy 
a’ később érkezettek alig kaphattak szállást.

(IV. Henrik és Gabriele d’ Estrées.) A’ szép Gabriele 
d’ Estrées bár mire könnyen rá veheté a’ k irá ly t, egye
dül ministere gyűlöletére nem, kit Gabriela nem szenved- 
hete. Sully halálos ellensége volt,’s ő ennek megbuktatá
sára semmit sem hagyott kisérletlenül. Egy ízben igen föl— 
lévén ellene ingerülve, igy szólt a’ királyhoz: „Inkább meg
halok, mint sem Sullynak alá legyek rendelve. O csak 
szo lga , — én p a r a n c s n o k  nő vagyok.“ Henrik kö
vetkezőleg válaszolt: „Aszszonyom! jól látom, mikép ön 
semmi alkalmat sem mulaszt e l , hogy hű szolgámat ne 
gyalázná. Azonban kinyilatkoztatom ön előtt, ha én valaha 
kényszerítve, leendnék vagy önt vagy Sullyt elveszteni 
tiz Gabriele d’ Estréest áldoznék föl egy Sullyért.“

(Azalék-férgek,) Ezen parányi állatkák úgynevezett 
vértezetével (Panzer), mellyeket már eléggé ismerhetünk 
Ehrenberg nagyitó-üvegen tett vizsgálati ’s fáradsági u -  
t á n , Éjszakamerikának egész földrészei vannak befedve 
30 láboyi magas rétegekben. így  legközelebb ehez hason
ló földréteget a’ virginai status déli határán Potomac fo
lyam mellett is talállak. Csupán néhány szénnévált k r i p -  
t o g a m  (titkos nőszésü) pikkelyekkel vannak öszszeve- 
gyitve, különben az egész tömeg ezen állatkák végmarad- 
ványiból áll. Némellyek ki akarták számifni, milly számmal 
lehetnek ezen állatkák a’ fenemlitett földrétegekben? — 
feltevék t. i azon a rán y t , mellyben egy ílly egyes állat 
térfogata (volumen) áll a’ többi állatok térfogatához, melly- 
lyek szilárd anyaggá alakulva több lábnji réteget képez
nek. — Számításuk sikere olly iszonyú nagy szám volt, 
hogy ezt méltán végtelennek mondhatjuk, vagy hogy job
ban kifejezzük magunkat, e’ kijött szám minden emberi 
fogalmat túlhalad.

N y i l a t k o z a t -  E ’ lapok 63ik számában a ’ gyorsírás 
érdekében tett szózat írójának , az ügy buzgó pártolásá
ért alulirt köszönettel tartozik; azonban egy pár kifejezést 
megnyugtatás végett — körülményeket nem ismerő forrás
ból eredettnek nyilványitani kénytelen, miszerint nem ismeri 
el, hogy Hajnik úrról azt lehetne mondani, hogy a’ gyorsírást 
az egyedárusság igája alatt nyögve t a r t a n á , — úgy 
azt sem, hogy egy e g é s z  irigy ellenes tábor á r m á 
n y a i  közepette kellett küzdenie, sót igen óhajtja , hogy 
ezen ügy jövőre nézve, ha szükséges lesz, minden sze
mélyes érdekek raellóztével egyedül köz és tudományos 
szempontból vitattassék. Pozsonyban , aug. 14. 1844.

L u k á c s  J á n o s .

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-ntcza 453.
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H alot tőr ize t .

(F o ly t .)

II.

B ecsben akkor H artberger János nevű becsü letes pol
gár é l t ,  kinek eg y etlen  lyánya  v o lt , neki szintannyi örö
m et, mint szívfájdalm at okozó. A ’ szép  Borbála t. i . , ig y  
hivaték  a’ ly á n y , eltökélé magában , lemondani a’ v ilág 
ró l ’s kolostor magányába vonulni. A z  ő sz  Hartberger 
ki, régóta özvegy , ö r e g sé g e  más ápolójával nem birt, hasz
talan törekvék ot elvonni tök é le té tő l; hasztalan terjeszté  
elibe , h ogy  fiatal ’s kellem es, ó p ed ig  e lé g g é  van v ilá g i 
javakkal m egáldatva ’s h ogy  ezen  előnyök becsü letes k é
rő é s  szeren csés házasságért szükségkép  kezeskednek .__
Borbála rendületlen marada ’s csak azon ara-öltönyre gon
dola , m ellyet apáczává avattatásakor viselend A ’ szom szé
dok fiatal ’s  derék fiainak minden törekvése, m egnyerni a’ 
d eli h ö lgy  k eg y ét, h idegen  utasittaték v iszsza  ’s t isz te le t-  
te lje s  üdvözléseik  templomba mentükkor a lig  lőnek p illan - 
tatra m éltatva.—  L elke e ’ szom orgó id eg ze te  je g y e s e  ha
lá la  óta szárm azott, ki R udolf királyt hadba k iséré ’s fia
tal é le té t a’ Stillfried m elletti ütközetben v é g ez te .—  Halála 
m ély b ú v a l, m elly minden v ilá g i örömét m eg ep ézte , tölté 
e l a’ szép  lyány sz iv é t;  innen szárm azott tök é le te , e l 
h agyn i a ’ za jte ljes  é le te t ’s kolostor békés csarnokiba 
zárni a’ m agáét. —  A ty ja , ki mindent elkövetett szóra
koztatására , a lig  hallott a’ két c seh ró l,  kik o lly  erősen  
ragaszkodtak éltében ú g y , mint halálában szeretett fejdel- 
m ükhöz, máris a’ minoritatemplomba m en t, részint a’ hir 
va lóságáró l m eggyőződendő, részin t valami újat látandó 
mit lyányának, figyelm e ’s  részv é te  lekötéséü l, az e s t  ma
gányában e lb eszé lh etn e . B elépvén H artberger a ’ minorita
templomba *s m egpillantván a ’ két daliát, reszk etett öröm 
miatt sz iv e . A z  ő sz  t.^i. B orziw ogban  rég i kedves ism e
rősére  ta lá lt , k i a z e lő tt , midőn Ottokár királynak B é c s -  
ben volt udvari lakhelye, sokszor v ig  kedvüen ült csap
székében  , azon harezok- ’s kalandokról b e s z é lv e , miket 
Ottokar zá sz ló ja  alatt sokfélekép állott ki. íg y  ig en  ked
v es  társává lön a’ fiatal nyájas harezfi, kitől nagyon ked
vetlen ü l vált e l , midőn ót a ’ hadikürt csatam ezóre szó litá . 
Ö rülve, h o g y  ism ét láthatja a’ sokáig  nélkülözöttet, Hart
b erger  h ozzá  közelitett a’ templomban, a’ g y á sz o ló t , ki 
gondolatokba m erülve ült a’ ravatal lépcső in , bizodalmasan 
karon ragadá ’s  k ed élyes szeretetszavakkal szó litá  m eg  
ót. B orziw og  azonban nem fe le lt  n ek i, sőt haragosnak  
lá t s z é k , hogy H artberger m egháboritá komor szem lélődé
seiben  ’s a’ nélkül . h ogy  szem eit m ég egy szer  emelné az  
id e g e n r e , előbbi h elyét fog la lá  e l. H artberger m ég e g y  
k ísérletet tón , szó t ’s választ nyerni tőle, K é r d é , mint 
folytak d o lg a i , mióta utoljára láták egym ást, nyájas tola
kodással tudakolá , mi s o k á i g  s z á n d é k o z i k  B é c s -  
ben m ulatni, a’ Stillfried m elletti csatában kapott é úja
kat r ég i se b e ih e z , mig Borzivvog boszúsan fölkelve jobb
jával kardjára fen y eg e tó leg  csapott, baljával p ed ig  a’ sz . 
h e ly  ajtajára mutatott. H artberger kedvetlenül s m élyen  
m egsértve ment ki a’ templomból. B orziw og  m agavisele- 
le té t rútul m agyarázá magának és  szivében in gatagság-  
é s  dóré g ő g g e l vádolá őt. E ste  a ’ nagy födeles pohár, telve  
gy ö n g y ö ző  borral, sokáig  állt előtte érintetlenül a’ fényes  
cserasztalon  , m ig lyánya szeretetteljes kérdései á lta l, mi 
baja nyájasan nógatta tva , e ’ szavakra fadadt: ,Ej, miért 
leg y en  jó k edvem ! E gyetlen  gyerm ekem  el akar hagyni ’s  
B orziw og r é g i barátom, ki nyájas társalgásával annyi sok
szo r  felvidított, ú g y  néz rám , mint ha e g é sz  éltében nem

látott, kancsót velem  soha nem ürített volna. M iért legyek  
v ig , ha gyerm ek és barát' elpártol tőlem, ha ollyan vagyok, 
mint a’ fa, m elly előbb gyüm ölcseit ’s mindjárt azután le 
veleit is e lveszti, hogy meztelenül ’s minden ékétől m eg- 
fosztatva állja ki az élet kietlen te lét.‘ —  „Lám atyám ,“  
viszonzá Borbála, mialatt keserű mosoly vonult el ajkain, 
„lám . illyenek a’ férfiak mindnyájan. Ok hamar m egfeled 
keztek  szerelm ök- és barátjukról, könnyen széttépik a’ 
k öteléket, mit saját akaratuk font. Csak Istváu , istenben  
nyugvó je g y e s e m , volt hű , állhatatos és becsületes. Ő 
nem ismeré a’ szeszé ly t , melly a’ szivet minden p e r c z -  
ben másként id eg z i, ó nem volt változó term észetű , ó hű 
maradt m agához, szava, gondolata tiszta vala. M it e g y 
szer  szeretett, szerette örökre; semmi ingatagságot, sem
mi könnyelm űséget nem lobbanhata magának szem ére. Ezen  
erényeiért szeretém és siratni fogom őt halálomig.“  —  A z 
ö reg  , boszankodva, hogy gyerm eke leczkézn i akarja ó t;  
és  haragudva, hogy panaszai m egerösiték föltételében Bor
bálát, fölkele , barátját védendő ’s lyánya okait m egezá- 
folandó. E lb eszélő  n ek i, barátja —  mert az maradott ő n e 
k i, bármi daczosnak mutatkozott is —  mi megható ragasz
kodással c sü g g  királyán , a’ fia ta l, életrevaló harezfi mint 
gyászolja  napjait az elesett koporsónál ’s hűsége és s z e -  
retete mint terjed túl m ég a’ síron is . Sót annak rovására 
i s ,  hogy m egbusitja szép g yerm ek ét, azon bizodalmas 
észrevéte lt meré tenni, hogy boldogult Istvánja, bármi de
rék  ’s  becsü letes volt is , nem adott illy  bizonyítványt hű 
érzületéről ’s e ’ szerint Borziwognnk nincs oka öszszeha- 
sonlittatástól a ’ boldogulttal tartani. Borbála m osolygott. 
N eki helyes érzete volt ’s csodálá a’ feláldozást, mellyet 
a* fiatal dalia királya koporsójánál kitüntetett. Atyja ked
vetlenségét eg é szen  eloszlatandó, nyíltan mondá ki vélem é
nyét ’s dicséretét, mivel atyja nem akart lecsen d esed n i, az  
övével egyesité . Hartberger rögtön felvidult, felfogta a’ 
födeles poharat, mellyet Borbála töltött m eg, ’s fé lig  kiü
rítő azt. Azután használta nyájas hangulatát, hogy rávegye  
ó t ,  más nap a’ mínoriiatempmban végezn i áhitatoskodását 
’s eg y  pillantatra méltatni a’ daliát kinek hűségét maga volt 
kénytelen csodálni. ,Ha láttad ó t ,  hozzátéve, magad fo g sz  
Ítélni, sokat, keveset mondtam é róla, de isten engem úgy  
segéljen , e g é sz  éhemben nem láttam olly  derék ifjút, mint 
e ’ B orziw og. Földiéi iránti id egen ségem et, melly külön
ben e lé g g é  keresztyéntelen v o lt , ó fegyzerezte  le egé
szen  ’s az  so k , nagyon so k , mert a’ cseheket eg ész  é l
temben soha nem szenvedhettem .1

A ’ szép  Borbála más nap atyjával ment reg g e li m isé
re. F ekete ruhát v isele  , részint jegyesét gyászolva , ré
szint je lü l, hogy lemondott minden v ilági örömről. Kis fe 
jér kezében ezüst kapcsu imakönyv vala. Ut közben az 
öreg  eg y  viaszöntö boltjába ment ’s egy n a g y , vagy két 
fontnyi gyertyát v e tt , mellyet a’ n é lk ü l, hogy Borbála 
kérdéseire, mit jelentsen az, válaszolna, ármányosan gon
dolkodva magával vitt. B elépve a’ templomba a’ két csehet 
régi helyeiken találták. B orziw og gondolattelve ült a’ k i-  
ráiy lábainál, fejét kezére tám asztva, úgy hogy vonásait 
kiismerni nem lehete. Hartberger azonban ráismert kedves 
barátjára hollófekete hajáról, melly fürtözre folyt le v á l-  
laira, valamint fegyvere , pánezéla, kardja-, és sisakárój,m i
ket ő mint hű őr soha nem tett l e . ,Itt van a’ hű lélek , súgó  
lyányának Hartberger, diadallal mutatva B orziw ogra. Várj, 
csak e g y k is s é , m ig fölkel ’s akkor , sz . István- és v éd -  
szentemre mondom, férfit látandasz, mondom nek ed , fér
fit , ki telve erő - és szépséggel.*  Ekkor mohón ment ba
rátja elibe ’s feltartva a’ gyertyát szó la  : .B orziw og  ur , 
ma ugyan nincs mindszentnapja, a’ mikor gyertyákat v is z -
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„ek a ’ templomba , de tisztelem ön királyát, mint hatal
mas daliát, kinek dicsősége ne enyészszék el soha, ’s mi
vel gyászpadán, mint legott első Ízben láttam , fukarul 
vannak a’ gyertyák, én újat hozok, sokáig tartandót/ — 
Borziwog, örülve, hogy idegen országban a’ nagy Otto
kár tisztelőjére talál, gyorsan föltekint. Arczára könnyű 
pir vonult, szeme sugárzott. Az öregtől mohón ragadá el 
« 'gyer tyá t ,  meggyujtá ’s gyors léptekkel a’ ravatal csú
csához menve, a’ király fejéhez állítá azt, hogy a’ nemes 
arcz minden vonását észre vehesse a’ csendes szemlélő.
,Látod, Boriska, sugá Hartberger, ,mi hű vér ez! Egész 
istenadta nap itt ül holt királyánál ’s mig más lovag bé
két élvez ’s hiú örömeket vadász , ó az olvasót forgatja 
fáradatlanul kezében ’s alig jő eszébe, pillanatig kimenni 
isten szabad ege a lá ,  ott fris léget sz ín i/  Boriska nem 
felelt; szeme a’ fiatal liarczfit kisérte. .Mi szép ó — folytatá 
atyja1 —szolgálatát mi könnyen ’s helyesen végzi. Isten 
engem , ö szintolly jó egyház- mint harczfi/ Még többet 
beszélt volna dicséretére a’ fiatal daliának, ez azonban 
épen viszszatérf, elmentékor hálás kézszoritást kapott ’s a’ 
nélkül, hogy Hartbergerrel szót váltana vagy szép gyer
mekére egy tekintetet ve tne , némán előbbi helyére ült.

III.

Borbála lassan ’s gondolattelve hagyta el a' minorita
templomot ; az ö re g , meghiúsultnak látva jámbor cselét, 
Borziwogot beszédre bírni: eltökélé magában , hogy más 
nap szinte gyertyát hozand neki, ezt addig folytatandó, 
mig barátja szóba ered vele, mint az előtt. Borbála igen 
kedvetlen lön. Sok szemrehányást kelle magának tennie : 
hogy a’ templomban imádkozni megfeledkezett, hogy sze 
meivel énekeskönyvén túl merengett ’s boldogult kedve
sére kötelessége szerint nem gondolt, végre felötlék neki, 
hogy a’ cseh harczfi, kihez atyja olly közel vezette, még 
csak egy tekintetre sem méltatta. E ’ fölsemvevés egészen 
uj ’s épen azért kétszeresen kellemetlen volt a’ szép szűz
nek. Ö megszokta , ha kiment vagy csak ablakánál mu
tatkozott , ifjak ’s öregek szemeit gyorsan magára vonni 
és sokszor elpirulva hallá a’ félhangosan mondott szava
d a t : ,nézzétek a’ deli, dicső lyányt ! fakadó májusi rózsá
hoz hasonlit.'Illy hódolatokkal bármint nem törődött vagy nem 
látszék törődni szűzi büszkesége,önérzetének mégis föl kelle 
magasulnia általok’s nagyon megerősödniek igényeinek,hogy 
vele gyöngéden ’s udvariasan bánjanak, miben ö részesült is 
mindenhol. A’ harczfi hideg, viszszataszitó magaviseletének 
tehát kétszeresen kelle neki feltűnnie ’s kedélyére mélyen 
értöleg hatnia. Lefeküvén futá szép szemeit az álom, mellyek 
különben mindjárt éji imája után feltartózhatlanul bezáródtak. 
Szemei előtt a’ cseh dalia sugár temete állott. 0  mindent 
elkövetett, elűzni magától e’ tüneményt, de sem éji imája, 
mit tízszer elkezdett, de soha be nem végze tt ,  sem holt 
kedvese , kit ma kissé gyönge hangon em legetett, nem 
voltak képesek elriasztani a’ képet. Végre boszusan oltá 
el gyertyáját,  de most kezdődék uj erővel a’ szemfény
vesztő já té k , mert a’ légalak némán mozgott feléje , ki
véve kezéből az eloltott gyertyát, könnyű fuvallattal újra 
meggyujtá ’s Ottokar királyhoz vitte az t,  annak halvány, 
nemes vonásit illően megvilágítandó. Sükertelennek mutat
kozván e’ szerint minden eröködése, nem imádkozott, nem 
hajtolkodott többé, hanem előbb komolyan, azután lassan- 
kint vidorabban nézett a’ harczias egyházfi szemébe, mig 
lassanként rájött az alvás ’s kellemes álom a ’ minorita- 
templomba vivé öt. Más nap korán , fölébredte után, nem 
ugrott ki gyorsan , mint máskor, ágyából, napi munkájá
hoz fogandó ’s gazdaság körül gondosan sürgendó. Ez 
útta l,  ámbár fölébredett, ágyában maradott, kissé főlegye- 
uesedék, fejecskéjét kezére táraasztá’s a’ reggeli napsu
garak által megaranyzott ablakfiókokra nézve gondolkodók, 
hogyan lehetne jó atyja óhajtását teljesíteni ’s néma ba

rátját , kihez annyira ragaszkodók , egy meghitt nyájas 
szóra kényszeriteni, vagy, mi olly jól esnék idegen föl
dön a’ daliának, öt atyja takarékos házához hozni , hol 
egy halott szomorú környezetétől legalább néhány óráig 
megszabadulva terhes örizetszolgálatától megpihenhetne. 
E ’ szép czél eléréséül egyet ’s mást sokáig gondola. — 
Sok tervet koholt ’s azokat újra elveté ; végre egy sze
rencsés gondolatra talált, melly óhajtása beteljesedését 
Ígérte, ’s e ’ miatt szorgosan hányta vetette azt, mig vélé, 
hogy ügyéről bizonyos lehet. — Ekkor ősz atyja, tem
plomba egészen fölkészülve, lépett a’ szobába, nem ke
véssé csodálkozva, hogy gyermekét még ágyban leli ’s 
épen hangosan mormogni készü le , midőn szándékát elta
lálva Boriska nyájasan szóla : ,Ne haragudjá l, apácskám, 
hogy még nem sürgők, mint illenék , hiszen azért nem 
henyéltem. Halld, én tervet gondoltam k i ,  hogyan le
hetne daczos barátodtól választ nyernünk, sót arra kény- 
szeritenünk o t , hogy házadhoz jőjön , miszerint cseveg
hess vele szived akarata és óhajtása szer in t /1 — ,,Miként 
lehetne a z ? 4i kérdé Bartberger fejét hitlenül rázva.,,Bor
ziwog nem is néz rám , ö engem rég elfeledett. Most 
meg kell látásával elégednem. J e r ,  menjünk a’ misére.u 
— ,Nem a ’ minoritákhoz , hanem sz. István- vagy más 
templomba, veté Bo*bála ellen, ,mert ha most mennél a’ 
fiatal csehhez, sem gyertyád, sem más szívességed nem 
bírná ót áhitatos szolgálatának csak perczig félbeszakítá
sára , hanem este megyünk a’ minoritákhoz áldásra. Est 
Óhajtásoknak kedvezőbb , Borziwog este szóba ered veled 
’s azt teendi, a’ mit akarsz, jót állok érte. Kezemet adom 
r á /  ’S ezt mondva, mosolyogva nyujtá elibe kis fejérke
zét. Hartberger fudakolá , hogyan akar ahhoz fogn i , de 
Borbála béketürésre inté ót ’s olly bizalommal beszélt terve 
sikerülendéséröl, hogy az öreg uj reményt merite ’s rao- 
solygva vonult el lyánya szobájából, időt adandó neki az 
ágy gyors elhagyására.

Alkonyat felé Hartberger,ki egész nap hasztalan nyo- 
mozá leánya tervét, Borbálával lépett ki csendes házából. 
Az ősz ma újra a’ viaszöntö boltjába ment, de Borbála 
sürgölésére nem vett, mint különben, egy kétfontos gyer
tyát , hanem sok kisebb , sz. képekkel ’s aranylevelekkel 
fölékitett gyászgyertyát. Borbála mosolygva vévé el ’s 
gyorsan megszámolá azokat, atyjának felét adva, másik 
felét magának tartva meg. Belépve a’ minoritatemplomba, 
bajba került átnyomulniok a ’ sok áhitatoskodó közt, kik az 
áldásra öszszegyülekezének. Végre sikerült nekik egyiké
hez jutniok a’ templom karcsú oszlopainak’s e’ pontról m eg
látták a’ két csehet, kik a’ király ravatalánál térdelve erős 
hangjaikat az imádkozok éneke közé vegyiték , melly az 
orgona teljes hangjai által emeltetve, erősen meghatva da
gadozott a’ sz. hely boltozatáig. Borbála félbeszakitá né
hányszor énekét, melly édes dallamban folyt szép ajkai
ról , hogy a’ körötte zúgott hangtengerből kitalálja Bor
ziwog hangját; óhajtás, melly nem teljesülhetett, mert a’ 
fiatal harczfit beszélni azelőtt soha nem hallá. Midőn vége 
lön az áhitatosságnak, az imádkozok elhagyák lassankint 
a’ sz. helyet ’s az ut nyitva állt a’ ravatalhoz, Hartber
ger a’ fiatal daliához akart közelíteni, ó t , mint különben, 
a ’ hozott gyertyával királya dicsöitésére megkínálandó. — 
Borbála, kitalálván szándékát, viszszatartóztatá ó t ,  súg
ván ; ,Tartsd meg, atyácskám , a’ gyertyákat ’s tedd azo
kat , mint én az enyéimet, magad a’ ravatalra. Ha Bor- 
ziwognak adod, bizonyosan olly hidegen fogadandja azo
kat , mint azelőtt/ Az öreg kérdőleg nézett lyányára, ez 
fejével in te’s a’ ravatalhoz ment. Itt gyertyáit elmés rend
ben rakta el a’ királyi holttest feje körül. Borziwog ele- 
jénte láthatólag örülve a’ ragaszkodáson, mit királya iránt 
mutatott, kiséré ót, de midőu a’ szűz a’ ravatal igen kes
keny lépcsőin megsiklott, segítségére sietett a’ deli egy
házfinőnek ’s karjával erősen gyámolitá őt. ,Adja ide a ' 
gyertyákat, nemes szűz, szólt a’ dalia, kinek ajkai körül
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ma leb eg e tt régóta e lső  ízben kellő m osoly, .adja ide a’ 
g y er ty á k a t, én végrehajtandom jámbor szándékát.4 A z  
ö reg  Hartberger, ki azalatt a’ ravatal másik oldalán nem 
k evésb é czé lszerü en , mint lyánya , törekvék elrakni g y er 
tyáit , nem kévéssé  bámult, midón szeretett barátja hang
já t  ism ét hallá ’s örömmel le s te  szavait. Borbála vonako
dott hajlani a’ fiatal harczil kérelm ére. S zég y en lé  , hogy  
szolgálatát vélem énye szerint o lly  ügyetlenü l v ég zé  ’s hi
báját helyre ütendő folytató gyertyái rendezését, v isz sza -  
utasitva a’ seg é ly t, m ellyel ót ism ételve m egkínáló B orzi- 
%vog. E lvégezvén  m unkáját, gyorsan a’ templom háttérébe 
s ie te  , hol az egyházfi vala ’s béré ót, gyújtana m eg eg y  
gyertyát, utolsót a’ hozattak közül, azután ismét a’ rava
talhoz s i e t e ,  körüljárta azt ’s m eggyujtá a’ gyertyák at, 
m ellyeket ó ’s atyja raktak e l. V ég e  lévén  ennek is, le 
jö tt a ’ lépcsőkön ’s te tszé sse l szem lélte  a’ ravatalt, raelly 
a’ sok gyertya  fényétől c s illo g v a , most sokkal ünnepélyesb  
tekintetű v o l t , mint óranegyed e lő t t , midőn csak kevés 
lángocska  világ ító  azt m eg. B orzhvog m ellette á lla ’s osztó  
örömét. A ’ szo lgá la t, m ellyet királyának a’ szű z  tön, m eg
nyerni Játszók öt szám ára, mert szem ei lesiklánab néha a’ 
ravata lró l’s hála és részvét k ife jezéséve l nyugvónak fzorn- 
szédnője szép  vonásain. A zalatt T retzkoi, kit ugyanazon  
érzem ények le lk esitén ek , az öreg  llartbergerrel hozzájok  
jőve . A z  öreg  a’ halott nem es tetteiről ’s azon tiszte let
ről b eszé le  , m ellyel maga e lle n e , R u d olf, a’ nemes ki
rály , v iseltetik  iránta, ’s ig y  alkalmat nyújtott b e sz é lg e 
tésre , m elly m indig élénkebbül a’ boldogult é lt e -  ’s tet
teire terjede k i, Borziwognak ped ig  alkalmat adott lá n g 
szavakkal m agasztaln i királya telteit ’s kiemelni v itézsé
g é t, m elly, fájdalom szeren csétlen sége  lón, midőn a ’ Stil
fried m elletti ütközetben, m eg nem rendülve M ilota árulá
sán és sereg én ek  e z  által okozott m egzavarodtán, helyén , 
mint utolsó cseh  küzdő , h ősileg  kitartott és szeren csét
len ség é t halálával pecsételő  m eg. M ost az egyházfi kö
z e li ié  , intvén őket a’ templom elhagyására, mert eljőve  
az óra , midőn a z t ,  k ö te lesség e  sz e r in t , be kell zárnia. 
K edvetlenül engedelm eskedének  ’s vonakodva mentek ki 
a’ sz . helyről. Borbála, ki atyja mellett ment ’s kedvetlen
s é g é t  é sz r e v e tte , m egsú gó  n ek i. kínálná m eg a’ két da
liát ven d égszerető  házával ’s Hartberger örömmel fogta  
fe l a’ gondolatot, barátját magához közelebb csatolni. —  
A ’ s z .  hely ajtaja e l i l e  é r v e , a’ két harezfi sz iv es  sz a 
vakkal köszöné m eg a’ részv é te t, m ellyet Ilariberger és  
szép  gyerm eke Ottokar király em léke iránt mutattak ’s le 
gott búcsúzni akart. .Nem úgy , jó  barátom!‘ v iszonzá  
H artb erger .,Ön engem  olly hamar el nem hagyhat, ön v e 
z e t é s s e l  adósom a’ h id egségért, m ellyel tegnap fogadott. 
M int b ecsü letes polgár m eg nem engedhetem  , hogy ön 
id eg en  háznál hajtsa le  nyugalomra fejét. Házamban két de
rék bajtársnak elegendő h e ly  van , ne vessék  azt m eg ’s 
jójenek  födelem  alá. Ott jobb dolguknak kell le n n i , mint 
nekem  m agam nak.4 —  B orziw og  és T retzkoi kérdőleg n éz 
tek eg y m á sra , de az ősz o lly  esen g v e  kérte ők et, hogy  
ajánlatát sz iv e s  halálával elfogadták ’s csendes házához 
követék ót. (V é g e  köv.)

E G Y ESÜ L ET E K .

Festi ezukoricyár-esyesület. A’ régóta  hányt 
vetett eszm e végre  csakugyan m egtestesült. Pesten a’ V á -  
cz i-u ton  fekszik  e g y  nagyszerű  épület, m ellyet az ava
tott utazó már távolrul is  gyárnak fogna tartani, és s z e 
mei nem csalnák m eg öt ; mert elérkezett az időpont, hol 
biztosan mondhatjuk, hogy  azon épületet e ’ hon lelkesbjei 
eredeti rendeltetéséh ez  juttatók ’s benne —  ba is ten es ked- 
vezend  —  már jövő évvel a’ honi műiparnak eg y  lén yeges  
ága , a* ezukorgyártás és finomítás fog  űzetni.

°  ’ E ’ vállalathoz a’ honra nézve roppant haszon ’s a’ 
legkedvezőbb  körülm ények csatlakoznak. U gyan is a lig  
van Európában ország , m elly a’ répaczukorra nézve min

den tekintetben olly kedvező helyzetben volna, mint Ma
gyarország ; itt ép rendszer ’s okos munkafelosztás mel
lett, a’ répaczukor-gyártásnak gazdag jövendője lehet. 
Szükségessé vált tehát egy nagyszerű középponti czufcor- 
finomitó gyárnak éleibe léptetése , mellyre a ’ nyers ezu- 
korgyártók mint biztos és méltányos vevőre számíthassa
nak , ’s ezek viszont a’ répatermesztő földbirtokosaknak 
biztos vevökül szolgálhassanak, hogy igy a’ répaczukor 
industria által, a’ répatermesztök és gyáriók kölcsönös ér
dekei mint egy lánczszemekkint fűződvén egybe, mind a’ 
mezei gazdaság, mind a’ műipar felvirágzására jótékony 
viszszahatás gyakoroltassák. 7

Illy szempontokat tartott szeme előtt a’ pesti ezukor- 
gyár ügyében vállalkozott társaság, midőn a’ veszedelem 
fenyegette gyárépületet néhány hónap előtt, leginkább ö 
cs. k. főhgsége az ország nádora kegyelmes pártfogása kö
vetkeztében megmentenie sikerült, és azon szempontokat 
a’ kivitel mezején is nem csak el nem tévesztő, sőt alap
s z a b á ly ig  határzottabban kimondá: hogy a’ ezukorgyár- 
egyesületnek föczélja leend, a’ honi répatermesztésre ál
talányos üdvös hatást gyakorolni , ’s azért a’ nyersezu- 
kor-gyártóktól finomításul átveendő honi répaczukorra le
hető legnagyobb árakat rendel, nem igényelvén magának 
több nyereséget, mint mennyit a’ gyarmati ezukorfinomi- 
tása hozhatna. Minélfogva nem kételkedünk, hogy az e-  
gyesület e z e n  k i t ű z ö t t  e z  ó l j a  h a t a l m a s  indokul 
szolgálhatand arra , mikép a’ honban bár minél több nyers 
ezukor-gyártók vállalkozzanak, kik illy kedvezmények mel
lett — viszont a’ termesztő földbirtokosaknak ’s szegény 
földmivelőknek adják meg az illően jutalmazó árat répa
terményeikért, mi legbiztosabb ösztönül szolgáland ezen 
újabb mezei ipar szétágoztatására, a’ nélkül, hogy miatta 
a’ gazdálkodás egyéb ága, vagy megakadna, vagy csak né
mileg is csökkennék.

Midőn tehát a’ pesti ezukorgyár egyesület vállalatá
hoz ennyi kedvező körülmény csatlakozik, midőn az egye
sület nemzeti szempontokat tartva szeme előtt, azokat saját 
érdekeinek alá nem rendeli, ’s a’ cselekvés mezejére azon 
meggyőződéssel lép ki , hogy a’ nagyszerű gyárüzletnek
— rendszeritett munkafelosztás és ügyes kezelés mellett
— ha valahol, bizonyosan Magyarországban lehetend vi
rágzó jövendője; az ügy és haza iránti rokonszenvnél fogva 
mintegy jogosítva érezzük magunkat, a’ közönséget, je 
lesül pedig a’ honi ezukorgyárasokat ezennel tisztelettel 
felhini , hogy e’ biztos vállalathoz járulásukkal , a’ gyárt 
minél előbb virágzó működésre juttatni segítsék. Egész 
részvényekre 1000 pftjával ’s félrészvényekre 500 pftjá- 
val, még folyvást fogadtatnak el aláírások, akár az egye
sület elnökénél gróf Batthyány Lajos urnái, akár pedig 
Pesten ideiglenes pénztárnok Jalits Ferencz választmányi 
tagnál, Király utczai 1369. sz. alatti házában, hova az 
illető levelek a’ ,,pesti czukorgyár-egyesület4' czime alatt 
intézendök. i

Van alkalmunk ez úttal a’ közönséget egyszersmind ér
tesíteni , hogy a’ pesti ezukorgyár-egyesület múlt julius 
28. 29 és 30ikjain tartván Pozsonyban gróf Batthyány Laj. 
ur elnöklete alatt azon közgyűlését, melly alapszabályai 
meghatározása ’s önelrendczése végett tüztetert ki, elő
ször is hálás örömmel fogadtatott a’ nmlgu magyar kir. 
Kincstár azon intézvénye, miszerint sikerült az egyesü
letnek a’ gyár-épületek iránti egyeséget Pest városával 
foganatosítani, a’ vételár fejében már 36 000 pfkát lefizet
vén, a* maradéköszveg f. e. aug. 15kén lévén lefizetendő, 
mikor is az egyesület a’ gyárnak tettleges birtokába lé -  
pend. Mit. még a’ nevezett város, kamatok, épületjavitási 
és át irtási költségek fejében, az egyesülettől követel, ezek
nek kiegyenlítése iránt is kellő intézkedések fognak tétetni. 
Olvastatott továbbá az alapszabályok tervezete, melly cse
kély változásokkal ’s módosítással elfogadtatott. Leghosz- 
szabb vita támadt azon pont felett, melly az egyesület fő-
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czélját (a’ fölebb érintettet) tartalmazza; általányos szó
többséggel végre az alapszabályok czikkei közé ez is fel
vétetett. A’ történt módositsáok mintegy a’ következők: a) 
a’ fél és egész részvények részenkinti befizetésének ha
táridejét (a ’ gyárigazgató nem) csak a ’ kormányzó vá
lasztmány tüzendi ki. b) A’ közgyűlésekben meg nem je 
lenő részvényeseket, meghatalmazó levelek által csupán 
részvényesek (nem pedig inások is) képviselhetik, c) Rend
kívüli közgyűlés mindenkor az indokos tanácskozási tárgy
nak előleges köztudatása mellett fog hirdettetni. d) A’ ter
vezet azon javallata: ,.bogy a’ kormány fele része a’ leg
több részvényekkel birókbul fog állani“ — nem fogadtatott 
el. e) A’ czimet nem egyedül a’ gyárigazgató, hanem ennek 
távollétében a’ pénztárnok is fogja vezetni, ’s felváltva 2 
választmányi tag a’ kereskedői osztályból, f) Végre felállit- 
tatott az elv: hogy az alapszabályokon csak akkor változ
tathasson a’ közgyűlés , ha benne a’ szavazási képesség
gel biró részvényeseknek legalább 2/3da képviseltetik, ’s 
a ’ javallott módosítás mellett a’ jelenlévő 2/., rész szava
zatoknak általányos többsége nyilatkozik. =&) Ez után az 
egyesület önbelrendezésére menvén át, titkos szavazat ut
ján, az egyesület elnökévé l e t t : Batthyány Lajos gr.; kortn. 
választmányi tagokká Czindery László, Jalits Ferencz E ., 
Kanilz Manó, Károlyi György gr., Kossuth Lajos, Lichtl 
Károly, Majer Károly, Way Miklós b., Zichy Henrik gr. 
és gr. Zichy Miklós ; czimvezetökké pedig a’ kereskedői 
osztályból Jalits Ferencz E. és Kanitz Manó választattak.

A’ közgyűlés a’ következő tanácskozási napokban czél-  
szerü intézkedésekhez nyúlt, a’ vállalatra vonatkozó szűk* 
séges előkészületek megtétele végett. A’ korm. választ
mány ugyan is csődöt fog hirdetni fózőmesteri és pénztár
noki hivatalokra, folyamodni fog gyárszabadalomét t és vám
hitelért, választand egy ideiglenes gyárigazgatót egy évre, 
a’ gyárépületeket és Jalits F. E. ’s Liedeman J. S. F. 
uraktól megvett gyárszereket kijavíttatja’s használhatókká 
té te ti , mindezeknek előleges rendszeritése után tűzvén 
csak ki azon időpontot, mellyben a’ gyárüzlet kezdetét 
veendi.

Az aláírási öszveg múlt július hónap végéig már 
227,400 pengő frtra rúgo tt , nem számítva azon aláíráso
kat,  mellyek azó ta ,  tudomásunkra, történtek.

Ennyi részvét ’s a’ gyárvállalat iránt kifejlett azon me
leg érzelem, melly a’ legközelebb múlt közgyűlésre re
ményen felül sok ügybarátot gyüjtc egybe, és végre ö cs. 
kir. főbgségének országunk nádorának eddig is tanúsított 
kegyelmes pártfogása ’s ujabbi aton magas példája, mi
szerint , mint hiteles kútfőből tud juk , az egyesületet egy 
részvényaíáirássalmegörvendeztetnie méltzóztatott, elegen
dő zálogul szolgáland arra, 'hogykétségünk elvszoljék, mikép 
a ’ pesti ezukorgyár-vállalat zsenge kora mahónap férfias erő
re fog kifejlődni’s a’cselekvés mezején e’ hon fiaira,a’müipar 
élénkítésére ’s a’ mezei industria felvirágzására üdvös ha
tását kiárasztandja. V e r e b y  J ó z s e f ,

egyesületi titoknok.

A* p e s t b u d a i  h a n g á s z - e g y e § ü l e t  részéről ez
zel közhírré tétetik , miszerint annak igazgató választmá
nya álal, a’ most élő honi lángelmék és jeles zenekedve
lők ébresztése végett,  nagyobb zene-értékű magyar Can
tate készítése ’s beküldésére 25 darab arany jutalom dí
jul , és a’ pályamunkára ügyelő biztossás: á lta l , e’ Can- 
tatéra vonatkozólag, következő feltételek határoztattak, 
ngymint: 1) Ezen Cantate az ahhoz választott. G a r a y  
János Verseiben Pest 1843. a’ 97ik lapon lévő ,,C a n t a t e “  
textusához „Keskeny a’ való határa*4 készítendő. 2) Csak jó,

~3 v  ^ennyire tőlünk függ, az alapszabályokat egész terje- 
delmükben hirlapilag közölni fogjuk a’ t. közönséggel. V.

szilárd és benső zene-értékü szerzemény nyerheti el e’ 
jutalmat, ’s e’ szerzemény előadásának legfölebb félóráig 
szabad tartani. 3) Az e’ végett kinevezett vizsgáló biztos
ság meghatározza , a’ beküldött szerzemények közül mel
lyek adassanak elő a’ hangászegyesület nyilyányos ver
senyében , melly alkalommal a’ jelenleendó közönség tit
kos szavazattal maga itélendi oda a’ kitűzött jutalmat a’ 
legjelesebb szerzeménynek. 4 )  A’ pályamű az egyesület 
tulajdona m arad, és szabadságában áll , azt nyomtatásban 
kiadni; mi ha meg nem történik, a’ beküldőuek megenged
tetik a’ mű lemásoltatása. 5) A’ többi müvek az illető be
küldőknek viszszaadatnak. 6) A’ szerző vagy pályázó szü
letetett magyar vagy legalább Magyarország vagy Erdély 
lakója legyen , ’s különösen ügyeljen a’ magyar prosodiá- 
ra , névszeriut ne Írjon a’ hoszszu tagokra rövid hangje
gyet. 7) A’ szerzemények f. évi oct. végéig küldessenek 
be az alulirt egyesületi titkárhoz (Pest, Vácziutcza, Stein- 
bach házábani lakába). 8) A’ agy hangászkarra készí
tendő szerzemény partiiurája (mellyen kívül a’ dalnokok 
magán- ’s egyes kar-szerepeiket is külön példányokban 
lemásolva kell beküldeni) idegen kézzel i r v a , ’s jelmon
dattal legyén ellátva, mellyekhez egy bepecsételt, a’ szer
ző nevét magában rejtő, levél melléklendő, ’s ennek bo
ritékára szintén azon jelmondat legyen irva, melly a’ par
titúrán leend olyasható. Az igazgató választmány, és pá
lyamunkákra ügyelő biztosság meghagyásábólközlik Mátray 
Gábor, bizottsági elnök. Ritter Sándor, egyesületi titkár.

Tireza.

(U j mód , szinházigazgatók  —  kiváltképen ped ig  ere
deti drámaírók szám ára, telt színházat cs'náln i.) Fogadj 
m eg néhány u ra cso t , kinek nincs egyéb  d o lg a , mint 
egészn ap  játék —  ’s kávéházakban ü ldögéln i (v u lg o  ipar
lovagok ) ’s küröltesd k általuk, hogy ez  estve valami bot
rány , verekedés leend a* színházban, —  töm egestől cső 
dül ide a’ kiváncsi n é p , —  azonban a’ rendőrség le g c s e 
kélyebb éb ersége  minden csendzavart elhárít. — De E u
rópa e g y ik  városában ezen  eszköz használatával csak azt 
n y e r é k , hogy  a’ darab a’ nagy  közön ség  előtt annál ün
nepélyesebben bukott m eg . — E zt csak figyelm eztetésül.

(B la s iu s tanár Ejszak-O roszországban tett u tazása) al
kalmával olly nép szokásokat fed ezett ott fel, mellyek eg y  
eredetüeknek látszanak lenni azon nép szokásokkal, m el
lyek  O roszország  belsejében  már évek óta e len yésztek . 
—  íg y  a’ többi között a’ férjhez menendő lyányok e lő r e -  
kitüzött batáridőben talpakon, ’s kompokon jelennek meg 
U s t j u g  nevezetű  h e ly sé g b e n , ’s magokkal hozva je g y  
ajándékaikat csoportosan állanak a ’ zöld  vásártéren. Nem  
sokára m egjelennek a’ nőszüló leg én y ek  is  , ’s a’ m eg
je len t lyányok közöl saját iz lésök  — ’s a’ kitett m enyasz- 
szonyi hozomány m ennyisége szerint választnak magoknak 
n ő t, gyakran o lly a n t, kit életőkben soha nem láttak.

(P ip erevágy  Sandw ich sz ig e te k e n .)  M ennyire ural
kodik a’ p iperevágy a’ nőnemen több n evetséges történet 
ig a z o lja ; ezek  közé sorolhatni e ’ következőt i s : M időn az 
angolok a’ le g e lső  karton szövetet Sandwich sz igetek re  ho- 
zák minden sandw ichi h ö lgy  keblében forró vágy  k eletke
ze tt e ’ szép  tarka szövet m egszerzésére. V égre  több fárad
s á g  után kettőnek közülök e ’ forró óhajtása te lje sü lt , é s  
e ’ drága, sokak által ir igy lett öltözetben kevélyen  sétáltak  
a’ királyilak sé ta térén , midőn hirtelen sűrű fe lle g e k  tor
nyosultak az é g  boltozatán, ’s  e g y e s  esőcseppek nem so
kára bekövetkező felhőszakadást jósiának. Am a re tte g é s , 
h o g y  pompás öltözetöket a’ zápor által elcsúfítva fogják  
látni, igen  eredeti fortélyra veze tc  ő k e t:  leveték  t. i ru- 
hájokat, ’s e g y  csom agba g ö n g y ö lg e tv e  hónuk alá rejték, 
’s az anya term észettől nyert ék ességb en  folytaták sétájokat.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja Tra t t n e r - K á r o l y i  nri-ntcza 453.
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, A’ KH‘ , RRnek. üzenete »’ m. FRRltez 
a katonai eleimezét! szállásozás tárgyában ff. 
e. aug. IkŐ napján kelt k. k. válasz Iránt. A’
KK. es RR. a’ katonai élelmezés és szállásolás tárgyá
ban f. h. első napján k e lik .  k. válasz által az iránt érte-  
sittetvén: hogy ö Flge az említett k. k. válaszban bőveb
ben körülírt feltételek fentartása mellett arra kegyelmesen 
hajlandó, miszerint a’ katonai élelmezésből és szállásolásból 
származó terhek megszüntetéséért a’ kir. kincstárnak adan
dó kárpótlásra nézve az ország RRnek f. é. febr. 28kán 
kelt alázatos felírásban kijelelt utón terv dolgoztassák ki 
’s e ’ végett már küldötteketis nevezni méltóztatott; ennél
fogva szükségesnek vélik: hogy egy országos választ
mány küldessek k i , melly a kcrdeses terhek megszünte
tésére nézve a’ kir. kincstárnak netalán adandó kárpótlás 
öszvege iránt ö Felsége által nevezett biztosokkal érint
kezésbe bocsátkozzék, ’s ekkép minden tekintetben meg
értvén a kormánynak e ’ részbeni szándékát, az egész tár
gyat minden oldalról kimerítve hozandó további határozás 
végett az ország RRdei elibe terjeszsze ; ’s azért ö cs. 
k. főherczegségét tisztelettel kérik , a’ m. FRRet pedig 
bizodalmasan felszólítják : hogy nézeteikhez járulni, ’s a ’ 
kiküldendő országos választmánynak azon tagjaihoz, kiknek 
névsorát ide mellékelve közük , részökről is választmányi 
tagokat nevezni méltóztassanak.

A* RK. és Hitek az országgyűlési szállá
sok szabályoztatása és szállásbér fizetése tár
gyában. A ’ KK. és RR. a’ m. FRRek azon javaslatához, 
hogy azon országgyűlési tagok , kik szállásaik —  legye
nek azok országgyűlésiek vagy nem — szerződés mellett 
bírják , azokat jelen országgyűlés alatt a ’ szerződési idő 
eltelte után is megtarthassák, és a’ részökről netalán tör
tént felmondások csupán akkor legyenek érvényesek, ha 
azokhoz a’ felmondó országgy. tagok ez intézkedésnek 
országgy. végzéssé leendő emeltetése után is ragaszkod
nak , és azokat megújítják , annál kevésbbé járulhatnak : 
minthogy a’ felett ,  hogy a ’ felmondás érvényességének a’ 
felmondó országgy. tagok önkényére leendő egyoldalú bi- 
zatása á l ta l , főleg az országgy. végének bizonytalansága 
miatt az illető háztulajdonosak, és más szerződő felek kö
zött a ’ legnagyobb zavar okoztafnékj ’s úgy vannak meg
győződve, hogy a ’ szabad alku utján ’s rendesen kötött 
magány-szerződések érvényessége felett viszszahatólag in
tézkedni. és , más mint országgy. szállások iránti ren
delkezésbe bocsátkozni a’ törvényhozó testület köréhez 
különben sem tartozik; minélfogva e’ részben továbbá is 
elóbbeni véleményökhez ragaszkodván , valamint az üze
netben foglalt b) pontot, úgy a’ törvényjavaslat 2 §át is 
a’ magok épségében megtartani óhajtják; mi pedig a’ bér
fizetés idejét illeti; arra nézve a ’ KK. és RR. a’ m. FRR. 
javaslatához képest a’ szál/ásbérnek valamint évnegyeden- 
kinti előleges fizetéséhez, ugyszinte ahoz is, hogy a’ szál
lásbér már e’ jelen országgyűlés alatt is azon évnegyed 
végéig fizettessek, mellyben az orsz.gyüles berekesz— 
te l ik , hozzájárulván , az üzenet a} pontjának és a’ törv.- 
javaslat 4 §anak ezek szerint leendő módosításában, egesz 
készséggel megegyeznek, o cs, kir. főherczegseget tisz
telettel megkérvén . a’ m. FRRet pedig bizodalommal fel
szólítván , hogy az országgyűlési tagok által birt szál
lások iránti magányszerződésekre nézve a’ KK. es RR. 
nézeteit sajátokká tenni szíveskedjenek.

második üzenete a* HH és RRnek a’ m. 
FRRltez Erdélynek magyarországgall szoro
sabb egyesülése iránt. A’ KK. és RR. megegezven 
abban, hogy E rdé lynek  Magyarországgaü szorosab egye

sítése végett küldendő országosválasztmánynsk tagjai ő 
Felségének ezen országos választmány kiküldetésébei 
beegyezéseután választassanak; a’ javaslatban közlőit fel
írást ő Felsége elibe minélelőbb felterjesztetni óhajtják.

Második üzenete a’ 1414. és RRnek »’ m.
FRRltez a’ részek viszszacsatoláoa tárgyában 
f. é. febr. «9én kelt k, k. válasz Iránt. A’ ré
szek viszszacsatolásának tárgyában f. é. febr. 29kén kelt 
k. kir. válasz iránt a’ RR. által tétetni kivánt felírásnak 
ő felsége elibe leendő felterjesztésében a’ m. FRR. is 
megegyezvén, mi a’ közlött feürási javaslatnak szerkeze
tében a’ m. FRR. viszonüzencte szerint teendő módosítá
sokat is i l le ti:

Az t ,  hogy az első §ban ezen szavak: , .annál ke
vésbbé nyugbatunk meg Felséged f. e. febr. 29kén kelt 
kegy. kir. válaszán“ ezekkel cseréltessenek fel: „annál szük
ségesebbeknek tekintjük Felséged f. é. febr. 29kén kelt 
k. k. válasza teljesítését“ a’ RR. azért nem ellenzik, mert 
az említett k k. válaszban ó Felségének újabb kegyelmes 
nyilatkozata foglal'atván az iránt, hogy a’ részek töké
letes viszszacsatoltatása, ’s az illető előkészületi intézkedé
sek befejezése siettetni fog, az illy értelemben vett kegy. 
kir. ígéret minélelőbbi teljesítését nem ohajtaniok nem le
het, ’s ennélfogva a’ mélt. FRR. által tett javaslatot csu
pán szerkesztési módosításnak tekintik.

A’ 2. §• végének a’ ra. FRR. által kivánt kihagya- 
tásában a’ RR. nem egyezhetnek meg, mert azontúl, hogy 
a’ többször említett b. k. válaszban annak okául, hogy az 
1836: 2 l .  fez. ez időig nem foganatosíttatott, különben is 
csak a’ biztosság személyzetében közbejöit változások, a’ 
megkívántaié irományok Erdély részéröli közlésének szük
sége emüitetnek, a’ RR. továbbá is úgy vannak meggyő
ződve : hogy az annyi évvel ezelőtt ho/.oit törvény tel
jesítésének elmulasztását a’ m. FRR. viszonüzenete sze
rint állítólag fenforgó szövevényes kérdések időt-igényló 
megoldásának tekintete sem igazolhatja, ’s azért annyival 
inkább reményük, hogy a’ mélt, FRR. ezen §ra nézve 
észrevételüktől elállani méltóztatnak, az ország Rendéinek 
f. e. jul, 28kán kelt alázatos felírása 2dik §ban mind a’ 
két tábla közös megegyezésével már kimondattak.

A’ 3. bevezető szavait a’ m. FRR. azért kívánják 
kihagyatni, mert a’ 2. §nak általok szinte kihagyatni ki
vánt végsoraira hivatkoznak; minthogy azonban a’ RR. ez 
einüiett 2d. §t egész kiterjedésében megtartani kívánják: 
ezért nézetük szerint a’ 3 §. kérdésbe vett bevezető sza
vai is megtartandók.

A’ viszszacsatolás eszközlésére kiküldött biztosságnak 
jelentését a’ RR. az orsz.gyűléssel azért kívánván kózöl- 
te tn i, hogy annak folytában azok iránt , mik a’ törvény- 
hozás közbejövetelét igényük, magának a’ leérkezett k. k. 
válasznak útmutatása szerint is intézkedhessenek, által 
nem láthatják, hogy ezen kivánatjok a’ m. FRR viszon- 
üzenetében említett, ’s a’ felírás felterjesztését hátráltató 
vitatásoknak miképen szolgálhasson alkalmul; ’s azért a’ 
m. FRR. által javaslóit módosítást e’ részben sem fogad
hatják el. f

M indezeknél fog ja  újabban is tisztelettel es szives b i -  
zodalomnak kérik  tehát a ’ f. RR. ó cs. k- F ő h g é t  é s  a ’m. 
FR R ket:  hogy  észrevételeiktől elállani ’s a ’ tá rgynak  fon
to sság á t  ’s az  o rszággyű lésnek  közelgő végé t tekintve, a ’ 
közlőit fe l írásnak  ő F e ls é g e  elibe leendő fölterjesztését 
hozzájáru lásukkal s ie tte tn i méltóztassanak.
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A’ J4I4- és RR' üzenete a’ m. FRRIicz a’ 
harminezadnak az orsz gyűlésén leendő meg
határozása Iránt.—A’ KK.és RR. az ország anyagi 
j ó l l é t é t  előmozdítható eszközök felől tanácskozván, hazánk 
jelen szomorú állapotának, mellyet a’ nemzet minden osz
tályaira elterjedő közelszegényedés eléggé tanúsít, egyik 
legfőbb okát az ország irányában felállított, ’s mind al- 
kotványos jogaink ’s függetlenségünkkel, mind legbecsesb 
érdekeinkkel ellenkező vámrendszerben találják, ’s azért 
halaszthatlannak vélik : hogy a’ törvényhozás mindazokra, 
mik a’ nemzet közgazdaságára befolyással lehetnek, fi
gyelmét komolyan kiterjeszsze; ’s miután a’ vámrendszer 
a z ,  mi által a’ nemzeti közgazdaság leghathatósbban igaz- 
gattathatik, ennek jelenleg fenálló alapelvei megváltoztat
tatván , külkereskedésünk élénkítésére vonatkozó némelly 
sürgetősb törvényhozási intézkedések mellett hazánk ’s Fels, 
urunk örökös tartományai közt folytatott kereskedést ille
tőleg a’ magyar mind be- mind kiviteli harminczad még 
ezen országgyűlés alatt az áruezikkek minden nemeire , 
pontról p jnua  a’ haza érdekében meghatároztassék: ’s e’ 
részbeni nézeteik bővebb kifejtését az ide csatolt felirási 
javaslatba foglalván , semmit nem kételkednek , hogy ő cs. 
k. főhge ’s a’ m. FRR. az ország minden rendű lakosai
nak a’ haza közjavát lényegesen érdeklő e’ fontos tárgy
ban leendő minélelőbbi raegnyughatására ezen felirásija- 
vaslathoz megegyezésükkel hozzájárulni, ’s eképen annak 
ó Fels, elibe leendő alázatos fölterjesztését siettetni mél- 
tóztatnak.

F e l i r á s i  j a v a s l a t a ’ harminezadnak jelen országgyű
lésén leendő meghatározása iráni. Fels. ’stb. Hazánk hátra
maradását mindazokban, mik az anyagi jóllétre tartoznak, 
mélyen érezzük a’ közelszegényedés szomorú következést , 
melly elterjed a’ népnek minden osztályai között, ’s a’ 
nemzetet mind anyagi, mind szellemi ereje ’s tehetségei
nek azon végromlásával fenyegeti , melly attól a’ történet 
bizonysága szerint mindenkor ’s mindenütt elválhatlan volt.

Nem tagadhatjuk ugyan , hogy hazánk jelen állapo
tának okai nagy részben honi törvényeink hiányaiban ke
resendők, ’s hogy a ’ mint különbözők az okok, mellyek 
következésében hazánk jelen állására lesülyedt, úgy mi
dőn azon eszközökről van szó , mellyek által az ország 
súlyos bajain segittessék, egyoldalú intézkedések, mellyek 
által a’ szétaradott veszélynek csak egy vagy más forrása 
fojtatnék el, magokban véve czélra vezetők nem lehetnek, 
hanem fel kell keresni a’ baj minden forrásait, midőn ezek 
eredetüket polgári törvényinknek őseinktől reánk háram
lóit. és igy már századok és nemzedékek a’ miiénktól e -  
gészen különböző körülményeinek szempontjából alkotott 
rendszeréből veszik magokat, törvényeinket javitni ’s a’ 
kor megváltozott körülményeihez alkalmazni kell, ’s e’ 
nagy munkát a’ törvényhozás legfontosb ’s legsürgetösb íe- 
endöji közé sorozzuk.

Mindamellett azonban, hogy anyagi jóllétünknek az 
imént említett forrásokból eredő súlyos akadályait ismerjük; 
kénytelenek vagyunk még is őszintén kijelenteni, misze
rint hazánk jelen szomorú állapotának legfőbb okát abban 
találjuk, hogy Fels, ausztriai örökös tartományainak érde
kei kormányunkra nemzetközgazdasági tekintetben, hazánk 
saját érdekei felett századok óta túlnyomó befolyást g y a 
korisnak, legfőbb okát azon igazságtalan vámrendszerben 
találjuk, melly hazánk irányában felállittatott,’s mint annak 
általányos elszegényüiését okozta, úgy folyvást lebilin
cselve tartja a’ nemzet erejét, mellyel e’ nyomasztó ál
lapotból kibontakozhatnék.

Felséged dicső emlékezetű elei ez országbani uralkodá
sa kezdetén, hazánk ’s az auszriai örökös tartományok 
közt cgyidöig teljes kereskedési szabadság és viszonyos
ság  létezett,- csakhamar azonban törvény ellen elvonattak 
a’ m. kir. kincstár hatalma alól, ’s az ausztriai kincstár 
alá rendeltettek a’ harminczadok kormánya ’s jövedelmei,

a’ harminczad törvényhozás utján kívüli önkényes változ
tatása megkezdetett, a’ vámok ’s kereskedés kormánya iránt 
hazánk országgyűlésein megállapított törvényhozási intéz
kedések kir. jóváhagyása az ausztriai örökös tartományok 
Rendéivel folytatandó értekezések eredvényétól függesz
tett fel: de azon örökös tartományokban a’ vámok Magyar- 
ország RRnek meghallgatása nélkül állandóan felébb emel
tettek ; sőt még Fels, dicső emlékezetű eleinek uralko
dása alá nem tartozó kültartományokkal folytatott kereske
désünk is az említett örökös tartományok érdekében tett— 
leg meerszorittatott; a’ raikint mindez az 1553: 19 —1554; 
1 1 -1 6 2 2 .  2 4 - 1 5 4 7 :  3 4 -1 5 4 8 :  52. 1553: 1 8 -1 6 2 2 :4 7  
— 1647: 9 0 -1 5 8 8 .  1 5 -1 6 5 9 :  50—1723:19— 1625: 32— 
1639: 62—1630: 19—1715: 117. ’s több számos törvény- 
czikkelyból nyilván kitetszik.

Törvényeink sérelme, ’s hazánk és az ausztriai örö
kös tartományok közötti kereskedési kölcsönös viszonyos
ság megzavarása ellen az ország Rendei, a ’ mint ezt ma
gok is az imént említett törvényezikkek tanúsítják, száza
dokon keresztül folyvást felszólaltak, a’ ha minczadok kor
mányát ’s jövedelmeit a’ in. kir. kincstár alá rendeltetni — 
a’ barminczadot régi szokás ’s törvények által meghatá
rozott mennyiségben szedetni határozzák, a ’ magyar áruk
nak a’ szomszéd örökös tartományokbai bevitele ’s ottani 
megvámoltatása iránt azon tartományok Rendéivel egyez
kedéseket tétetni kívántak, a’ harminezadnak az idő körül
ményeihez képesti megigazitására, ’s az egész országra 
nézve leendő megállapítására országos küldöttségeket bíz
tak meg— nyers terményeinknek az ausztriai örökös tar
tományok határán kívüli külföldre leendő szabad kivitelét 
folyvást szorgalmazták; sót a’ hazai műipar azon időbeni 
egyetlen nevezetesebb ágát a’ vasterményzést már 1723b. 
is az akkor 121. t. ez. tanúsága szerint, idegen vasáruk 
behozatalának tilalma á l ta l , védlet alá vétetni kívánták.

De a’ törvényhozás mindezen intézkedései folyvást 
sikeretlenek maradtak, ’s csak annak szolgálnak szorao- 
ritó tanúságául, hogy a’ nemzetnek a’ kereskedés a* nem
zeti közgazdaság kormányzása érdemében időről időre pe
dig felséges fejdelraeinek kegyelmes megegyezéssel hozott 
törvényeken alapuló reményei az ausztriai tartományokkal! 
kereskedési viszonyaink kölcsönös egyesség utjáni szabá
lyozása , ámbár már az I588d. 15. tezikkre adott k. kir. 
válaszban is megajánltatott, 1659 évtől fogva folytonosan 
sürgettetvén , azon évi 59., ugvszinte l682d. 42— 1681: 
4 5 - 1 7 1 5 ;  75—1723: 7 8 - 1 7 4 1 :  27. f. ezikkekben min
denkor ünnepélyesen m egigérte te tt , sót e’ végett 1662 
esztendőben országos biztosság is neveztetett, ’s igy to
vább azon, országos biztosságok munkáinak, mellyek 1645. 
1000—1659: 6 1 -1 7 1 5 :  9 1 - 1 7 2 9 :  2 - 1 7 9 0 :  6 7 - 1 8 2 7 :  
8. t.czikkek által a’ vámszabályzatnak a’ haza érdekébeni 
megállapítására kiküldettek, mindezidőig jótékony foga
natja nem tapasztalható, nyers termékeink az örökös tar
tományok határain kívüli külföldre való kivitelének meg
engedése az 1715: 11 —1723: 119 ’s 1741: 55. t.czikkek 
szerint már azon időben is nyíltan az ausztriai örökös tar
tományok magány érdekétől függesztetek fel, ’s azon nem
zeti kívánat, hogy a’ keletkező magyar műipar védlet alá 
vétessék, már azl723:121 . t.czikkben is egyenesen meg
tagadtatok.

Mindezek azonban még csak egyes és magánálló kifo
lyásai voltak azon állandó igyekezetnek, melly mindig oda 
volt irányozva, hogy hazánk kereskedési viszonyai az ausz
triai örökös tartományok érdekei mellett háttérbe szorittas- 
sanak: csak elölépései voltak azon veszélyes rendszernek, 
melly múlt században néhai felséges Maria Therézia ’s II. 
József császár uralkodása alatt megállapított vámszabály
zatban lépvén életbe, hazánk kereskedési viszonyait az em
lített tartományok érdekeinek általányosan és állandóan a -  
lája rendelte.

Az vala u jyan Jg yrészról egyik főéivé ezen vámsza-
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bátyiatoknak , bogy a' felséges uralkodó ház minden or
szágaiban a’ belipar a ’ külföld ellen védlet alá vétessék, 
’s azért e la l ta to t t , vagy súlyos vám alá vettetett a’ kül
földi kézműáruk behozatala , és nehezittetett sőt cltiltatott 
azon nyers anyagok kivitele, mellyekre a’ beliparnak szük
ségé vo l t ; más részről ellenben hazánknak az ausztriai 
örökös tartományokhoz! viszonyait illetőleg ezen vámsza— 
bályzat, az említett tartományok terményeit ’s kézmúáruit 
hazánkba csaknem vám nélkül engedte behozatni, a ’ hazánk 
számára behozott külföldi árukat az ausztriai örökös tar
tományokban rendelte raegvámoltaíni, a’ magyar nyers ter
mények azon részé t ,  melly az ausztriai tartományok mű- 
ipara előmozdítására megkívántatok, azon tartományokba 
bevitelben nem terhelte, de egyébkint ezen bevitelben mind 
a ’ magyar kézműáruktó!, mind nyers terményektől rend
szerint felét határozta fizettetni a’ hasonló idegen árukra 
vetett vámnak , melly meg az áruk szabályszerüleg meg
határozott becsének magassága miatt is szerfölött terhes 
volt; ezek a’ dolog lényegét tekintve, alapjai azon legú
jabb vám^zabályzatoknak i s ,  mellyek 1838: nov. lsó és 
1840: sept. 1 so napjain adattak ki, mert ezen vámszabály
zat szerint is a’ magyar áru , midőn az ausztriai tarto
mányokba megyen, úgy tekintetik mint idegen, habár né
mi módosítással, de ugyanazon alapszabályok szerint vet
tetik vám alá, mellyek a’ külföldről jövő czikkekre vannak 
felállítva, ’s e’ részben az ausztriai beviteli vám tökéletes 
védvámsl képez a’ magyar földinivelés,’s műipar irányában; 
ellenben midőn az ausztriai vám egyenesen az, ausztriai tar
tományok érdekében van szabályozva, a ’ mi ellen szót nem e- 
melünk, a’ magyar 30ad szabályzata nem Magy.orsz. érdike 
szempontjából megyei! kj,hanem alá van rendelve az ausztriai 
tartományok érdekének, azok előmozdítására van le is szá
mítva, olly árukra nézve, mellyek behozatala vagy kivite
le az ausztriai kereskedésre , ’s műpiarra jelentőséggel 
nem bir, az ausztriai vám ’s magyar harminczad ugyanaz 
’s egyenlő, ezekre nézve a’ viszonyoyosság gondosan fen- 
tartatott, de azon nyers termékek hazánkbai behozatala , 
mellyek ausztriai iparüzöknek szükségesek, nem tekintve 
a r ra ,  hogy azokban is használhatók, a’ magyar beviteli 
harminczad által nehezítetik : azon nyers termékek beho
zatala , mellyek Ausztriában is ’s némelly években az ot
tani szükséget meghaladó mennyiségben termesztetnek, 
bármelly bőségben találtassanak Lazánkban, könnyítetik a’ 
müipari czikkekre ; végre ide értve még a’ legközönsé- 
gesb ’s honunkban is nagysáámmal létező mesterembe
rek által készített árukat is , magyar bevileli harminczad 
fejében rendszerint csak fele van vetve annak, mit ugyan
azon áruczikkeknél az ausztriai beviteli vám tesz.

H azánk  irányában  felállított e zen  v ám rendszernek  k á 
ros következm ényei k iszámíthatatlanok.

A z  au sz t r ia i  tartományok ezen v ám ren d sze r  kezdetében  
m ár miveltebbek, n ép eseb b ek ,  m űiparra  ére t tebbek  voltak 
h a z á n k n á l , mellyben akkor a ’ műipar első elemei is  a l ig  
lé t e z te k  , ’s ig y  midőn az  ipar  a ’ f e l s é g e s  ura lkodóház 
m inden  o rszág a ib an  a ’ külföld ellen eg y irán t  védlet alá  
véte te tt ,  ennek  már m agában  te rm észe tes  köve tkezése  az  le t t  
h o g y  az  nem M ag y a ro rsz á g b a n  honosodott m e g , ' s  miu
tán  ez  előrehaladott  he ly ze t te l  szö v e tk ez tek  m eg  azon 
soknem ű k ed v ezések  is ,  mellyekben az  au sz tr ia i  ipar a 
m a g y a r  f e l e t t , sót annak e l lenében  l e t e s i i t e t e t t ; miután 
s ’ m a g y a ro rsz á g i  iparüzök  azon  külföldi á ruka t ,  mellyekre 
k ézm ü v e ik n é l  fogva  s z ü k ség ü k  v a l a ,  csak au sz tr ia i  k e 
re sk ed ő k  u t j á n , és  ig y  másod kézből sze rezh e t tek  meg, 
kézm üve ik  e ladásában  pedig , a ’ mennyiben azokat az  a u s z 
tr ia i  m a g a s  vámok miatt oda ki nem v ih e t te k ,  csak  bel
fö ld i  vevőkre  s z á m íth a t ta k , ’s e ’ felett  az  au sz tr ia i  ta r 
tományok ve té lyze te  által m ég  e ’ ré szb en  is szenvedniük 
k e l l e t t : lehe te tlen  lön , hogy  M ag y a ro rszág b an  a ’ raűipar 
u ag y o b b sze rü  tökélyre  em elkcdbessék, hanem annak s z ü k 

ségképen az ausztriai tartományokban kellett megtelepedni, 
hol nagyobb eladási tér, u. m a’ fels. uralkodóház orszá
gainak összes terjedelme állott nyitva e lő tte’s hol külföld
ről hozandó szükségeit is egyenesen az első kézből pó- 
tolhatá, igy történt azután, hogy illy körülmények között 
azon vámvonal, mellynek a’ fels. uralkodóház országainak 
összes iparát a’ külföld ellen ótalmaznia kell vala, csak 
az ausztriai iparegyedáruságnak lett előmozdítója; hogy 
addig, raig az ausztriai tartományokban a’ műipar szokat
lan virágzásra emeltetett, Magyarországban azon bilincsek 
közül, mellyek közzé szorítva volt, annál kevesbbé bonta
kozhatott k i , mert a’ kormány , raellyet a’ műipar emelé
sében a’ vezérszerep leginkább illet, ’s melly e’ tisztét 
eddigelé Európa minden nemzeteinél teljesítette, vámrend
szere , ’s az ausztriai tartományok iránti kedvezésből sem
mit nem tett, a’ mi hazánkban a’ műipari nevelést cs mi- 
veltséget előmozdíthatta volna; és innét van most, hogy 
az ausztriai gyáros és mesterember azon terjedelmes pía- 
azon , raellyet önhonában bir, a’ magas beviteli Tinók ál
tal megvédve , elönti áruival hazánk vásárait, kiszija ho
nunk készpénzét, ’s megrövidíti keresetében a ’ magyar 
műiparos osztályt, mellynek versenyzése ellen hazájában 
tökéletesen bátorságosittatik ; innét van, bogy nem virá- 
gozhatik fel most is a’ magyar műipar, hanem az ausz
triai tartományok iparüzöinek versenyzése által önhonában 
is elnyomatik. (  Vége hővé)

H a l o t t ő r i z e t .

(Folyt.)

Hazaérve Borbála, sietett a’ vendégszobát rendbe hozni, 
gond , egészen fölösleges volt, mert a’ szobát, melly csi
nos és vagyonosság bélyege, a’butorzatot legkisebb porocs- 
kasera fődé ’s a’ magas ágyak nyugalomra kínálkoztak. Majd 
Hartberger szobájában az asztal b o r - ’s kenyérrel lön gyor
san megrakva, rajta a’ gyertyák vidoran égtek ’s a’ gaz
da ’s vendégei meghitten öszszebarátkozva ültek egymás 
mellett, míg az alatt Borbála a' konyhában s ü rg e , az 
idegeneknek , kik olly sokáig voltak kénytelenek vendég
lői rósz főzettel megelégedni, izes étkeket készítendő. A’ 
beszélgetés nem sokára Hartbergertői óhajtott fordulatot 
vön. A’ két dalia láthatólag megelégedve, hogy idegen 
országban annvi viszhangra találtak , elbeszelek a király 
tetteit , majd á’ bölcseséget fejtegetve , mit palotájában 
mint bíró és törvényhozó mutatott, majd táborozásait raj
zolva, mellyek nevét olly híressé tevék. Ha Borziwog lel
kesedéstől elragadtatva, feledett valami körülményt, ki
egészítő azt Tretzkoi, hogy egy vonalma se veszszen el 
a’ szép képnek, ’s midőn a’ két harczll, fájdalmas emlé
kezetben kéjéig ve , megfeledkezni látszanak a’ jelenről , 
hogy annál élénkebbül emeljék ki a’ múltat, vig mosoly 
játszók az ősz ajkai körül, ki majd csatatérén , majd a 
keleti tenger távol pártján , majd a fejdelmek tanácsú
ban képzelé magát, mindenhol uj tárgyak által lecsatol- 
ta tva , u j , soha nem hallott dolgoktól vonzatva. Illy han
gulatban mindhárman megfeledkezének a’ borról, mit maga 
Borbála hozott a’ pinezéböt ’s n a g y , faragváíiy-müvekkel 
ékes kanosokba töltött. Borziwog és Tretzkoi a’ multrai 
emlékezésben kéjelgtek, mellynek hazaflui büszkeséggel 
beszélők dicső tetteit, Hartberger pedig, kinek volt érzéke 
a’ valódilag nagy iránt, eltelve tűzzel, melly a’ kétharezfit 
lelkesítő, elragadtaték. Azalatt Borbála is asztalra rakta 
ügyesen készített étkeit. Ö nem merte szeréoy figyelmez
tetéssel félbenszakitani a’ beszélgetésbe annyira elmerült 
férfiakat. A’ beszélgetés reá nézve is sajátságos ingerrel 
bírt , igy csendesen ’s figyelve atyja mellé ült. Itt elbá- 
joltaték nem sokára Borziwog ékes szavai által; a’ villám, 
melly szemeiből lövelt, midőn a’ király győzelmeiről be
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szélt szép férfias arczának uj kecset adott, Borbála pe
dig csodálbozék rajta, hogy a’ cseh olly jól eltalálta az 
ausztriai szójárást. Csak egy busitá őt érzékenyen. A ’ fia
tal harczfl nem látszék jelenlétére ügyelni. Egy nyájas pil
lanatot, egy szives szót, gondola, mégis csak intézhetne 
gazdaszszonyához a’ fiatal bajnok. E ’ gondolat felháboritá 
a’ sz ü z e t , ki megvetettnek vélé magát, igy fé lbeszak í
totta a’ beszélgetést, melly neki elejénte olly kellemes 
volt, mert az annyira lebilincselő a’ vendéget, hogy ez 
az ö jelenlétét észre sem vette. .Meghűl az étel, atyám, 4 
monda hangosan ’s kissé boszusan, ,vendégeid majd rosz- 
nak ’s ízetlennek találják azt. Akkor én leszek mindennek 
oka, holott gondos szorgalommal főztem azt. 4 Hartberger 
fölkelt. Neki, mint vendégszerető férfinak érdekében fek- 
vék, kielégíteni vendégeit, *s igy félbenszakitá Borziwogot, 
t i  épen a’ legnagyobb csatatolongásban, szemközt a’ po
gány proszokkal álla ’s a’ keleti tenger partjaitól azon bé
kés asztalhoz hitta őt, melly Bécsben volt megtérítve szá
mára. A’ férfiak késő éjfélkor keltek föl. Borziwog meg
köszönte gazdájának a’ szállást, Hartberger szívesen szo- 
ritá vendégei kezeit és szobájokba kiséré őket. Más nap 
korán keltek föl, jámbor szolgálatukat a’minoritatemplomban 
folytatandók ; Borbála nem kis boszuságára, hogy a’ keze 
készítette reggeli bevárása nélkül hagyták el a’ házat, de 
vigasztalá öt Borziwog szava, mellyet atyja csikart ki tőle 
’s melly barátjával együtt arra kötelezte ö t,  hogy Bécs
ben tartózkodásuk alatt csak az ö házánál fognak szállá
solni. Késő este a’ daliák csakugyan viszszatértek és szint- 
olly szívesen ’s vendégszeretöleg fogadtattak , mint az
előtt. De virradatkor ismét elsiettek, királyuknál halott
őrizetet tartandók. E 3  igy tarjott hónapokig. E ’ közben 
B o r b á l a  gondolatai minduntalan Borziwognál valának, 
kinek királya hűsége iránti megnyerte szivét. Ha néha egy
kori kedvesére emlékezett, akaratlanul, e’ szavakkal nyug- 
tatá meg magát: ,Imádkozni fogok é re t te ; csendes sírjá
ban neki egyébre nincs szüksége, mint ahitatos emléke
zetre, mi többet használ a’ holtnak , mint könyek és pa
naszok, mellyek még sem űzhetnék el a’ szemeire nehéz- 
kedett ónálmot. 4 A’ szűz annál többet gondolt Borziwogra. 
Ha ez a’ házhoz j ö t t , szive őszinte öröm miatt zajgott 
’s ha reggel ismét ment, az erkélyablak szögébe vonulva 
addig nézett utána, mig szemei elől eltűnt ’s a’ vágy , 
újra látni ó t ,  újra hallani szava édes hangját, panaszko
dó hattyukint vonult szive mélyébe. Fájdalmas gondok 
lepték őt m e g , hogy királya koporsójánál valami baj ér
heti ót, hogy hűségét valami ezudar férfi gúnyolhatja, sze
reteti szolgálatát megszentségtelenitheti ’s igy vitára in
gerelheti , mellynek következményei , ha részére dőlne is 
a ’ diadal, mindenesetre károsak fognának lenni az ide
genre. Illy pillanatokban imakönyvét vévé ’s atyját, ki 
nem hagyá magát kétszer kéretni, hizelgve kére , menne 
ismét a’ minoritatemplomba ’s örvendeztetné meg barátait 
királyuk iránti részvétével.— Egy tiszta napon atyjával a ’ 
minoritatemplomba menve, ez előtt nagy népsokaságot lá
tott. Borbála megrémült, vészt sejtett ’s felszólitá atyját, 
puhatolná ki az okot, melly ma annyi sok embert gyűjtött 
öszsze a’ különben puszta téren. Hartberger, osztozva lyá
nya félelmében, egyikéhez fordult az ott állóknak ’s azon 
választ nye ré , hogy a’ boldogult Ottokar király holtteste 
épen most fog Znaimba vitetni. Borbála föllélekzett, látva, 
hogy Borziwog miatti aggodalmai szétoszlatvák , sőt ör
vendetes remény szállá meg szivét. A’halottörizetneb, mel
lyet olly hüven és szeretetteljesen végzett holt királyánál, 
most már vége , gondolá. , Most már nem lesz olly zárko
zott és hozzáférhetlen, mint eddig, ’s egészségét jobban 
kímélheti, mint mig elzárta magát az isten szabad legé
től , hogy holttest mellett gyászolva töltse ónóráit.4 Hart
berger hasztalan törekvők a ’ templomajtóig nyomulni* A’ 
néptömeg , melly azt körülvéve tartá , igen nagy volt. De 
sok eróködés után sikerült kedvező álláspontra jutnia, hon

nan lyányával végig nézhetett az egész téren. Hoszszu 
szünet után két lovas kocsi jött a’ templomajtóhoz. Nem 
sokára a ’ holttestet hozták ki egyszerű koporsóban. ,,Ru
dolf király több tisztje kiséré azt. Körösleg mély csend 
uralkodott, mellyet sem harangzúgás, sem papima nem 
szakított félbe; mert Ottokar egyházi átok alatt halt meg. 
Hartberger és lyánya körüljártaták szemeiket, Borziwog 
és Tretzkoit keresve. Nem sokára meglelték mind a’ kettőt. 
Ok épen a’ gyászkocsi mellett álltak. Sziveik vérzőnek ,  
hogy a’ nagy király minden pompa nélkül vitetik ki olly 
várasból, mellyet annyiszor tölte meg jelenléte fényével. 
Forró könnyek hullának szemeikből, sötét komolyság fek
vők vonalmaikban. ,Nézzétek boldogult Ottokar király hű 
h a lo t tó re i tsu t to g á  a’ nép, részvéttel mutatva rájok. Bor
ziwog megszóritá barátja kezét és félelem nélkül fenhan- 
gon szóla : ,Csehországban máskint lesz. Népe elibe fog 
özönleni; földieink a’ hegyekről , rónákról ’s völgyekből 
holttestéhez zárandoklandnak ’s ha Prágában atyáji sírbolt
jába teendik azt,  a’ királyi vá;os valamennyi harangja si
raloméneket éneklend ’s ezernyi pap kisérendi ö t , áldást 
adva rá, daczára az egyházi átoknak, melly ót olly igaz
ságtalanul é r te !4— A’ bécsiek még egyszer akarták látni 
a’ királyt, ki minden földi dicsőség fényével felruháztatva 
falaik közt annyiszor mulatott, ki azelőtt uralkodójok ’s 
parancsnokuk volt, mielőtt kivitetnék falaik közül a’ ha
lott. Rudolf király, kinek érdekében fekvék, hogy Ottokar 
halála, uj háborúk elfojtása végett, általán valósuljon, 
nyugottan megengedő azt. Hű csehei közül, kik távolban 
siraták királyukat, némi nyomort szenvedve, csak Bor
ziwog és Tretzkoi valának jelen. Ekkor tovarobogott a ’ 
kocsi,, több lovag körülvevő, Borziwog pedig és Trotzkoi 
kivont karddal gyors férfiléptekkel kisérék azt. Borbála 
szeme látván Borziwog elváltát, bcborult. Könyek szök
tek szép szemébe. A’ kedves, mert meg kelle' magának 
vallania , hogy Borziwogot s z e re t i , elhagyá öt a’ nélkül, 
hogy egy szives szót szólna búcsúra, hogy atyja kezét 
vagy övét némán megszorítaná Most bizonyos vala benne, 
hogy a’ harezfi közönyös , az is marad iránta ’s e’ meg
győződés elüzé a’ rózsákat, miket Borziwog jelenléte is
mét ráfuvallt arczaira. (Vége köv.)

Tár ez a«

Nemzeti színház. A ’ nemz. színház igazgatója 
által kitűzött drámai jutalomra: , ,Tévedtünk'* czímü , és 
„E zen mű pályát f u t , Bár czeihoz el sem j u t u jelmonda- 
tu vígjáték határidő után érkezvén , nem versenyezhet, 
’s a’ szerző által visszavehető a’ nemz. színház irószobá- 
jában. — Szigligeti, titoknok.

—Múlt hó 23án Dezser (Trencsény vgyében) igen rit
ka ünnepélynek volt tanúja: t. i. e’ napon tartá BoháthIst
ván pappá lett fölszenteltetése félszázados ünnepét, — ki 
1770 született és születési helyén 47 év óta lelkészkedik, 
számos nép seregle öszsze az isten házában , ’s köztük 
több evang. család is való látható, mellyek más vallás iránti 
türelmességökkel együtt az ünnep hőse iránti tiszteletö- 
ket fejezők ki e ’ tettökkel. Emelő az ünnepély fényét 
még azon körülmény is ,  bogy a ’ sz. miseáldozattal fog
lalkozó félszázados lelkész köröíti segédszolgálatot tevők 
közt Kelecsényi János nyitramegyei tiszt, kanonok is vala, 
ki 1 8 3 8 -b. üllő félszázados papsága emlékünnepét.

— Mexicoban nem rendkívüli tünemény, hogy a’ csecs- 
emös gyermekek fát hordanak azerdóbül; szivarokat szí
nak , és még is szoptatják őket. Gyermekeket láthatni, 
kik hónuk alatt egy köteg száraz ágbogot hozva anyjok- 
hoz szaladnak, ki őket karjaira emelve emlőit nyújtja ne
kik. Különös , hogy az indusnók, ha anyák lettek, tejö- 
ket soha sem vesztik el , sőt agg  korukban is, a’ né lkü l, 
hogy újra lebetegülnének, képesek a’ dajka-szolgálatot 
pontosan teljesíteni.
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F e l l r e i g i  j a v a s l t a t  a' hartninczud/iah jelen országgyű
lésén leendő meghatározása iránt. (Vége.) Ha hazánk keres
kedési szabadságában a’ felállított vámrendszer által nem 
korlátoztatik, kereskedési szerződések vagy szabad külke- 
reskedes utján nyílt és szélesen kiterjedett vásárt lelt 
volna nyers termékei számára , mind azon nemzeteknél, 
kiknek kézmuaruira vevőnek jelentkezék, sőt a’ vetélyzet, 
melly e’ nyers termények vevóji közt ezek megvételére , 
a ’ műkészitvények eladóji közt pedig azoknak eladására 
nézve, ha nem is mindig, legalább gyakran támadna, mind 
a ’ két esetben Magyarországra lenne kedvező, ’s azt okoz
hatná , hogy honunk nyers termékeit a’ számunkra meg
nyílt piaczon jo áron es biztosan eladhatná , a’ szüksé
ges kézmüzeti czikkekre pedig a’ műiparban leginkább elő- 
haladott nemzetektől legjobb minőségben ’s legolcsóbban 
vehetné m e g , és igy határtalan piacz mellett, határtalan 
kör nyilván a’ földművelés tökéletesedésre ; a ’ közjóllétnek 
e ’ kútfőből eredő általányos elterjedése mellett , a’ nemzet 
műipara sokkal korábban lett volna éretté.

Ezen kedvezésektől a’ vámrendszer megfosztotta ha
zánkat, mert a’ nyers termékek külföldrei kivitelét meg
akadályoztatván , ezek eladását csak egyedül az ausztriai 
tartományok piaczára szorította, az auszt. tartományok szük
ségei korlátozottak, mindenesetre nem képesek felhasználni 
a ’ nyersanyagok azon tömérdek mennyiségét, mellyet Ma
gyarország kifejlettebb földművelés mellett kiállítani képes, 
de mostani állapotában is kiállíthat; innét következett a’ 
nyers termékeknek csekély, bizonytalan ’s változó becse, 
a’ földbirtok jövedelmének megcsökkeiiése,’s ezért a’ föld
művelés magosabb tökélyre, bővebb terményzésre, nem te
kintve a r ra ,  hogy ezek virágzó műipar nélkül különben 
sem lehetségesek , egyáltalában ki nem fejlődhetett.

A’ vámrendszer következésében tehát sem földműve
lésünk , sem műiparunk kifejlesztve nem lévén, virágzó 
belkereskedés sem létezhetik; mert az csak a’ honi kézmü
veknek nyers anyagokkali felcserélésében á l l ,  ’s hazánk
ban az alföld lakosinak aránylag csak kevés kézműárura 
leven szükségük, az éjszaki hegyes vidékek, az ott ter
mő érczet kivéve, ezen kézműárukkal sem bírnak.hogy azok
kal az alföld azon terményeit megszerezhetnék, mellyekro 
gyakran mellözhetlen szükségök van ugyan, mellyek hiá
nyát azonban elszenvedni szegénységük miatt kénytele- 
nittetnek.

De külkereskedesünkre sem lehet jótékony hatású, mi 
külföldről kézműárukat nem vehetvén, a z ,  egy két külö
nösen keresett czikk bizonytalan telepét kivéve, nem vesz 
jelenleg tőlünk nyers termékeket , és igy kereskedésünk 
a ’ külfölddel nem uj terményzésre, hanem jobbadán csupán 
fogyasztásra szánt gyarmati ’s más illynemü czikkeknek 
most is még csaknem egyedül auszt. kereskedők közbe
jöttével történő b e h o z a t a l á b ó l  áll, ’s folyvást szén— 
vedöleges mérleget mutat; elfojtotta tehát a ’ felállított vám
rendszer hazánkban a’ műipart, megakadályoztatta töke- 
letesedésében a ’ földművelést, a’ belkereskedés virágzá
sát lehetlenné , a’ külkereskedést az országra nézve szen
vedőlegessé tévé, ’s miután ezek mind e’ nemzet gazda
ságának fóforrásai, ezen főforrások kiapadása okozta leg
nagyobb részben azon szomorú állapotot, raellyben az 
ország jelenleg sínylődik, ’smellynek érzetében általányos 
a’ haza minden polgárainál azon meggyőződés , hogy ez 
állapot továbbá igy fen nem maradhat; általányos azon óhaj
tás , hogye'sulyos bajokon segittessék.

Az ország ezen nyomasztó állapotának gyökeres or- 
vosláa véleményünk szerint, azon egyéb (örv.hozási intéz

kedéseken kívül , mellyeket feljebb eraliténk , mellyek bő
vebb kifejtése mindazonáltal e’ helyre nem tartozik, csak 
abban találtathatik fel : hogy helyreállittassék, a’ mit a7 
vámrendszer elrontott hazánkban,'s egyrészről külkereske- 
désíjnk súlyos akadályai alól lelszabadittatván , nyers ter
mékeinkkel szabad külkereskedést folytathassunk: más rész
ről pedig, a’ honban benn szilárd, és virágzó mütpar fej- 
lesztessék ki.

Hogy nyers terményeinket a ’ külföldre szabadon vihes- 
sük r é g i  ’s álllándó óhajtása a’ nemzetnek ’s ha tekin
tetbe vétetik , hogy hazánk müipara zsenge, ’s fejlesz
tésére mindenesetre idő kívántatik, műiparunkra tehát nyers 
terményeinknek nagyobbszerű emésztését illetőleg, rögtön 
nem számíthatunk, másrészről pedig a’ vásár, mellyet az 
auszt. tartományok piacza nyers terményeinknek nyújt, sző
kébb ’s korlátoltabb, mintsem, hogy azok keletét, hazánk
nak e’ részbeni böterményzését tekintve, kellőkép bizto
síthatná, teljesen meg kell győződnünk, hogy csak terménye
inkkel folytatandó külkereskedés az , melly leghamarább 
nyújthat irt azon sebek orvoslására, mellyeket a’ vámrend
szer ejtett hazánkon, ’s azon anyagi erőt öníheti nemze
tünk testébe, raellyre szüksége van, hogy addig is ,  mig 
műipara megerősödhetik, jóllétének előmozdítására a’ folyto
nosan megkivántató újabb beruházásokat megtehesse.

El kell ugyan ismernünk, hogy a’ külkivitcli vám mos
tani mennyisége, mint az t. i. az újabb időkben többpont
jaiban leszállittatott, külkereskedésünkut nyers terményeink 
több czikkeire nézve nem akadályoztatja, de külföldre ve
zető közlekedési eszközeink tökéletlensége mellett súlyo
san nyomja azt , sőt nagyobbszerű kiterjedését lehetlenné 
teszi , a’ vámdijaknak a’ kormány önkényétől függő bi
zonytalan és változékony állapota, ’s azon körülményr 
miszerint külkereskedésünk a’ vámrendszer által megszün
tetvén , miután a’ világkereskedés időközben más utakra 
elágazott, azt ezektől elvonni nrár magúban is tetemes’s 
reánk nézve annyival nagyobb nehézséggel jár, mivel kül- 
bercskedésünk ismét a’ vámrendszer általányos tilalma miatt 
külföldről behozandó bézmőáruknak nyers terrnékeinkérti 
becserélésével nem folytatíathatván,felvirágoztatásának ezen 
egyik leghatályosabb , ’s a’ szükséges m igszoritásokkal 
hazánk érdekében is sikeresen használható eszközét nél
külözni kénytelenittetünk. Mi külkereskedésünk azon aka
dályainak megszüntetését , mellyek külföldre vezető köz
lekedési eszközeink tökéletlenségéből erednek, a’ jelen 
országgyűlés legfőbb feladatai egyikének tekintjük, ’s e ’ 
részben már meg is kezdett tanácskozásaink credvényét 
Felséged kir. jóváhagyása alá terjeszteni el nem mulasz- 
tandjuk. El nem titkolhatjuk továbbá azt is, Logy a’ külföld
ről bejövő árukra nézve megállapított behozatali vámoknak 
annakidejébeni bővebb át nézetét , ’s törvényhozás utjáni 
raegigaziíását mellózhetlenül szükségesnek tartjuk, mert 
minden oldalróli tökéletes megfontolást kíván azon kérdés, 
vájjon a’ magas vám , sőt tilalom, melly a’ külföldi kéz
müvek és gyártványok csaknem minden nemeire nézve 
elvül van felállítva, midőn egyrészről a’ haza műiparát a’ 
külföldinek vetélyzete ellen sikeresen védi, másrészről 
azonban külkereskedésünket a1 múltra nézve csaknem sem
mivé tette . jövendőre is , a’ mennyiben t. i. más idegen 
országokkal nyitandó kereskedési öszszeköttetésünket nem
csak nehezíteni fogja, hanem több tekintetben talán lehe- 
tetlenitendi is , hazánkra nézve — azon általányosságban 
főkében a’ mellyben felállitva van , nem káros , ’s habár 
elvileg nem is megváltoztatandó, de némelly részeiben nem 
módosítandó ó ?

Azt mindazonáltal nyíltan meg kell vallanunk, hogy



2SO

minden vámdijak, — különösen pedig' a’ kül-kivilelre nezve 
megállapítottak állandósága ’.s h o s z s z a s b i d ő s z a k o n  
által változatlansága , a’ nemzet szükségei kivonatainak 
m e g f e l e l ő  n a g y o b b  t e r j e d e l m ű  kiiikereskedés
létesítésére egyáltalában és o k v e t l e n  szükséges. — ’s 
mint általlátták már az e’ részbeni bizonytalanság káros 
eredvényeit az országnak 18l)2 és l807ben öszszegyüle- 
kezett rendéi is, ’s azon törekvésből, hogy e’ bajon segit-  
tessék, keletkezett az l8'>7: 6. t. ez .;  és úgy mi is ak- 
kép vagyunk meggyőződve, hogy mindaddig, mig ezen 
vámok mennyiségét kirekeszíőleg a’ törvényhozás maga 
nem határozandja meg, mindaddig, mig e’ részben kormá
nyi rendeletek intézkedendnek, hazánknak az ausztr. ör. 
tartornányokhozi sajátságos viszonyai ’s azon idegenszerü 
befolyás mellett , mellynek k o r m á n y u n k  leginkább 
a ’ nemzet gazdasági érdekei igazgatásában van alája vet
tetve, a’ vámok részrehajlódon megállapítását, állandósá
g á t ,  ’s mi mindenek felett szükséges, a’ kereskedő vi
lágnak ezek iránti bizodalmát épen úgy , mint ez eddig 
nem eszközöltethetett . jövendőben sem lehet remélni.

A’ mi a’ műiparnak honunkbani felvirágzását illeti : 
Mig nemzetünk csak annyi munkás kézzel b í r t , medvé
ket a’ földművelés egészen elfoglalt, a’ nyers termékek 
termesztése mellett azoknak müipar áhali nemesítését, ’s 
kereskedés utján szétosztását idegenekre volt bizni kény
telen ; ’s midőn azután kézmüvek által nemesitett tulajdon 
termékeit az idegenektől a* kézműves ’s kereskedő nye
reményeivel drágulva, ismét viszszavevé , ez ámbár más 
nemzetek polgárainak élelmét fizeté ugyan , de népessé
gének munkás kezei más, az akkor fenforgott körülmények 
szerint hasznot hozóbb foglalatosságok által lévén elfog
lalva, nem a’ közjó érdeke ellen, hanem egyenesen annak 
érdekében cselekedett; ellenben mióta népességünk a’ haza 
több részeiben már annyira szaporodott, hogy a ’ földmű
velés folytatására munkás kezeink mind nem szüksége
sek : önnön legbecsesb érdekeit sértené a’ nemzet, ha 
honi ipara elhanyagolásával a ’ kézraüárukalfolyvást csak 
idegenektől venni kívánná ’s eképen idegen nemzet pol
gárait táplálván, tulajdon polgártársaitól a’ dús kercsetmó- 
d o t , mellyre megszaporodásuk következtében már reá is 
szorultak , elfogná.

Földművelés állítja ki , az igaz, mennyiségére nézve 
a ’ legtöbbféle terményeket, de azok becsét a ’ müipar emeli 
leginkább,és igv vagyonosabb mindig a’ műiparos ország, 
mint a’ csupán földművelő, mert azon tömérdek érték, mel- 
lyet a’ földművelő nemzet azért ad ki, hogy általa azonbe- 
cset megfizesse, mellyet az idegen müipar csatol a’ por
tékák értékéhez , műiparos országban a’ hon javára meg
marad , ’s azért mig hazánk csupán földművelő maradand, 
minélinkább szaporodik népessége, annálinkább szegényedni 
fog ;  mert nagyobb népessége lévén, a’ nyers termékek 
nagy részének első fogyasztója lesz, kivitele ezen fogyasz
tás által is kevesedik , ellenben népességének öregbedett 
száma több kézraüárut használván fel, ez okból bevitele 
öregbülend , ’s így azon súlyos adó , mellyet azért fizet, 
hogy idegen iparüzők élelmét biztosítsa, értékét évről évre 
mindinkább fogyasztani fogja.

Hazánk mostani helyzetében azon természeti erőknek, 
mellyek rendelkezésire állanak, csak egy részét, ’s pedig 
a ’ terményzés pénzbeli becsét tekintve, épen kevésbbé ter- 
ményzó részét , azt, melly a’ földművelés köréhez tarto
zik . jövedelmezlek ] mert nem említvén, hogy nagy része 
a ’ nemzeti tulajdonnak, melly nálunk jelenleg becs nélkül 
hever, a’ kézmúzet tökéletesültével részint mint építke
z é s i . részint mint áruanyag, becses portékává formáltat- 
hatnék, ’s ekképen a’ nemzeti közgazdaság tömegét öreg
bíthetné , azon töménytelen erő, melly a’ gyári munkáság 
okszerűbb rendezése , gépek , erőmüvek , ’s azon elemek 
által , mellyek ezeket mozgásba teszik, leginkább pedig a’

megállapodott gyáripar mellett kifejlődő munkássági ügyes
ség, teehuikai tudomány és élénk szellemi mozgalom által 
kifejlesztetni szokott, nálunk csaknem egészen használat 
nélkül parlagon hever, ’s ezáltal nemzetünk anyagi jóllé
tének épen azon tényezőjétől fosztatik meg, melly azt leg
inkább képes előmozdítani

De maga a’ földművelés is hazánkban a’ tökély maga
sabb fokára csak úgy emelkedhetik, ha virágzó honi műipar
ral lesz szövetkezve; mert ez közelitendi a’ termesztóhez, 
biztosság élénkké teendi a’ termények vásárát , ez sze r-  
zendi be , ’s takaritandja meg a’ tőkéket, mellyek föld
művelésbe ruházandók, ez adand becset sok, különbennem 
használható gazdasági terméknek , ’s ekképen növelendi 
a’ jószágok jövedelmét, ’s öregbitendi becsét, a' mint igy 
növekedett Európában mindenütt a ’ miiiparral együtt a’ 
föld becse, ’s jövedelme ott legnagyobb,hol legvirágzóbb 
a' müipar, ’s azért hazánkban, mig csupán földművelő 
lesz, virágzó belkereskedés sem létezhetik, mert az ország 
minden vidékeinek csaknem egynemű áruit egymással fel 
nem cserélhetni, ’s csak részleges szűk termés, ’s az ég
nek más illynemü csapásai eszkölhetnek ollykor élénkebb, 
a’ közjólétre mindazáltal állandó hatással egyáltalában nem 
leendő belforgalmat, és pedig müveit népeknél épen a’ bel- 
kereskedés az, melly legtöbb tőkét foglalatoskodtat; leg
számosabb polgárt éltet és táplál, leginkább élénkíti és 
szilárdítja a’ nemzetek erejét.

’S midőn m i n d e z e k h e z  járul még azon nagyfon- 
tosságu tekintet is, miszerint a ’ világ piaczain folytatandó 
külkereskedésünk , nyers termékeinknek annyi más tarto
mánynak naponkint mindinkább növekedő ’s reánk nézve 
évről évié veszéiyesb versenyzése miatt, állandó jó vá
sárt , ’s bizonyos keletet, minden jövendő időkre nem biz
tosíthat, nem lehet arról meg nem győződnünk: hogy mint a’ 
munkának egy közös czél irányábani felosztatása, bár- 
melly magányos vállalatoknál sokszorozza a’ munkateremtó 
erejét: úgy ezen elv egész nemzetek földművelése,— 
k é z m ű  z é t i  ’s k e r e s k e d é s i  viszonyaira is alkal
mazható ’s hazánk terményzó ereje csak akkor fog magasb 
tökélyre fejlődhetni, ha helyes arányban állatid abban az 
anyagi terményzés a’ szellemivel, ’s a’ földművelés,— 
kéztnüzet, és kereskedés öszszehangzólag lesznek kikép- 
zödve, E ’ czélnak elérésére, a’ műiparnak honunkbani fej
lesztésére, belállapotunk javítását illető egyéb törvényho
zási intézkedéseken kívül, mellyeknek. ha czélt érni aka
runk, a’ nemzeti közgazdaságot közvetlen érdeklő törvé
nyes rendszabásokkal, mint e ’ helyen is ismételjük, foly
vást karöltve járni kell, véleményünk szerint legbiztosabb 
eszköz keletkező müiparunknak vámok általi védlele.

Bármelly nemzet fonálló , ’s megerősödött kézmíize- 
zetének tömérdek előnyei vannak más nemzetek keletkező 
műipara fölött;mellyek földmivelö országokban nagyobb rész» 
ben hiányzanak , ’s a’ mint létesítésükre több nemzedék 
öszszesitett munkája kívántatik , úgy csak hoszszu időn 
keresztül állandón folytatott kiterjedt müiparnak lehetnek 
eredvényei. Ezen előnyök, főképen midőn a' közlekedési 
eszközök tökéletessége jelenleg olly annyira könnyíti az 
áruk elszállítását , ’s a’ kézmüzet az alkalmazni szokott 
gépek segedelmivel működését a’ legtágasb körre ki
terjesztheti, a’ müipari vállalatokban olly pontosak, hogy 
hazánk mindaddig, mig védetlen kereskedési öszszekötte- 
tésben álland olly tartományokkal, mellyek tökéletesedett 
raűiparral bírnak , maga iparíizővé nem lehetend : mert a’ 
keletkező gvárok , és müipari vállalatok ezen előnyöket, 
*s az azokból eredő anyagi hasznokat nélkülözvén, a’ tö
kéletesedett idegen kézmüzettel gyártvátiyainknak »em jó
ságára sem olcsóságára nézve a’ versenyt sok időig leg
alább , olly áldozatok nélkül, mellyeket meg nem bírhat
nak , ki nem állhatják , ’s igy ezen idegen vetéíyzet sú
lya alatt rendszerint öszszeroskadniok kell; ’s ezen elő
nyök hiányát , mint azt a’ világ minden iparüzó nemze



tc inek , sőt magoknak az auszfr. örökös tartományoknak 
példája is bizonyítja, nem lehet máskép kipótolni, a ’ ke
letkező ipari vállalatokat a’ tökéletesedettekkel nem lehet 
máskép egyensúlyba tenni, csak ugy, ha a’ hazai müipar 
neki kedvező vámszabályzat által, védelem alá vétetik, ’s 
a ' külgyárok áruji eladásának magasb vám általi nehezíté
sével egyenlittetik ki azon aránytalanság, melly a’ honi 
’s külföldi iparüzlet közt, a’ terinényző erőnek hatályos
ságára nézve létezik.

Mindezekből kiindulva, s tekintve azon túlnyomó be
folyást, mellyet az anyagi érdekek korunkban világszerte 
kivittak magoknak, beérkezettnek véljük az időt, melly- 
ben azon nemzetközgazdasági rendszert, meilynek súlyos 
következés! hazánk jelen szomorú állapotában testesültek 
m eg, alapelveiben, ’s a‘ mi: már olly régen nélkülözünk, 
a’ haza érdekében, megváltoztatni, ’s ez által nemzetünk 
íestebe uj eiot es eletet önteni kellj ’s azért a’ törvénv- 
hozás legelső kötelesscgi közé tartozónak véljük : folyto
nos figyelemmel kísérni mindazon elemeket inellyeknek 
a’ nemzet közgazdaságára befolyásuk van, ’s azokat ősz- 
hangzó 's rendszeres törvényhozási intézkedésekkel a’ nem
zet érdekének szempontjából, a’ közjóllét igényei által ki
tűzött irányban igazgatni és szabályozni; mivel azonban 
e’ nagy munka nem lehet egy országgyűlés feladata , ha
nem abban a’ törvényhozásnak rendszeres fokozattal ha
ladni kell, a’ jelen országgyűlés alatt e’ végett alkotandó 
törvény által kimondatni kívánjuk egyrészről azt: hogy 
Fels, uralkodása alá nem tartozó idegen tartományokkal 
folytatandó kiilkereskedésünkre nézve hazánkból ’s kapcsolt 
részeiből mindennemű akár itt fennénvzett, akár máshon- 
nét behozott nyers termékek ’s kézmiiáruk külföldre az 
ausztr. tartományokon keresztül folytatandó átmeneti ke
reskedésben is minden akadály nélkül szabadon kivitet
hetnek, ’s ezen kereskedést illető mind kiviteli mind be
hozatali vámszabályzatban, meilynek meghatározása külön
ben is az országgyűlést illeti, a’ törv.hozás utján kívül, 
és igy a' legközelebb orsz.gyűlésig semmi változás nem 
tétethetik ; másrészről pedig hazánk az ausztriai tartomá
nyok közti kereskedésre nézve, a’ magyar mind kiviteli, 
mind behozatali harminczadok, hazai inüipaniak emelésére 
irányzott védlet elveinek alapján, a’ fcnálló rendszer meg
változásának halasztást nem szenvedő szükségét tekintve, 
még ez országgyűlés alatt tökéletesen szabályozni, 's az 
áruk minden nemeire nézve egyes tételei szerint ponton- 
kint meghatározni kívánjuk; ’s miután e’ ezéira az emlí
tett országok közötti kölcsönös áruforgalom minőségét, ezen 
áruknak mind mennyiségére, mind becsére, mind a’ be
folyó vámbeli jövedelmekre ’s ezekkel együttjáró vámsze- 
dési költségekre nézve felvilágosító hivatalos adatoknak 
használata igen kívánatos: azért mély alázatossággal ese
dezünk Fels, előtt , hogy ezen adatokat velünk a’ végett 
minélelóbb kegyelmesen közöltetni méltózíassék, hogy ek- 
képen már megkezdett előmunkálataink folytában az emlí
tett vámszabályzatot még ezen országgyűlés alatt tökéle
tesen elkészíthessük, ’s az e’ tárgyra vonatkozó törvény- 
javaslatok kapcsolatában Felséged királyi jóváhagyása alá 
terjeszthessük.

Felséges császár *s apostoli király !
A’ közgazdasági rendszer, mellyet hazánk irányában 

Felséged kormánya követ, kiszíja annak minden éltető 
erejét, ’s elsorvasztja Fels.nek legnagyobb ’s életdus or
szágát. ’s habár az eró, melly attól elvonatik , Fels, más 
országaiba ’s tartományaiba szivárog is át. Fels, országai 
öszszes erejének mégis folyvást fogyni kell, ’s miután 
e’ veszélyes rendszer hazánk teljes elszegényülésében nem 
sokára különben is határát lelendi, ’s azt fogja következ
tetni , bogy Magyarország erejéből kifogyván, elgyengü
lése a’ közjóllétnek megromlását az auszt. tartományokban 
is ’s ekképen Fels, minden országiban maga után vonandja; 
e’ szomorú credvényt ezen rendszernek csak ollyatén meg-

változtatása elűzheti meg- , nielly azon természeti erőket, 
niellyekkel az ég hazánkat megáldotta , nem tőle elkülö
nített népek éltetésére idegenitendi e l , hanem az ország 
önhasznára , tulajdon javára ’s felvirágzására fogja mun
káltatni ; s ekép uj életet öntvén a’ nemzetbe , azt érté
ke ’s vagyonának folytonos öregbítésére teendi képessé.

Hogy ezt kívánni, a’ kereskedést a ’ haza érdekében 
kormányozni ’s a ’ harminczadot meghatározni a’ törvény
hozás kétségtelen jogai közé tartozik, sokkal nyilványosb, 
mintsem csak vélhetnék is, hogy e’ nemzeti jog bármelly 
oldalról kerdesbe vétethetik; nem akarunk azért ezu ta l 
ezen jogaink mind régibb, mind újabb törvényeinkből me
ríthető fejtegetésébe bocsátkozni, hanem csak azt jegyez
zük in eg : hogy mint egy részről a’ vámok a ’ kereskedés 
és műipar előmozdítása , vagy megrontásának főeszközei, 
úgy más részről az azokból befolyó jövedelmek hazánk
ban a’ korona tulajdonai leven , világos törvényeink által 
közállományi költségek födözésére rendeltettek, ’s a’ mint 
valóban azok úgy őseink által is az 1635: 1. t.cz. 7 
bizonysága szerint, mindig úgy , mint a’ közadónak egy 
neme . tekintettek ; meghiúsítva lenne tehát az országnak 
az 1700: 12. ’s több más törvényeinkben kifejtett törvény
hozási joga : ha akkor, midőn a’ közjót érdeklő más cse
kélyebb tekintetű tárgyakról rendelkezhetik, épen arról 
nem intézkedhetnek, mi a’ haza közjavára szintúgy, mint 
az egyes polgárok jóllétére nézve legfontosabb ; sikeret- 
lenek lennének az 1790: 19. 1827: 4. ’s több hasonló tör
vényeink, m llyek szerint az orsz gyűlésnek beegyezése 
nélkül semminemű közteher ’s adó az országra ki nem vet
tethetik, ha a’ közadónak épen Icgnevezeiesb , legal (a— 
lányosabb ’s legsuiyosahbá lehető neme, a’ törv.liozás el
lenőrségén kívül helyeztethetnék. — Azt j e g y e z z ü k  
meg végre , hogy a’ pragmatika sanctionak az 1723: 1.
’s 2d. t.czikkben a’ hon javára történt elfogadása által az 
o r s z á g  függetlensége semmi részben nem csonkittatván 
htzánk F e l s é g e d  egyéb országai ’s tartományaival 
csupán az egyesség és egyetértés kötelékeivel kapcsolta
ik  egybe , azoknak ezenkívül semmivel nem tartozik , ’s 
joga lévén önérdeke szerint kormányoztatni, más orszá
gok ’s tartományok érdekeit tekintetbe venni, kímélni’« 
viszont kedvezések kikötése mellett részéről is engedvé- 
nyekben egyezni . czélszeríi ’s tanácsosnak sőt tulajdon 
érdekében is szükségesnek tarthatja ugyan, de jóllétét más 
tartományok jóllétének alárendelni nem köteles; ’s miután 
a’ kormány által századokon keresztül szigorú következe
tességgel folytatott ered vényei hazánkban a’ közjóllétnek 
minden ágait lesújtván, azt most már anyagi jóllétének vég- 
romlásával fenyegetik, legszentebb kötelességeink közé 
tartozik törvényes jogainkhozi állhatos ragaszkodással 
esedezni Fels, előtt annak megadásáért, a’ mit törvényeink 
’s az örök igazság paizsa alatt méltán kívánhatunk, ’s a’ 
mi nélkül nemzetünknek nemcsak anyagi jólléte, hanem 
jövendő fenállása is veszélyeztetve van.

Kik egyébiránt, ’slb.

Halot tőr i zet .
(Vége.)

E’ szakad ás után Borbála ismét elővevé egykori tervét 
a’ kolostori magányba menést. Az élet neki pusztának ’s 
mint téli mező elárvultnak látszok, melly vonzerejét reá 
nézve elveszte. A/- öreg Hartberger hasztalan ostromlá 
óhajtását, Borbála föltételénél maradott’s most történt első 
Ízben, hogy az ősz barátjára komolyan haragvék. ,En Bor- 
zhvogot szintolly okos, mint vitéz harezfinak tartottam, 
mormoga magában: de most látom, hogy csalatkoztam.— 
Különben hogy mulathatta volna magát olly hidegvérünek deli 
lyánykámiránt? Sz. Istvánra mondom ! szerencsésnek tart
hatná magát bármi lovagias kardforgató, ha olly teremt
vén}’; mint Boriskám, szeretetteljesen hajtanék hozzá ’s



nézd , e’ cseh vasgyuró , kinek sem czimere, sem vára, 
.sem ősei, megveti szép gyermekemet, meilynek érzemé- 
nye lehetetlen, hogy szemébe nem tűnt volna, ha szén
fekete szemei nincsenek tízszeres vaksággal megverve !4
__Borhála titokban busongott: „Nekem a’ szerelem, mel-
lyet tavaszszal és éggel hasonlítanak öszsze, melly, mint 
mondják, édenné teszi a5 földet, sem szerencsét, sem 
vigaszt nem hoz.Első kedvesemet elragadta a ’ halál, a’ má
sodik alig méltatott figyelmére !4í Ekkor felháborodék szűzi 
büszkesége ’s annál jobban sürgető belépését a’ kolostorba. 
Atyja beszélt már a’ fejdelemnóvel, ruházata készen volt 
már egészen, Boriska annál nyugotfabb- ’s elszántabbnak 
látszék , minél gyorsabban közelitett a’ n a p , mellyen az 
atyai házat ’s puszta , örömtelen világot volt elhagyandó. 
E ’ vészteljes nap előestéjén Boriska valamennyi rokona 
atyja házánál gyűlt öszsze , a’ fiatal lyánytól búcsút ve
endők. Hartberger szomorúan maga elibe nézve mulatott 
rokoni ’s barátai közt, Boriska halvány volt, mint a ’ liliom. 
A ’ szellemi tűz, melly különben még magasbra emelé sze
mei fényét, kialuttnak látszott örökre. Jámbor tökélete ma- 
gasztalásai olly kevéssé örvendeztették ót, mint a’ fiatal 
istenarának tett szives kivonatok. A’ vendégek végre el
távoztak , Boriska egyedül maradott atyjával , kinek ma 
kellett utolsó Ízben jó éjszakát mondania.—A’ gyertyákat, 
mellyek előbb nagyobb számban gyujtattak meg a’ vendé
gek tiszteletére , némán oltá el egymás után. Akaratlanul 
is a’ minoritatemplomra, Ottokar király ravatalára gondolt, 
hol először látta Borziwogoí, hogy szive békéjét elveszítse 
örökre. Minden eloltott gyertyával egy szép remény lát
szott elhalni ; de az utolsóhoz jővén , könnyekre fakadt 
az  öreg a tya , zokogott, kezeit tördclé, ú gyhogy  Bo
riska bajjal szerzett magánállását elveszte és sírva borult 
az ősz keblére.

E ’ perezben izmos kéz kopogott a’ házkapun. Bo- 
szankodva e’ háborgatáson ablakhoz sietett az öreg , fel- 
nyitá azt ’s durva hangon kérdé, ki kíván olly későn be
bocsáttatni. ,Egy jó barát1 lön válaszolva, .egy b a rá t , ki 
épen most érkezett meg ’s üdvezelni akarja önt még vir
radat e lő t t4 — „Az Borziwog hangja !4' kiáltott Boriska ör
vendő rémülettel. Tiszta biborpir lángolt fel halvány ar- 
czain ’s reszketve fogózék atyja karszékéhez. — „,Épen 
jókor jő444 mormogott Hartberger. „ ,0  oka szerencsétlen
ségemnek, neki köszönöm, hogy öregségem szomorú ’s 
elhagyatott leend ; maradjon ott lent, én nem akarom lát
ni !44c— „Nem atyám, nem szabad haragudnod e’ barátra. 
Ha engem nem szeret, annak én vagyok oka, nem ő. — 
Sokszor mondád, szerelmet nem lehet rátukmálni. Menj , 
apácskám, nyiss ajtót a’ barátnak; vendégszeretet megsze
gése ne szentségtelenitse meg e’ napot. Kilépésemet a’vi
lágból ne bélyegezze rósz szivü neheztelés. Nekem min
denkivel kibékülve kell lépnem a’ kolostor szent magá
nyába!44 — Az öreg késkedve ment le. A’ kulcs csikorgóit 
a ’ zárban, Hartberger némán fogadá a’ harezfif, ki zordul 
szoritá ót szivéhez ’s lyánya után mohón tudakozódott. 
,Holnap kolostorba megy4 viszonzá Hartberger kedvetlenül 
’s a’ nélkül, hogy Borziwog ölelését viszonozná, sőt a’ 
nélkül, hogy őt, kit olly annyira szeretett, egy pillantatra 
méltatná.— „Kolostorba?-4 rebegé imez , „kolostorba?-4— 
Azután gyorsan öszszeszedé magát és szemrehányás-tel
jesen kiáltott: „Deli szűz mit keressen kolostorban? A ’ 
rózsa, isten szabad , békótlan ege alá való. Az fordítson 
hátat a lvilágnak, az temesse el magát csendes, magányos 
kolostorfalak közé, ki meghasonlott önmagával, kit sú
lyos bűn terhel. O pedig tiszta , mint angyal, neki nem sza
bad hideg olló alatt elhullatni szép haját , ó ne hordjon 
szőrruhát, hanem biítalanul’s örvendve járjon a ’ nap arany
fényénél !44 ’S félelem- és látványtól megszárnvitva sza- 
poift szökésekkel rohant fel a’ lépcsőkön. Hartberger olly

gyorsan követé öt, mint lehet. A’ szobába lépve elbámulva 
látta Borziwogot lyánya lábainál, ki örömtül meglepetve 
kezét nyujtá neki, mellyet ó szivéhez szorított. ,Mit akar 
ön?44 rebegé a ’ szűz ’s Hartberger a’ kérdést szigorú-ko
molyán ismételő.— „Én szeretem ön lyányát.44— .„Micsoda, 
ön, kinek nem volt szeme kecseire, nem volt füle hangja 
szép csengésére?444 felele Hartberger olly hangon, melly 
szintannyi keserűséget, mint csodálatot fejezett ki. „Igen 
én szeretem ót !44 tűzzel kiálta Borziwog, szemeit esengve 
emelve a’ szúzhöz. Borbála reszketett; a’ koserüség, melly 
szivét eltölté, kéjjé olvadt fel. „ Ig e n ,  én szeretem önt!44 
ismétlő Borziwog , kéröleg pillantva fel a ’ szűzhöz , sze
meiben sorsa elhatározását olvasandó. „Azon perez óta , 
midőn isten templomában láttam, szeretem önt! Önnek és 
atyjának már előbb örömest fólfedezendém érzeményemet, 
de gyászom nagy királyomért tiltá szerencsémről gondol
kodnom. M ost , midőn Ottokar atyjánál nyugszik, midőn 
sírjához elkisérém ót százezernyi hívével, kiknek jajai túl
haladták Prága , a’ büszke királyi város minden harang
jait, most szabad ismét reményienem’s magamért fáradnom. 
Adja nekem kezét, szép szűz, ha engem tisztelhet és sze
rethet!-4 Borbála elpirulva hallgatott. „»Akarsz é még ko
lostorba menni ?44‘ kiáltá Hartberger, kit Borziwog vallo
mása egészen kibékített vele. Borziwog esengve pillantott 
fel a’ szűzhöz , ez mosolygva nyujtá neki kezét. Örülve, 
hogy gyermekét, kitől nem nem kelle már elválnia, an
nyira szerencsésnek látja, az öreg mcgáldá a ’ szerető párt, 
melly nemsokára, Borziwog világos kívánata szerint, a ’ 
minoritatemplomban adaték öszsze ’s ott buzgó imában é -  
venkint megemlékezék a’ királyról.

I p o 1 y t á j i.
T á r e z a ,

(Hasznos törvény nők számára.) Egy még nyolez év 
előtt érvényes angol törvény szerint, minden nőnek, ki az 
illető biró előtt megjelent, ’s kinyilatkoztató, hogy öt ez 
vagy amaz férfi házassággal kecsegtető, föltétlenül hitel 
adatott A’ megnevezett férfi köteles volt a’ nőt vagy el
venni , vagy értéke szerint neki bizonyos öszszeget kár
pótlásul fizetni. Az egyes, amerikai statusokban e’ fenemli- 
tett angol törvény máig is kötelező erővel bir , ’s az ot
tani nők jellemére, ’s erkölcseire szembetűnő befolyást 
gyakorol« Az amerikai hölgyek rend szerint nászajándékot 
nem kapnak, ’s csak szüleik halála után részesülnek ezek 
jószágainak csekély részecskéjében. Mivel Amerikában 
majd mindenki kereskedést üz, az ipa kezeskedik vejének 
hitele felöl. E ’ tekintetnél fogva a’ nők, tudva, hogy szü
leiktől keveset várhatnak, jobban gondoskodnak maguk
ról. Gondos nevelés óhatja meg őket egyedül az élet ve
szélyeitől ,mert tökéletesen szabad akaratjokra vannak ha
gyatva. Az amerikai szép hölgyek legnagyobb részint e- 
gyedül járnak ki, mikor, hová, ’s kivel, tetszésöklól függ. 
Egyedül járkálnak sétatéreken , ’s fiatal emberekkel tár- 
salganak a’ nélkül, hogy valaki ebben megütköznék. 16 éves 
koruktól kezdve nincs egyéb gondolatjok, mint férjet ke
resni. Ugyanazért barátságos bizalommal társalognak min
den fiatal emberrel, de legkisebb gyöngédtelenséget sem 
tűrnek el. Mihelyt azonban valamelly fiatal ember csak egy 
szócskát ereszt ki ajkin a’ házasságról, el van ítélve; a’ 
nők azonnal a’ főnemlitett törvény ótalma alá futnak. E ’ 
miatt az amerikaiak a ’ nókkeli társalgásban igen ovakodók 
szoktak lenni szavaikban, de a’ törvényt nem ismerő idegen 
gyakran kelepczébe kerül. A’ házassággal együtt vége 
van az amerikai hölgyek szabadságának is. Ők egyedül 
rendes házinók, és szorgos anyák lesznek, ’s gondjaik a ’ 
házi ’s családi körön túl nem terjednek.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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ellen, ki azon kérdés fölött „ha vájjon czélirányos é most 
általányosan minden vasúti engedély ’s különösen a’ hruck- 
györi vonal ellen f e l í r n i ?  nyilványitá véleményét, — 
egy czáfoló czikket olvasánk, ’s mivel e’ sorok Író ja , a’ 
vállalkozó társaságok ellen használni szokott megszorítá
sok feletti eltérő nézetein kivfil, a ’ nemes gróffal] majd min
denben egy véleményű, szabadjon vasút körüli saját néze
teit szinte előadni.

Az idézett czikk t. írója minden törekvését oda irá
nyozta, hogy olvasóit a’ központi vasúttársaság pártolá
sára megnyerje , miután a’ közköltségekeni építést taná
csosnak nem vé li .— De ez állításnak, mivel bizonyítva 
n incs ,  annyival inkább ellen kell mondanunk, minthogy 
az illy törekvést hazánkra nézve legveszedelmesbnek tart
juk , ’s azon hiedelemben élünk , hogy az említett czikk- 
ben ittott elszórt elvekből egészen más eredvény követ
kezett volna, ha a’ szerző azokat nemcsak futólag érintve, 
hanem következetes öszszefüggésben ’s kimerítve terjeszti 
vala közönség elibe.

így  a’ t. czikk írója kimondja ugyan , miszerint ó 
is általában véve legczélszerübbnek tartja,hogy a’ főpálya 
álladalmi költségen építtessék; ’s még is alig mondotta 
ki e’ megdönthetetlen igazságot, a’ belőle szükségkép 
folyó következtetést, „hogy tehát a’ központi vasút, mint az 
ország fővonala, országos költségen építtessék41 minden ere
jéből megtámadván , azt igyekszik megmutatni: hogy a’ 
szükséges előkészületek hiánya miatt a’ központi pályának 
országos költségen eszközlendő építtetése több kárt szülne, 
mintsem (a’ monopólium szót használni nem akarván) egy 
társaság számára adandó kirekesztő szabaditék.

Igen óhajtottuk volna, ha a’ t. czikk Írója ez állítást 
részletesebben iparkodik vala bebizonyítani’s inkább egye
bekben lett volna rövidebb; mert hiszen ép ez érdemben
vala nyugott ’s pártatlan vizsgálódásra szükség---- Mi ugyan
nem vagyunk olly követelők, miszerint nézetinket csalhat- 
lanoknak tartanók, de kényszerítve érezzük magunkat, a’ 
t. levelező által ki nem merített olly nagy fontosságú kér
désre nézve még is néhány észrevételt tenni.

Ugyanis azt állítja a’ czikk t. Írója, hogy mivel nincs 
még egy középitési főigazgatóság alapítva, sót annak lé
tesítésére szükséges előkészületek sincsenek elrendezve; 
továbbá mivel a’ nemes birtokos adót nem fizet, a’ közkölt
ségen! vasútépítés legkártékonyabbá lehetne ; — mi más 
szavakkal annyit tesz : hogy a’ központi vasut-társaság szá
mára adott privilégium exclusivum két percentnyi pótlék
kamat biztosítékkal együtt, — mellyet a’ czikk t. Írója e’ 
társaság számára követel — az országnak olly nagy áldo
zatába nem kerülne , mint azt néraellyek vélik ! — De ha 
ezen állításának súlyt akart adn i , szükségkép a ’ privilé
gium meddig tartásáról, valamint a’ vasut-megvalias iránti 
feltételekről is némi javaslatokat ’s eszméket kellett volna 
közlenie ’s olvasóit azon mod es feltételekről ertesitnie . 
mellyek szerintaz országnak vitelbir-csökkentesi joga lenne ! 
— de mind ezekről egy szóval sem emlékezik, es igy le
het é értekezése nyomán a’ nagyobb vagy kisebb hasznot 
kiszámitni? valóban nem. Minélfogva az illy felületes tár
gyalási modor bizony senkit sem elégíthet ki.

Azonban annak bizonyításául, bogy a’ vasút közkölt
ségem építtetése hazánkra nézve kártékony lenne, tech
nikai és financiális okokat hoz fel; nézetei szerint tehát 
a ’ központi vasúinak közköltségem építtetése azért nem lenne 
tanácsos, mivel a’ főigazgatóság rendezve még nincs; 
de abból hogy nincs , koránsem következik , miszerint az

nem is lehet; — hiszen a’ vasút-társaságok is csak en
gedély-megnyerés után alakítják a’ szükséges müigazga- 
tóságot! ’s vájjon be lehetne é bizonyítani: hogy az , mit 
egyes társaságok olly gyakran kedvező sikerrel visznek 
véghez, egy specialis országos főigazgatás állal épen nem 
sikerülend í Igaz , hogy ha a’ czikk t. irójn egy országos 
f ő i g a z g a t ó s á g  alatt olly testületet é r t ,  — mellynek 
itt vasutat , ott egy tiszamelletti csatornát , itt országhá
z i t , ott a ’ kassai kereskedelmi utat, egy időben a’ fiumei 
pályát, vizek szabályoztatását, pennsylvaniai börtönöket, 
polytechniai intézetet, magyar színházat, hidakat, emlé
keket kellene építenie, akkor bizony alapos lenne aggo
dalma, ’s vele kézfogva ellenzenők mi is az illynemü in
tézkedést. De egyes czélra létesítendő főigazgatóság el
len alig lehelne alaposan szót emelni ’s hogy épen a’ t. ér
tekező eselekszi e z t . annál csudálatosb , mivel épen az 
illy specialis igazgatóság életbe léptetése által lett volna 
a’ centralisatio barátinak legjobb alkalmok egy központi 
igazgató intézetet kifejleszteni ’s mi arról vagyunk meg- 
győződve^iként különösen illy ügyekre nézve lenne leg
inkább a’ centralisatio óhajtott eredvényü.

Egyébiránt ha figyelembe veszszük miként a’ vállal
kozó társaságok mindig szakisraerö egyedekből álló igaz
gatóságra (mellyhez szükségkép egy számadói iroda is 
kapcsoltalik) szokták bízni az ügyvezetést, melly igaz
gatóság az illető föld—építési munkákat egyes részekre 
osztja ’s meghatárzolt modor és csőd-hirdetés utján privát 
vállalkozóknak adja á t ,  hogy hasonló módon eszközli a7 
pályasinek, hidak, őrházak ’s efélék épiitetősét is, a’ moz- 
gonyok (locomotivok) és utvasak szállittatását árcsökken
tés utján Angliából vagy Belgiumból rendelik meg, ’s ha 
tovább meggondoljuk, mikint e’ czélra az országos igaz
gatóság bureau mechanismusában avatotlságot könnyen sze
rezhet, olly statusoktól, mellyek illy vállalatokat közkölt
ségen már életbe léptettek , mint miilyen Belgium, a’ kö
zel fekvő Ausztria’s több németországi álladalom síb. úgy 
látszik, hogy levelező ur általa’ vasút közköltségeni épít
tetése ellen felhozott nehézségek, nemcsak tulcsigázottak , 
hanem honfitársai iránt is igen kevés bizodalmát tanúsítók, 
miután megtagadják tőlünk azon ügyességet, mellyet egy 
privát vállalkozókbul álló társaságnál föltételeznek.

A’ vasút közköltségeni építtetésének második aka
dályát a’ t. levelező mostani szűk financziánkban ’s azon 
körülményben keresi, hogy a’ nemesség elégséges ’s ren
des adóval nem járulna hozzá. Ez ellenvetésre elég fele
letül adnunk, mikint illő , hogy levelező ur várja be: mit 
fog az ország ezen minden anyagi javitásink legfőbbikére 
nézve határozni, ’s azt is válaszolhatjuk, mikint végre 
olly eszközöket ’s módokat is találhat fel, mellyek a’ köz
költségeni építést lehetősitendik a’ nélkül , hogy a’ nem
zetnek igen érezhető áldozatába kerülne, ’s a’ nélkül, 
hogy az ország gátoltatnék a’ vitelbért idő és körülmény 
szerint úgy szabályozni, hogy más statusokkal is , mel
lyek a’ vitelbért tulajdon pályáikon minimumra csökkenteni 
képesek valának, kiállhassuk a’ kereskedelmi versenyzést.

De mivel a’ t. levelező említett czikkében azt mondja: 
hogy ,,minden kamatbiztositás mellett épített vaspálya, egyes 
társaságok által ugyan , de a’ biztosított kamatok erejéig 
még is mindig statusköltségen építtetik“ akaratja ellen is 
megczáfolja azon ellenvetést, mellyet financzialis állapo
tunkra vonatkozólag felhozoít.Mert ha financzialis állapotunk 
engedi, hogy kölcsönhez nyúljunk, nem tudom, mikint 
juthatna eszünkbe, pályát biztosítani. Azonban a’ t. leve
lező más helyütt azt mondja, hogy miután a’ központi vo
nal bizonyosan legalább 3 percentet fog kamatozni, tehát
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]e°TOszabb esetben is csak 4dik és 5ik pótló-kamatrul van
g z 5 I __Ugyan úgy é?  de mutassa hát ki előre: ,miként a’
vasútépítésre felveendő törlesztő külcsönbül ránk nagyobb 
teher ’s nagyobb kár háram olhatnék, mintsem háramlik 
a’ 2 percent k am at-b izto sítá sb ó l, mert h iszen  csak nem 
fogja tagadni, mikint a’ pálya vagy  m egkam atozza a’ 4ik 
és 5 percentet is ,  vagy n em , ha ig e n ,  akkor a’ status a’ 
pályajövedelem böl is  fid őzh eti a’ kölcsön kam atit; ha pe
d ig  nem, akkor e g észen  mindegy , a’ hiányzó pótlék-ka
matokat akar a’ központi vasúttársaságnak , akár a’ köl
csönadóknak fizesse a’ nem zet. Azonban a’ kölcsönből azon  
n evezetes haszon szárm azhatnék, hogy ez  által az ország  
tüstintbirtokába és szabad rendelkezése alá venné a’ pályát.

üe vájjon van é a’ 2 percentbiztositékon kivül még 
egyéb követelése is a’ középponti társaságnak ? Biz igen 
van, és vannak, csakhogy azokat t. levelező ur épen úgy 
mellőzi, mint a’ P. Hírlap feledi, pedig a’ Budapesi Hir- 
adóbul olvashatták volna, miként a’ társaság 80, újra mon
dom nyolczvan évre követeli az engedélyt, ’s csak ezen 
idő eltelte után lesz köteles a’ készpénzem viszszaváltásba 
egyezni , előbb tehát az ország nem juthatna a’ pálya 
birtokába, ’s nem említi, hogy mi feltételek alatt engedné 
át a’ társaság a’ tariffaszabályozhatási jo go t , pedig ezek 
feltételezik ám a’ szerződés ’s engedély hasznos vagy ká
ros létét, miután a’ társaság csak akkorra ajánlá az orszá
gosan kiszabandó tarifia elfogadását, ha a’ pálya már 8 
percentet jövedelmez, csakhogy ez esetben az egész per
cent biztosítását kívánja.

Mindezt mellőzve levelező ur, C3ak azon egy felté
telt említi, hogy a’ Duna jobb pariján vasút ne építtessék ; ’s 
ezt sem azért említi, hogy megtámadja,hanem hogy védje! 
— De ugyan mi igazsággal követelheti a’ társaság ezen 
kizáró szabaditékot ? miután már 5 percentnyi kamattal biz
tosítva lenne ? kétségen kivül a’ 8 percentnyi nyereségért! 
Ha tehát az ország érdekében feküdnék, könnyebb keres
kedelmi versenyzés végett a’ tariífát csökkenteni, akkor 
nemcsak a’ 4ik és 5ik percent (mint szerző állitá) hanem 
a ’ 6ik, 7ikés 8iknak biztosítására is el kell magát szán
nia ; tehát ez lenne ama nyereség, mellyet levelező ja
vasol , valóban csudálatos jótétemény !

Látnivaló tehát, mikint csak a’ feltételek mellőztével 
sikerülhete szerző urnák az ,  hogy állításai némi valószí
nűséget nyerjenek; különben senki sem fogott volna ké
telkedni a’ fe le t t , hogy az 5 percent törlesztési kölcsön 
csakugyan kedvezőbb ; mert

Ha az ország a’ központi vasutat közvetlen kölcsön 
segélyével maga épitné, akkor okvetlenül azon haszna volna 
belőle, miszerint l ) a z  állomány tüstint és közvetlen bir
tokába jutna azon pályának, mellyen az ország főszállitvá- 
nyai vitetnek ’s ezen nagy fontosságú tekinteten kivül még 
azon sok panasz is kikerültetnék , mellyeket a’ közönség 
ellenébeni illetlen bánásmód ’s a’ rendőrség hiánya miatt 
mindenünnen hallani. 2) Minden uj találmány, mellyek a’ 
közlekedési költség kímélését eszközük, az ország javára 
használtatnék. 3) A’ közvetlen törlesztési kölcsön által a’ 
központi vonal már 35 év után minden más kárpótlás nél
kül , az ország tehermentes birtokává válnék a’ nélkül, 
hogy e’ végre nagyobb kamatok kivántatnának, mint sem 
minőt a’ társaság igénye l , raellytől még is , csak 80 év 
múlva ’s csak készpénzért lenne a’ pálya viszszaváltható. 
De 4) ha a’ törlesztési kölcsönnel épített pálya 35 év után 
csak 5 percentet kamatozna , úgy az ország 35től 80ig 
vagy is 45 év alatt 16 milliónyi befektetendő tökéből 35 
millió ftnyi jövedelmet huzna, ’s minthogy a’ pályát visz- 
szaváltania nem kellene, a’ tőkét is megkímélné, úgy hogy 
az ország 5 t millióbul álló öszszeget részint megkímélne , 
részint megnyerne , a’ mellékkamatok hasznát nem említ
vén. Olly káros lenne é tehát az ország által történendő 
építés, mint miilyennek azt a’ szerző állitá? 5) Az ország 
nem köteleztetnék a’ központi tá rsaságnak, mint már em

lítettük, 8  percentnyi kárpótlást fizetni, ha hogy  a’ tariffa- 
csökkentést szükségesnek  v é ln é , holott különben, ham ás 
státusokkal, mellyek a’ tariffat minimumra csökkentették , 
versenyezn i akarnánk, 8  percentnyi kárpótlást kellene fi
zetnünk ! ’S végre 6 )  az ország  nem kénytelenittetnék előre 
a’ m eszszeterjedt dunai jobb partnak vasuttóli m egfoszta
tását kimondani; miután más eg y  nemzetnek , és más eg y  
privát társaságnak érdeke, mert midőn ezen utolsó e g y e 
dül csak a’ nyereséget szám ítja , az e lső  azon ig y ek sz ik , 
hogy mentül többet részes ítsen  a ’ közjó és haszon é lv e
zésében .

De ha levelező  urnák a’ törlesztő kölcsön iránt talán bizo
nyos idiosynkrasiája van, (ámbár a’ kamatbiztosilást, véd i) u -  
gyan miért nem javasolja országos adományozás utján az épí
té s t?  — V agy azt hiszi, hogy ha a’ n em esség  illy n evezetes  
subsidium ot fizetne , azzal szü k ségesb ek et is léptethetne 
é le tb e ; ha igen , ú gy  vele ez  utolsóban egyet értünk, mert 
bizony a’ pestbécsi vonal-épitést mi sem tartjuk le g sü r -  
getösbnek , miután a’ Dunahajózást a’ kereskedelmi k öz
lekedésre m ég most e lég ség esn ek  véljük; de azért eg y  
pillanatig sem kételkedünk a’ központi vasvonalnak s ta -  
tusköltségen i ép íttetését ja v a so ln i, habár ez  által az or
sz á g  csak azon kártól menekednék i s ,  m ellyet eg y  vagy  
más egyedárus társaság okozandna, „ L e s  g r a n d e s  l i g n e s  
d e  c h e u n n s  d e  f é r ,  mondja Jaubert, — d o i v e n l  s e  r a n g e r  d a n s  
l a  c a l é g o r i e  d e s  t r a v u w x  p u b l i c s  n e c e s s a i r e s  d o n i  i  E t á i  
e s t  d e b i l e u r  e u r e r s  l a  s o c i é t é  t o u t  e n i i é r e  4 és Dufaure is  
e ’ vélem ényen van , , q u  i l  é l ő i t  d e  / ’ i n t é r é t  d e  p a y s  q u '  
i l  i m p o r t a l t , a  l a  f o r c e  d u  g  o v e r  n e m e n t ,  q u e  l e s  g r a n d e s  
l i g n e s  n e  f u s s e n t  p á s  c o n c e d é e s  —  q u e  l e  g o u v e r u e m e n l  s e  
l e s  r e s e r v e ! ‘ (  X ém ellyek a ’ Vukovár-fium ei vasutat sü r-  
getösbnek tartják, de mi ú gy  h iszszük, ’s talán e leg e n d ő -  
le g  igazo lh atju k , mikint e ’ vélem ény föltétlenül e l nem 
fogadható , bárba Fium e felé ném elly kereskedelm i in téz
kedéseket csakugyan szü k ségesek n ek  tartunk. Mások P est 
városnak v izv eszé ly  ellen i biztosítását ’s folyók szab á lyoz-  
tatását hiszik  a’ teendők közt e lsőn ek ; mi azonban ú gy  
v é ljü k , h ogy  az illy költségek  nagy része  azok által 
födöztethetnék , kiknek e ’ munkákból közvetlen hasznok  
len n e ; azonkívül a’ folyók szabályoztatása o lly  általányos 
szü k ségn ek  mutatkozik , miszerint érdek m egsértése nél
kül , direct adó seg é ly év e l alig lehetne valahol bele k ez
deni. Nem régen hírlapjainkban olvastuk azon roppant ká
rok le írá sá t, m ellyeket a’ V á g  kiáradása okozott. Előre 
szü k ség esek  tehát a ’ terv ek , k ö ltség v e té sek , előmunká
latok, tanácskozások s!b. m d lyek  bizony időt, komoly m eg
fontolást és ig y  béketűrést kívánnak.

Mi arról vagyunk meggyőződve, hogy ha az úrbéri 
földek évenkint nyolez milliónyi adó terhét viselhetik, a’ 
nemesség a’ városokkal egyetemben négy milliónyi subsi
diumot hat évig mégis könnyebben ajánlhatna, miután föld
birtokuk kétszerte nagyobb jobbágyokéinál, az adomány te
hát négyszerte lenne kisebb, és még is nemcsak a’ fiumei 
kereskedelmi ’s közlekedési eszközöket (mire tán 6 millió 
is alig kivántatnék) , hanem a’ központi vasutat is életbe 
léptethetnék, az ország több szükségeire pedig néhány 
közjövedelmi forrást könnyen találhatnánk, illy közjövedcl- 
met vasutak is adnának, mellyek évenkint 3 percenttel 
kamatozva is, legalább 6 —700 ezer ftot hoznának be, ez 
mind megtörténhetnék a’ nélkül, hogy a’ czikkiró javas
lata szerint a’ külföldnek két vagy háromszorta nagyobb 
vasutjövedelmet engednénk által!

Szüntelen  panaszoljuk h ogy  az absentisátk, lotteriák, 
különféle kármentesítő társaságok által pénzünk folytonosan 
külföldre sz iv á ro g ; de más részről mennyire nem ipar
kodunk pénzünk egyéb ki folyó csatornáit elzárni; mert 
hiszen  az állóbid néhány év múlva több szá z  ezer ftra 
rugó  jövedelm et hozand , ’s nem adózzuk é  a’ hidvámdijt 
a’ külföld zsebébe? és  ha idővel a’ külföldi gözhajötársá- 
ságok  a’ Duna T isza  és Száva i közlekedéseket e lfo g la l-
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n&k j néni ismt*t külföldre vándorolná é szón jövedelem, 
mellyel addig a’ honi hajósok nyertek, ’s ezeken tut a ’ fő 
vaspálya haszna is mind külföldre menjen? Ila ezt elnéz
hetjük, am akkor ne siránkozzunk, hanem türelemmel vi
seljük azon következményeket , mellyeket mimagunk idéz
tünk elő ; ne mondjuk hát, hogy illy vállalatok létesítése 
által a’ pénz a’ külföldről hozatik be , ’s ne csaljuk ma
gunkat , mert a ’ külföld nem ad semmit, mit ismét visz- 
sza ne kellene fizetnünk, úgy a’ tőkét mint annak kamatit, 
sőt még azon nyereségecskét is, raellyet 40—80 éven át 
a’ vállalat jövedelmezhet.

Ila már ennyi ok szól a’ mellett, hogy az ország a’ 
központi vasútépítést maga erejével eszközölje; úgy nem 
legczélszerübbnek látsz k egy vállalkozó társaság számára, 
a ’ karaatbiztositáson kívül még kizáró privilégiumot is adni, 
mert hiszen ha az 5 percentnyi kamatot biztositnunk kell, 
ugyan mirevaló akkor még a’ jobb parti vasút elleni pri
vilégium is? — hanem ha a’ 8 percentnyi nyereség kedvé
é r t ,  melly természetesen igen jól megtöltené az aláírók 
zsebeiket, miután a’ részvények értékük hasonfelével is 
emelkednének Minélfogva csak azért foszszuk é meg a ’ 
Duna jobb partját egy vasút kellemeitöl, hogy a’ vállalko
zóknak 8 percentnyi nyereséget biztosítsunk? Nem uraim, 
ez nem le h e t ! —

Azt állítja ugyan a’ t. levelező, hogy az álladalora- 
nak gondoskodnia kell , nehogy a’ részvényesek börzeü
zérkedés által tönkre juttassanak. De ez bizony hiú gon
doskodás , mig mindennemű statuspapirosok beváltásmódja 
fel nem talál tátik.

De kérdem : vájjon a’ kainatbiztositásnak, illy vállala
toknál, mi következményei lehetnek? semmi egyéb, valóban 
nem egyéb mint, hogy az aláírók zsebei érdemükön kívül 
megtöltessenek. Vegyük például az éjszaki vasút részvé
nyeit, azok jelenleg 4 pcenínél kevéssel kamatoznak töb
bet, és még is lOOtul 40 percentnyi nyereséggel adatnak 
el. n a  már levelező ur illy keletű részvényeket venne, bárha 
azokat az álladalom 5 percenttel biztosította volna is, mi
után neki már 5 f'ja nem száztól (mint az eredeti aláíró
nak) hanem I40töl járna, a’ biztosítás daczára is csak 3% 
petét kapna. A’ kamatbiztositás tehát csak az első aláírók
nak használ javokra, és igy ha a’ központi vasutrészvények 
a ’börzén 100 pcttel kelnek, még mielőtt kamatbiztositás ’s ki
záró szabaditék jóvoltára számíthatnának, kétségkívül száz
tól azonnal 15üie fognak szökni, mihelyt ezen kedvezé
sekben részesülőidnek; és igy az aláírók igyekezni fog
nak részvényeiktől szabadulni ’s a’ bizonyos nyereményt 
minélelobb zsebre tenni; minélfogva igen i s , 2 7 2 petnyi 
kamat minimum biztosítása czélszerű és igazságos lehet, 
de mi azon felül adatik, tisztán ki van vetve’s elpazarolva.

És még is a’ központi vasút mellett karaatbiztosifásért 
■’s kizáró privilégiumért mi magunk ügyészkedjünk ? Váj
jon kiknek kedvűkért? ’s kiknek javára? Lám az ausztr. 
kormány nem biztosítja 5 pcttel a’ pályákat, különben sze
rencséje lenne az éjszaki pálya aláiróji javára folyvást fe- 
lülfizetéseket tenn i, bárha ezek részvényeiket lOOtól 40 
ftnyi nyereséggel mar is eladhatják! De az ausztriai kor
mány nem isT d  az egyenvonalu (parallel) pálya fogalmá
nak olly tágas értelmet, mint t. levelező ur ad ,  mert a 
hudweis-prágai pályát az éjszaki vasúttal egyenvonalunak 
alig mondhatnék (hát Angliában hány pályát lehetne ekent 
egyenvonalunak nevezni ?) s vegre az ausztriai kormány 
abban sem egyezik bele , hogy 80 évre engedelyzett pá
lyákat kész pénzen kelljen magához váltania, mert 50 évi 
használat után költség nélkül status tulajdonává lesznek 
(lásd Reder báró munkáját a’ vasutakról).

De erre levelező ur már előre megjegyzé, miként ha 
sem kamatbiztositást, sem kizáró privilégiumot adni nem 
abarnnk, attól tarthatunk, hogy a’ központi társaság vál
lalatáról lemond. Valóban alig hiszszük ! ámbár épen nem 
lenne lemondásuk a’ nemzetre káros következményű; mert

rövid időre még csakugyan nélkülözhetjük a’ pályát, ’s 
azalatt reméllheíjük, miszerint a’ közvélemény ez ügyben 
annyira kifejlődik, hogy távolrul sem leend többé szük- 
seg illy köz kártékonyságu feltételekbe egyeznünk, ’s az 
illy rendszer hasztalanságát, czélelleniségét jobban fog
juk méltányolhatni, nehogy későbbi ivadékink a’ fökereske- 
delmi útvonal monopolisticus kizsákmányolásának kitéve le
gyenek.— Franczianrszág ’s Anglia mindent elkövet, hogy 
magát az illy tehertől mentesítse, ’s Belgium első ismérte 
el azon elvet, hogy a’ fő vasvonalak statusköltségen épí
tendők, ’s ezt gyakorlatilag is létesítette. Baaden, Bajor
ország, Braunschweig, Würtemberg, Hannovera, Hessen- 
Cassel ’stb. ú g y .  mint Ausztria is e’ példa után indultak, 
’s jelenleg majd 362 mérföldnyi vaspályák, körülbelül 103 
millió tallérral statusköltségen építtetnek. (Lásd Reder mun
káját 86 lap.) És mind ezen épületes példák ránk nézve 
sikeretlenek maradjanak ? ’s épen mi védjük, mi tápláljuk 
az egyedárusságot ? Valóban ez nem igazságos kívánat, ’s 
kit a’ mondottak erről még meg nem győzhetnek, azt Rail
way Reform czimü munkájára utasítjuk, melly a’ Board 
of trade elnökének befolyása alatt jelent meg.

E s ig y  kereskedésünk e ’ fővonalát 80 éven keresztül 
az eg y es  érdekek önző telhetetlenségéoek adjuk é marta
lékul ? a ’ h e lyett, hogy a’ bekövetkezendő hasznot árva 
hazánk javára megtakarítsuk ; nem, ezt tennünk nem sza
bad! valamint a’ Duna jobb partját is örök időkre a’ köz
lekedés ezen  jótétem ényéiül csak a zért, mivel e’ vonalat 
parallelnek keresztelni te t s z e tt , kirekeszteniink, nagy e l -  
hamarkodás lenne, mert ha e ’ pálya iránya Budától F ejér
vár felé, ’s onnan Győr és Sopronynak jelöltetik k i , ’s abba 
a' varasd i, pápai ’s veszprémi kereskedelmi útvonalak ,’s 
ú g y  szólván az o r s z á g  déli részének terményei foly
nának be, lehet é az illy  hálózatot a’ balpartival, melly 
eg észen  más vidékeket kötne öszsze  egyenvonalunak n evez
ni? Valóban nem. Azonban m eglehet, hogy S ur társasága  
nem ezen irányt’s nem ezen hálózatot szándékozik létre hozni, 
’s m eglehet hogy csak a’ bruck-gyóri kedvezőbb sectiócská- 
hoz ragaszkodik,de hiszen arról csak mindenki m eg lesz gy ő 
ződve,miként eg y es  társaságoknak nem engedhetni m eg.hogy 
csak néhány könnyebben létesíthető ’s jövedelmezőbb vo
nalrészt szem elvén ki, a’.nehezebb secliók létesítését lehet- 
lenitsék; minélfogva csak a’ törvényhozás határozhatja meg 
a’ vasútvonalak irányát’s ekkor vége minden hiú vetélkedés
nek a’ fe lett: mit lehessen egyenvonalunak (parallelnek) 
n ev ezn i, és mit nem.

E rős m eggyőződésünk ’s véleményünk tehát odam egy  
ki , hogy ha az ország saját költségin nem építheti a’ fő
vonalokat, ne is adjon biztosítékot, vagy kizáró privilé
giumot idegeneknek , sót ha a’ központi vasuttársasag 5 
petnyi kamatbiztositás mellett 35 év használata után min
den teher nélkül kész volna is a ’ pályát az országnak in
gyen adni á t , még ez Ígéret se tántorítson meg bennün
k et, ’s még ekkor is a’ nemzet lépjen fel cselekvőleg —  
Miről más alkalommal.—
K o b u r g - C o h á r y  A n g u s z t  l i g  é «  " n e je  C le m e n  

t i n e  h g 11"  M a g y a r o r s z á g b a n .
A z idei nyáron Eurnpaszcrte történt fejedelmi utazá

sok ’s látogatásokból csak ugyan nekünk magyaroknak is 
jutott rész ’s bár nem koronás íejdelmek, de uralkodó k. 
házból h erezeg-aszszon y  örvendezteté m eg hazunkat lá
togatásával , melly nem azért n ev ezetes , mivel a’ magas 
látogató királyi vérből származék, hanem mivel az idegen  
fejedelmi csem ete nem eg y  je lét adá itt mulatása közben  
m a g y a r  érzelm einek, vagy legalább hazánk es magyar 
népe iránti vonzalmának, mig sok benszülött magyar na- 
gyainknál gyakran épen ellenkezőt { tapasztal a v é r z ő  
honfi kebel.

Már Jelenkorunk cmlité múlt hónapban, mikép a’ há
z a s s á g ’s öröködé* utján Koháry hg birtokaiba lepett Szász—
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Coburg-Koháry Auguszt h g , nejével Clementine h e r c z e g -  
nővel Lajos Fülöp franczia király lyányával m agyarországi 
birtokaikat m eglátogatni szándékozván, B écsen által g ő z 
hajón P e s tr e ’s innen Sz. Antalra (H ontba) az elhunyt Ko- 
háryak ősi kastélyába m egérkeztek . E z  idő óta több Ízben 
tudósittatánk a’ magas h g i pár u tazása ’s vidékszertei fo 
gadtatása körülm ényiről,’s azon lekötelező  sz ives le er e sz 
kedés ’s vonzalom ról, melly ő m agasságuk m agok v ise le-  
tében hazánk és hazánk népe iránt nyilatkozott. Szabad
jon  itt azokat röviden egybefoglalnunk , ’s e ’ több tek in- 
totben vonzatos ’s em lékezetes utazásnak m integy kisded  
e m l é k i r a t á t  Társalkodónk olvasóinak átadni.

A’ szentantali ős kastélyban már jó eleve nagyszerű 
készületek tétettek, valamint Hontmegye illető KK. ésRdei 
részéről is fényes tisztelgő követség rendeltetett , a’ hgi 
családot üdvözlendő’s elfogadandó Jul. 27kén érkezék meg 
számos kocsin Koháry-Coburg Ferdinand h g ,  neje Ko- 
háry Antonia , ennek anyja özvegy Koháry bgné, amazok 
lia Auguszt , ennek neje Clementine, Lajos-Fülöp lyánya 
’s kis fiók Fülöp-Ferdinand hgek és hgnókbül álló család 
Királyfiára; útközben Ipolyságon ’s egyéb helyeken tisz
telgő mozsárlövésekkel fogadtatván. Tompán huszárok ’s 
parasztlegény lovasok á l ta l , magában Királyfián diadal
ív ve l , az urad. tisztség, jobbágyság ’s egyh. pártfogó- 
ságuk alatti papság által mondott magyar beszéddel fogad
tattak. Másnap 28kán az uradalmukhoz tartozó kies vidékű 
8zalatnyai fürdőt látogaták meg ó magasságuk, mellynek 
savanyuvizét sok dicsérettel halmozók el. 29kén Királyfiáról 
Szent Antalba indultak. A’ népet kandisága nem engedé ő 
magasságukat bevárni, hanem seregesen tódult jó eleve az 
uradalom (Szittnya) határszélére , hogy ott mintegy első 
kézből fogadja Lajos-Fülöp kellemdus lyányát, kiről a’ 
hir ezernyelvü istennője már annyi szépet és jót hirdete, 
míg végre délutáni 3 óra táján a’ nagyszerű kocsi-vonal 
feltűnvén az országúton, a’ várva vártakat közelebb hozá. 
A’ határszélen két magyar feliratú zöld ágakból készült 
gúla (pyramis) vala felállítva, mellyen átlépve a ’ magyar 
érzésű urod tisztség által magyar nyelven üdvözöltetének 
’s innen — immár saját földbirtokukon a’ jobbágyság által 
képezett folytonos ember-sor hoszszában, huszonnégy lo
vag által kisértetve, Prencsfaluig érkezének, hol az urod. 
evang. papság által német nyelven üdvözöltettek , melly
nek folyama közben az elérzékenyülésnek egy pár köny- 
cseppe ragyogott a’ hgnö kék szemeiben, 's  a’ szónokla
tot olly tiszta kiejtésű német nyelven viszonzá , mintha a’ 
tuilleriák udvarában csak e’ nyelven tanult volna beszélni. 
Prencsfalutól lepve volt az ut selmeczvárosi ’s egyéb vi
déki kocsikkal, nézőkkel, lovagokkal ’s urod. helységek 
népeivel, mellyek nevei nemzeti zászlókon valónak följe
gyezve, kiknek k í s é r e t é b e n  több lombkészületú dia
dalíveken keresztül érkezének a’ kastély kapujáig , hol 
„Üdvözlégy Ilontban41 czimü felírás diszelge , mellynek 
hisztói iái nevezetességű termeiben a’ papság által szinte ma
gyar nyelven üdvözöltettek. A’ teremek , nem régiben bé
csi művészek által nagy költséggel — némellyek 20 ezer 
ftot emlegetnek — ujittattak meg ’s ékesittettek fel. Más 
nap jul.31kén megérkezék Hontmegye küldöttsége is, melly 
saját fogatokon, megyei huszárok elölovaglása mellett je 
lent meg ünnepies nemz. öltönyben, vezéreltéivé Zsembery 
Imre másodalispán ur által.

A’ fogadási teremben — mond a’ Honderű — a’ hgi 
családon kívül csak az udvarhölgy és chevalier valónak je
len, ’s most amazt a’ küldöttség vezére és szónoka üdvözlé 
nemzeti nyelven mondott remek beszéddel, mellyben kife
jezve volt az i s , hogy a’ megye nem a’ magas állásnak , 
melly a’ herczegi családot környezi, hanem ama szellem
nek, melly őket az európai szabadabb nemzetek kormányára 
meghívó, hódol. A’ beszédre előbb az öreg Ferdinand né 
met, majd az ifjú Auguszt hg magyar nyelven válaszoló
nak , kik most a’ bemutatott küldöttségi tagokkal egész 
nyájassággal társalogtak, különösen Clementine bgaszszony

mindenkit megszólítván, kinek mint különben is franczia 
hölgynek a’ nyájasság nem mesterkélt, de született tulaj
dona látszik lenni. Ebédhez hivatáskor az öreg Ferdinand 
hg menyét Clementinét, Auguszt hg saját anyját vezetéaz 
étterembe , az alispán pedig harmadik menve az özvegy 
herczegnét, az utolsó Kohárynét a’ Coburg-Koháry csa
lád ezen Laetitiáját, kiknek halálával a’ Koháryak törté
neti neve elenyészik az életből. Az ebéd — melly alatt az 
alispán a’ két herczegnő közt ’s Auguszt hgen fölül ült 
— mint a’ fogadás, fényes vala, ’s franczia modorban ké
szült. Az ürített áldomások mind magyarul hangzónak. — 
Első ivott az öreg herczeg ,a’ királyért és kir. családaért, 
,a’ nádorért4 Auguszt hg ,,Magyarhon javáért“ , ismét az 
majd öreg hg : „Hontmegye felvirágzásáért“ ; később a’ kül- 
döiíségi tagok ivónak és pedig , Ferdinand hg és család
jáért4; , Auguszt hg és neje Clementine herczegnöért4; 
,Lajos Fülöp és családjáért'; ,Nemours hg, neje ’s a’por- 
tugáli királyért, ,Leopold huszárkapitányért4, végre Au
guszt hg ürített áldomást ,Zsembery alispán ’s a’ biztos
ságért.4 Ebéd alatt az ipolysági hangászkar játszott. Ebéd 
után a’ társalgás fesztelenebbé vált ,a’ kisded herczeg be- 
mutattatott a ’ küldöttségnek ’s megéljeneztetett.Vegre a’ biz
tosság azon renddel távozott, mellyel fogadtatott. Aug. 
lső ’s többi napjain a’ határos selmeczvárosi különféle ha
tóságok, bányabiróság ’s a’ város tisztelgett ó herczegsé- 
nél, kik többi közt a ’ bányába le-  ’s a’magas Szittnya he
gyére fölmenének. Egyik este ismét több selmeczi nő és 
ifjak a’ m agyarkor-  és magánytánczot tánczolák el a’hgi 
család igen nagy tetszésére; másnap pedig a’ bányászi if
júság nagy száma bányaöltönyekben fáklyák- és zene mel
lett tisztelgett stb.— Érdekes lehetend még tudni, miként 
Clementine hgnö minden fölött, mi magyar, mi nemzeti, tet
szését tettel nyilványitá. Magyarul tanul, a’ Rákóczy-in- 
dulót naponta játszató, ’s azt egyéb magyar hangjegyek
kel együtt, egész hangászkar számára rendelé meg Pestről, 
Parisba küldendőt. Végre aug. 7kén Szent-Aníalt elhagyva, 
délre ismét Királyijára jövének, 8kán pedig megyénket 
is elhagyva Gömörbe utazónak. Gömört ü k é n  érinték ’s 
Rimaszombaton át, hol hasonlag magyar szónoklattal’s a’ 
nép örvendő rivalgásival fogadtattak , Balog kies lakába 
é rének , hol Szentraiklóssy Ant. alispán vezérlete alatt a’ 
megye fényes küldöttsége által üdvözöltettek. Innét kirán
dulásokat tevének M urányra, ’s a’ gyárakkal rakott kies 
Garam völgyébe, mellynek nagy része szinte családi birto
kuk. Mint a’ hontiak úgy a’ gömöri tudósítók is öröm
mel emelik itt is ki Clementine hgnö nyájas, leereszkedő 
bánásmódját, kellemdus valóját, valamint magyar nemze
tiséghez! vonzalmát. Itt már magyar hangon köszöné meg 
egyik üdvözöltetését. A’ hgnó az ecsetet is jól kezeli ’s 
útjában nem egy tárgyat vön fel emlékkönyvébe , többek 
közt egy nógrádi paraszt menyecske is részesült e’ sze
rencsében az ottani vidék tájöltözetében.

Gömörbül a’ Szepességbe utaztak ö magasságaik, ’s 
26kán Káposztafalván szállónak (egykor a’ 24 kir. sze
pesi város egyike) hol a’helybeli lelkész, a’ nép, az uro- 
dalmi ügyész, a’ tisztség — Labuczky kanonok ur pedig 
a’ püspöknek, mint birtokos szomszédnak nevében tisztel- 
kedének. Aug. 27kén reggel a’ magas utazók egy közellevő 
regényes barlangot ’s egy vashámort látogattak meg; a’ Kár
pátokat reggeli órákban, fájdalom, felhők borítók el, csúcsaik 
csak dél felé derülvén ki.de a’lomniczi ekkor is láttatlan ma
radt. Fölösleg volna megmondani, igy zárja levelét Fabriczy 
Sám. ur nagy érd. szepesi tudósítónk, hogy ő kir. és hgi ma
gasságuk nyájas leereszkedése ’s lelkes fesztelen társalgása 
minden szivet meghódított, ’s miképen általányos lön az óhaj
tás : vajba a’ dicső Francziaország dicső lyánya hazánk vi
rányit ’s a’ kis Szepesség bérczeit megkedvelvén, bennünket 
többször is boldogitn ajelenlétével, Délutáni egy óra tájban ö 
magasságaik Vernáron és Telgárton keresztül Pohorellára 
viszszautaztak*



Harmadik üzenete «’ K h  \  cs M in e k  a' tú r  m e ze i 
g r ó f  es k ö v e i u l la l  b ea d o tt p a n a s z o s  je le n le s  tá rg y á b a n . 
Miért ne lehelne a’ fenforgó panaszos jelentést ollyannak 
tekinteni, melly jelen állásában országgy. tárgyalás köré
he vonathatnék , ’s annak felterjesztését szükséges adatok
k a l  ellátása állított hiánya miért gátolhatná? a’ KK és 
RR. át nem láthatják. A’ bejelentett tények iránti vizsgá- 
lattételckbe ’s tanuk kihallgatásába a’ KK. és RR bocsát
kozni nem szándékoznak; sőt miután a’ horvátországi kö
vetek megválasztására a’ helyeslést, vagy j oszalást sem az 
országgy., sem a’ kormány áhal kimondatni nem óhajtják, 
bebocsátkozni szükségesnek sem tartják; arról azonban 
tovább is meggyőződve vannak, hogy magában véve is, a’ 
turmezei nemesek grófja és követe által hivatalos állásá
nál fogva tett azon panaszos jelentés , mellyben Zágráb 
megye nemesei közül is a’ KK és RR. második üzene
téhez mellékelve közlőit eredeti iratuk szerint 438an, ide 
csatolva közlőit és szinte eredeti újabb iratuk szerint pe
dig ismét l60an igazolva osztoznak; a rra ,  hogy a’ kérdé
ses panaszos jelentés országgy. tárgyalás körébe vonas
sák , ’s ő Felségéhez a’ felírásban foglalt ’s különben is 
egyszerű javaslattal fölterjesztessék — elegendő; ’s a’ más 
részről minden legkisebb ellenadat nélkül történt puszta 
tagadással meg nem erőtlenitett adat. Arra nézve pedig , 
hogy a’ turmezei és Zágráb megyei panaszolkodó nagy
számú nemesek a’ kapcsolt részek tartományi közgyűlései
ken a’ tanácskozások és választásokba hajdantól fogva 
törvény- és gyakorlatszerűleg folynak be, adatokkali meg
mutatást sem kívánó olly kétségtelen igazság, mellyrőlmár 
csak azon körülményre való egyedüli hivatkozás is min
denkit meggyőzhet, miszerint köz kézen forog a’ kapcsolt 
részek közgyűléséből rendelve volt választmány által ez
előtt kevés évvel elkészített azon javaslat, mellyben épen 
a’ feljebb említett nemesek tanácskozási és választási jo
guk gyakorlatából állítólag származó bajok elhárithatása 
tekintetéből a’ kapcsolt részek tartományi közgyűlésének 
elrendezési szüksége, a’ törvényhozás elibe terjesztendö- 
nek inditványoztaték ; az pedig szinte kétséget nem szen
ved hogy e’ tárgyban t.hozási utón azóta semmi sem tör
ténvén ’s annálfogva az egész dolog maga előbbi épségé
ben maradván — a’ panaszkodó nemesek feljebb érdeklett 
jogát és gyakorlatát egyoldalú intézkedésekkel sem meg
szüntetni , sem korlátozni nem lehet. Mi a 'm . FRRnek eb
beli észrevételét i l le ti : mintha a’ kérdéses tárgy felterjesz
tése még annálfogva sem lenne tanácsos, mivel a’ törvény
hozói és végrehajtói hatalmak hatóságai öszszezavarásából 
minden alkotványos országra és igy honunkra is káros kö
vetkezések és nehézségek árasztatnának: erre a’ KK. és 
RR. azt jegyzik m eg , hogy ezen különben is általányos 
észrevétel sem a’ jelen egyes esetre nem alkalmazható , 
sem belőle a’ felirástétel ellenére győző erősség nem fej
ük k i ; mert a’ kérelmek alkotványhoz és az országgyü- 
léshez’intéztetvén, kötelessége a’ kormánynak azok iránt tör- 
vényszerüleg intézkedni. ?s az országgyűlésnek is mind
azon esetekben, midőn elibe közjogok sérelmei terjesztet
nek , felszólalni,’s azokra a’ kormányt figyelmeztetni, mind
azokból pedig a’ törvényhozói és végrehajtói hatalmak ha
tóságainak összezavarása koránsem következik. Nemjárul
hatnak tovább a’ KK. és RR. ahoz is, hogy a’ kérdéses pa
naszos jelentés elintézése, mint reá tartozó, a’ kormányra 
bizassék; mert alkotványos országban azon lényeges kér
dés megvizsgálását és elhatározását, ha vájjon t. i. a’ kö
vetválasztás helyesen m e n t - é  véghez, és igy a’ vá
lasztás maga is érvényes é vagy nem ? a’ kormányra nem 
lehet ’s nem szabad b ízn i , különben a’ képviselői testület

összealakitása iránti rendelkezési jog a’ választók kezeiből  
teu leg  a’ kormány kezeibe jutván át, a’ választási alkotvá
nyos szabadság és élet gyakorlatilag megszűnnék. Minde
zeknél fogva minthogy a’ KK. és RR. nem távozhatnak el 
abbeli meggyőződésüktől i s :  hogy a’ közjogokon ejtettek 
gyanánt országgyűlésen bejelentett sérelmeket törvényesen 
és czélszeríí leg  egyedül alkotványos utón lehet és kell is  
orvoslani —  illy alkotványos ut egyszersmind szelidebb Ic g -  
czélszerübb mód pedig jelen esetre nézve a tartományi köz
gyűlés  újabb összeh ívása , ’s ebben a’ panaszos kitételek 
e lő leg es  elismerése, és a’ történt sérelem valósága kijele— 
lése  is annál kevésbbé rejlik , mivel a’ KK. és RR ezélzata  
—  mint első üzenetükben is nyíltan kimondák— egyedül ab
ban határzódik, hogy a’ kapcsolt ország Rendéinek mód 
és alkalom nvujtassék arra, hogy ha a ’ panasz alaptalan, 
annak helyu . «égét maga törvényes utján és helyén ki
mondhassák ’’ ,a pedig orvoslást kívánó bajok csakugyan  
történtek volna , azokat a’ törvények és gyakorlati törvé
nyes szokásaik szerint minden kiil beavatkozás nélkül ma
gok közt eligazítva orvosolhassák ; a’ kapcsolt részek tar
tományi közgyűlésének összehívása végre  ő Fels, kegyel
mes m eg eg y ezése  nélkül meg nem történhetik: a’ KK. és 
RR. ö cs. kir. F ó h g ség ét  továbbá is szivt-s tisztelettel ké
rik, a ’ m. FRR et pedig hazafiul teljes bizodalommal fel
szólítják, hogy közlött felírásukhoz járulni méltóztassanak, 
egyébiránt annak jelentésével,  hogy a’ m. FRIt abbeli ja 
vaslatához is , hogy t. i. ö Fels ,  gondoskodása a’ horvát
országi pártszakadásokból eredett gyászos eseményekre , 
eg y  általányos felírás által ’s a’ turmezei és Zágráb megyei  
nemesek külön panaszaikat mellőzve, hivassék fel; a’ KK. 
és RR. mind feljebb kifejtett okaik és nézeteiknél, mind 
p ed ig  je lesen  még annálfogva sem járulhatnak , mivel az  
említett lén y eg es  panaszok valamint külön orvoslást, úgy  
külön feljelentést is igényelnek, ’s a’ m. FRR. által ja v a s 
lóit mód követésében valósággal azon panaszok alaptalan
s á g a -  vagy legalább semmi különös figyelemre nem méltány
lásának tettlegi megismerése is rejlenék : jelentik egyszers
mind azt, hogy a ’ mennyiben már első üzenetükben ’s en
nek nyomán készült fölirási javaslatukban eleve kijelen
tették a’ KK. és RR., hogy közaggodalmat okozván azon 
viszálkodásimozgalmak és azok kedvetlen eredvényei, mely-  
lyek a’ nemzetiség ürügye alatt néhány év óta Horvátor
szágban kitörtek, azok iránti nézeteiket és kivonataikat kü
lönös felírásba fog la lva , ő Fels,  elibe (erjeszteni elhatár- 
zott szándékukban áll, most említett felirási javaslatuknak 
a’ feljebbi áhalányos e lő leges  jelentést tárgvazó 2dik azon 
szak aszát ,  melly ig y  kezdődik midőn e ’ tárey feletti ta- 
nácskozásinkat megkezdvén“ egészen  kihagyva, a’ helyett 
ő F e lség é h e z  azon ide rekesztve közlött felírásukat kíván
ják fe lterjeszten i; mellynek elfogadására ő cs kir Főhg-  
ség é t  teljes tisztelettel szinte megkérik , a’ m. FRRet pe
dig szives bizodalommal ezennel felszólítják.

Felírást javaslat- F  e 1 s é g  e s stb. Ha bármelly 
éghajlat törvény és kormány alatt élő népeket, és ezek 
sokféle osztályit, az egymáshoz vonzó rokonszenv ’s a’ nem
zetiség becse érzetének abból eredő szent kapcsai tartván 
öszszefiiggésben, ezen öszszefüggés ba és mikor a’nemzeti
ség magas eszméje józan felfogása kútfejéből meríti táp
lálékát, — és nem tör ki azon kölcsönös tisztelet es mél
tányosság korlátái közül, mellyel viszonyosán tartozik egyik 
nemzet a’ másiknak, a polg. főbb erények egyike: éltet 
boldogít az utókor raagasztalása tárgyaiul’s nagyszerűségek
kel meglepő tetteket állít elő a’ trónokat és nemzete
ket végveszéllyel fenyegető napokban; ellenben ha a’ nyelv 
és nemzetiség szeretete csak ürügy es csalfeny, ’s masok
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iránti gyülölség és türelmetlenséggé fajulván e l , mozgal
mai leple alatt mellékes vágyak rejlenek — ’s cnzés ad irányt 
a ’ törekvésnek; a’ csendet és békét viszályok, a’ szeretetet 
és összetartást gyülölség és pártokra szakadás váltván fel 
— azok terjedésének utoljára is szomorú áldozatává lesz a’ 
közboldogság. E ’ magára sok szint ölteni tudó alak fel
emelt fővel kezd járni korunkban , ’s hazánk keblében és ho
nunk körül összefüggő lánczszemek gyanánt fonja és ter
jeszti cselszövényit; ösztönt és erőt ad e ’ törekvéseinek az 
ideje korán meg nem gátlatásából eredő elbizakodás ’s már 
már leplezve tartani sem vélvén tovább szükségesnek vágyait 
és terveit, komolyan fenyegeti a’jelenkort, ’s vészjóslatot 
hagy át a ’jövendőnek. Nem ismérve darab időig honunk s 
Europa e’ mozgalmaknak sem eredeti kútfejét sem kitűzött 
irányát, sokáig csak irodalmi viszálkodások vagy visszaha
tás eredvényinek tekintette azokat ; míg a’ későbbi tettek 
és merények , szó és Írásbeli nyilalkozatok a’ hovatovább 
kevesebbé titkolózó ünnepélyes beszédek, röpiratok, hír
lapok , népdalok ’s több eféle fegyvert is rontván az ügy
nek vérontásától sem irtózó hőseivel, a n n -v '^ ^ ^ a rá t i  ellen; 
mindezek, ’s több szláv és illír Írónak sa j t i , , n világ e -  
leibe bocsátva elterjesztett munkáiban elég n> iitan kifejtett 
vágyak és tervek nyomán , nem lehet többé meg nem győ
ződni a rró l , hogy miután azon vágyak és tervek olly tények 
felforgatására is vannak irányozva , mellyeket régebben be- 
végzettekké tett a’ história, ’s a ’ közállományok és birtokaik 
öszvege meddig terjedésének olly rendszere is feszegettetik, 
mellyet a’ legünnepélyesb kötések szentsége tesz megbánt- 
hatatlanokká, a’ rosznak gyökerét és okait az E u r ó p á r a  
nézve kifejlődni régóta készülő czélzatok és viszonyok rej- 
teke mélyiben keresni kell, ’s mivel oda jutott már a’ do
log, hogy a’ panslavismus ésillirismus veszélyes több czél-  
zataiközött & nemzetek életét támadja m eg, minden to
vábbi veszleglés és hallgatás önótalom elleni vétség sú 
lyát vonván maga után: az ellen gondosan óvakodni’s nyíl
tan fellépni szükséges. Jólléte és boldogsága tömérdek hi-  
jányioak érzete közt majd sírjába roskadott nemzetiségé
nek sorvadása érzete felébredvén a’ magyar nemzetben, a’ 
honi nyelv virágzására irányzott igazságos és méltányos 
törekvésiben mindig azon indulat lelkesítette ’s lelkesíten
dő ezentúl is , ho»y midőn önjogaihoz ragaszkodik, ’s meg
kívánja az t ,  mi öt kétségtelenül illeti, mások jogait egy
szersmind hántással nem illeti, a’ közös hon más ajkú pol
gárinak magányéletök nyelve viszonyiba elnyomólag ne 
hasson, a’ szláv szellem honunkban is lobbot vetett, kitö
réseinek számosb kellemetlen esetei mindazáltal azt tanú
sítják , hogy abbeli törekvései némellyek által félre ma- 
gyaráztatának, ’s feszült ellenhatás fordíttatott azon magyar 
nemzetiség ellen, raelly saját hona keblében, mihez termé
szeti joga van, mások nemzetiségét élni hagyva szinte éle
tet igényel magának. Ugyan e’ nyomon já r t  és jár a ’ magyar 
nemzet a’ kapcsolt ország ellenében is; nem kívánta és kí
vánja soha a’ magyar nemzet Horvátországtól az t ,  hogy 
Magyarország érdekeinek nemzetiségét adja áldozatul, sót 
inkább nyíltan kimondja: hogy nemzetiség tekintetében is bé
ke és barátságajánlás lévén jelszava, minden alkalomkor,mi
dőn nemzetisége valódi érdekei elövitelét kérendi tőle Hor
vátország, segéd karjait nyujtandja felé erősebb testvére , ’s 
mindaz, mit tőle Magyarország jogszerüleg k ivan, abban 
határozódik : hogy a’ szövetségébe felvett ’s alkotványa 
minden jótéteményiben egyaránt részesített Horvátország
nak nem áldozhatván fel nemzetiségét Magyarország : ott , 
hol, és a’ miben a’ kormánynyal és az országgal érintkezés
be jön, a’ kapcsolt ország a’ magyar nyelvet fogadja e l :  a -  
Zonban

A’ nyújtott béke és barátság Horvátország Kdei és 
lakosai egy részében darab idő óta viszhangra nem ta
láltak; azon Horvátországban, melly az igazság és méltá
nyosság elvének hódolva, szinte 1830 évig a’ magyar nem
zetiség tisztelése szellemében adá ki országgy. követeinek

is utasításit: most annak még puszta eszméjét is magától 
kitaszitni látszatik ’s azon felekezet írásai beszédei és tet
tei, melly illír pártnév alatt alakította magát, Horvátorsz.- 
ban súlyos aggodalommal rázzák fel a’ közfigyelmet; 's 
azok, mik a ’ Horvátországban tartott utóbbi tiszt- és köv.- 
választások ’s megyei közgyűlések aggalmaival köz udás- 
ra történtek; azon rendkívüli ingerültség v ég re ,  raelly a’ 
kapcsolt részekben létezik, és szűnni nem akarva legbotrá- 
nyosb kicsapongások ’s egymás elleni véres megtámadások
kal több ízben kitört, fájdalmasan tanúsítja, hogy a’ kap
csolt országban a’ rend- és csend-megzavarásnak azon fo
kozatán állnak már az illír párt által szerencsétlenül elővará
zsolt bajok, mellyel a’megtámadott személy- és vagyonbá- 
torság is veszélyeztetve van.

A ’ panszlavismus és illirismus e ’ szerencsétlen iker
testvérek dühöngő kifakadozásit külső vagy önmagábóli ki
folyás , vagy talán mindkettőnek összefolyása okozza é Hor
vátországban ? előttünk ugyan mindeddig megfejtve nincs , 
súlyos aggodalmat okozván mindazáltal bennünk a z ,  hogy 
e' vészes viszályok megszüntetésére mindeddig sem tapasz
taltunk a’ kormány részéről semmi olly erőteljes fellépést, 
melly e ’ roszak tovább harapozása elfojtására irányoztatott 
’s ir.inyoztatnia kellett volna ; tapasztalás tanúsította pedig 
azt i s ,  hogy Fels, még a’ magyar nyelv és nemzetiség tár
gyában f. e. jan 23ról kiadott k. k. válasza is aJ pánszláv 
és illír mozgalmak viharait közvetve csak igen kis részben 
szüntette ; annak eszméje ’s elve azonban most is él ’s kiir
tásnak kell hozzájárulni, hogy élni és ártalomra , törekedni 
megszűnjék. Felségedet alattvalói mély tisztelettel és bizo- 
dalomraal arra kérjük , hogy mivel a’ törvényhozás sem Hor
vátország g) ászos állapotját el nem hallgathatja , sem a’ 
panszlavismus ésillirismus kicsapongásit fékezés sőt teljes 
megszüntetés nélkül nem hagyhatja ; továbbá e’ részben is 
a’ nyilványosság és világosság azon leghatályosb ótalom- 
fegyverek , mellyek előtt a’ setéiben lappangó minden ár
mánykodások megszégyenülve porba hullanak: bennünket 
az i rán t , hogy mik azok, mik a ’ panszlavismus és illirismus 
eredetére, irányára és izgatóira nézve fels. tudomásra ju t
tattak ? úgy mik azok mik a’ panszlavismus és ilirismus e -  
redetére , irányára és igazgatóira nézve fels. tudására jut
tattak? úgy mik azok i s ,  miket azok ellenében Felséged 
eddig tett ’s ezentúl is tenni szándékozik? kegyelmesen 
felvilágosítani ’s meg is nyugtatni; különben pedig azok, 
mik a’hazánk keleti határival szomszédos aldunai tartomá
nyokban már eddig is kifejlődtek , ’s bővebben kifejlődni ké
szülnek, oda mutatván, hogy a’ külföld’s a’ panszlavismus 
és illirismus viszonyai kölcsönös összefüggésben állanak 
egym ással, azon külföldi viszonyokat és mozgalmakat is, 
mellyeknek egymásba vágó kerekeit netalán külső fejdelem 
tette és tartja forgásban , éber figyelemmel kisérni mél- 
tóztassék ; részünkről bizonyossá tevén Fels. a r ró l , hogy 
a’ dolgok mibenlétéről voltakép értesítve ’s annak ideje és 
szüksége esetében hazánk és nemzetiségünk ótalmára fel- 
szólittatva, mindazt mit tőlünk beldolgainkra nézve a’ tör
vények köteles teljesítése, külföldre nézve pedig nemze
tiségünk tiszteletben tartatni kellő sérthetlensége fentartása 
megkíván , hazafiui lelkességgel minden időben megten
ni , ’s e’ részben semmi áldozatot drágának tartani soha 
nem fogunk. Kik egyébiránt ’stb.

T ö r v é n y c z i h h e l y  «’ vegyes házasságokról. Azon 
vegyes házasságok , mellyek 1839- mart. 15. napjától kezd
ve 1844. oct. I5ke napjáig rém. kath. lelkipásztor előtt u -  
gyan , de egyházi áldás nélkül köttettek , úgy is erőtelje
sek lévén: azon vegyes házasságok, mellyek a* fen kitett 
idő alatt nem róm. kath. hanem valamelly más törvényesen 
bevett vallásbeli lelkész által adattak össze , ugyszinte mind 
kétrendbeli vegyes házasságokból született és ezután szü
letendő gyermekek is .  törv.seknek jelentetnek ki. 1  § .A z  
illető törvényhatóságok kötelesek a’jelen törvény kihirde
tése után számítandó egy év alatt illy házasságokat hitele-
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sen összeiratni, az összeírást a’ felek és maradékaik jövő 
biztosítása végett levéltáraikba tétetni, ’s a’ mennyiben e ’ 
házasságok az illető egyházi anyakönyvbe beírva nem len
nének, ezen anyakönyvekbe beíratni

Felírást javaslat a' julianum kalendárium eltilla- 
tása iránt. Felséges ’stb. Noha az 1599: 45. t. ez, által az 
o kalendárium használása súlyos büntetés alatt el vagyon 
tiltva, mindennapi tapasztalás bizonyítja , hogy ezen kalen
dárium a’ közéletben meg nem szűnvén , az említett törvény 
világos rendeletének mind ez időig elég nem tétetett. Nem 
látjuk szükségesnek fels. előtt ismételni mindazon okokat, 
mellyeket a’ nemzeti ipar ’s a’ közélet viszonyaiból merít
hetnénk, mert ezek Fels, előtt is bőven tudva vannak; tud
va az is , hogy az ünnepeknek a’ kettős u. m. az uj és ó ka
lendárium szerinti megtartása által okoztatott sokszorozása 
az úrbéri viszonyokra is mennyire terhesiti a’ szolgáltatá
sok súlyát. Egyedül két okot említünk meg, u m. 1) a’ tör
vény szentségét , azon törvény szentségét pedig, mellyet 
Fels, dicső emlékezetű eldőde, a’ csillagludós Rudolf, ön- 
mag'a látott szükségesnek; továbbá azon tekintetet, hogy a’ 
népnek egy közös életbe leendő összeolvasztását a’ mérté
kek , pénz- és időszámítás egysége hathatósan előmozdít
v á n , a ’ két kalendárium egyesítése e’ tekintetben is komoly 
figyelmet érdemel. Kérjük azért Felségedet, hogy az 1599: 
45. törvénynek szigorúan eleget tétetni ’s az ó kalendárium 
megszüntetését végrehajtói kir. liszténél fogva eszközleni 
méltóztassék. Kik egyébiránt’stb.

O r o s z  E l e k  U n g  v á r m e g y e  o r s z [ á g g y ü -  
l é s i k ö v e t é n e k e m l é k e z e t e .  Ki tudja merre hány
ják összeroncsolt tagjaidat a’ sebes hullámok ? Epedve kér
dem a ’ hirt, és mitsem felel bánatos szavaimra. Mondják 
mindegy , akár az oczeán akár a ’ föld kebelében pihenj , ha 
a’ küszöbön tú l , mellyet átléptél, a’ felelemzés országa kez
dődik. Csekély vigasztalás a’ baráti szívnek, melly ha kény
telen viselni e ’ csapást, inkább megnyugodnék , ha tudhat
ná , hogy poraid atyád porai közt, ’s barátid közelében 
pihennek I

És ó többé nem lesz velünk. — Legyen följegyezve né
hány sor e’ lapokban, főbb vonalinak az elhunytnak éleiéből, 
mint bizonysága annak , milly becsült volt ő mindenek előtt 
mint p o lg á r ,  tisztelt mint ember; mennyire szeretett ne
künk mint barát. Lesz talán az utókor emberei közül, ki ha 
e ’ nemzedék történetire visszanéz, őt c ’ megyejeleebjeiso- 
rába jegyzendi fel.

A’ korán hunyt Ung vármegye Csicser nevezetű hely
ségében l813ban látott napvilágot. A’ sors úgy akará, hogy 
az élet viruló hajnalában, együtt futkosnék be a’ t á j t , melly 
körül a’ Latorcza árjai lejtenek; örömeink, ha a’ közel rétek 
’s erdő vadonain virágokat szedheténk , — ’s reményeink , 
ha túl lépünk az atyai ház küszöbén , egyek valának. Vallás 
’s egyéb társasági intézvények rövid időre eltávolítónak egy
mástól. Ö dicséretesen megfutvaiskolai pályáját, az 1832ki 
országgyűlésre mint megyei írnok küldetett fel, honnan ö- 
véihez ügyvédi oklevéllel tért vissza, mellyben Írva volt, 
hogy szaktudományát kitünöleg érti. Szilárd jelleme , ön- 
zéstelen le lke ,  a'becsületességnek imádással határos meg
őrzése, nem sokára azok sorába helyzek ot, kiknek számára 
e’ megyében fényes jövendő nyilandik. így  lön az I841dik
tisztujitáson Unghmegye al,- az 1841. fosz.birájává közaka
rattal megválasztva. Mint tisztviselő azon kevesek sorába tar
tozott , kik a’ hivatalt bizonyos czélok elérésére eszköznek 
nem tekintik. Úgy sáfárkodott hivatalában , hogy azt inkább 
ö, mint az öt diszesitené. Az l832ki országgyűlés iskolá
jából kerülve k i , a’megyei gyűléseken tüzes védője volt a’ 
koreszméinek. Szónoklatában, mellyet tiszta hangmüve’s 
deli külseje rendkívül emelt, a’ szabatosság barátja , nem 
annyira azon igyekezett, miszerint a’ felállított elvnek uj 
erősségek felhordásával diadalt szerezzen, mint inkább, hogy 
annak elleneit, önerősségeikből merített visszatolások vagy 
azoknak máskinti összeállítása által földre terítse.

Közelgetett a’ jelen országgyűlés ide je ; tudjátok mi 
történt velünk. Fölkeltek az ősiség emberei, és szélnek 
eresztve a’ Restről hozott zászlókat, mellyeken jelszavok 
írva volt, betánczolták e’megyét is mint világhírű toborzók, 
égre emelt kezekkel bosszúval fenyegelózve azok ellen, kik 
a’ század ’s kor igényei mellett szót emelni elég merészek 
Valinak A’ szabadelmüek serege polgári bűnnek tartva e’ 
körülményekben erőt erővel torlani vissza, hallgatott, de 
egyszersmind bízott értelmi erejében. És mind inkább kö
zelgetett a’ követválasztás rendítő órája. Csak harmadnap
pal a ’ választás napja előtt, sikerült a’ véleményeket a’ kü
lönféle irányú harezok tengerében központosítani. E ’ vé
lemény, az értelmiségnek közös akaratja, Orosz Eleket 
emelte karjaira. ’S izzadt mindenki , mint az utolsó nap
számos, és az értelmiségnek, fájdalom, talán akkor utolsó 
győzelem szereztetett. Mi módon felelt ö meg a’ remény
nek, mit benne helyeztek , bizonyítja országgyűlési élete, 
a’ ,,wetneslclküu szó , mit jelleme bélyegéül nyert, midőn 
neve említteték, ’s a’ meggyőződésnek komolybús szózata 
melly Borsod érdemdús ősz követe melléből emelkedett, mi
dőn mondá, ,.mindnyájan kívántuk volna, hogy ő éljen.u 
Prófétai lélek szólt belőled, derék férfiú, mintha épen so
rainkban harczolnál. Ugyanis , ha széllyel tekintek a’ té
ren, mellyen Orosz Elek is állott, mig közöttünk élt, el
hagyatva látom azt. Idősb taposóji magányba vonultak, az 
ifjú nemzedék elszélyedt, szóval a’ szabadelmüség nálunk 
hasonlít Hedervára omladékihoz, mellynck csak romjairól 
gyaníthatni, hogy hajdan Kont lakott benne ,,a’ kemény 
vitéz u Igen is ha ö cl, nem tétetik fejünkbe megaláztatá
sunk koronája. — Hja, ki maga magát elhagyta, sorsát 
megcrdemlette.

Mit szóljak róla mint emberről, ki maga csupa jóság, 
’s minden tettei mások iránti bizodaloinmai telve valának.
Ő mindenkiről jót tett fel, ’s innen magyarázhatók halálá
nak körülményei is. —

Árnyéka az elköltöződnek! nyugodjál ha lehet szen- 
vedésid után. Bár a’ sors tőlünk poraidat is messze szór
ta, te élni fogsz emlékezetünkben. És nekem különöseb
ben. Mert visszanézek elmúlt időm esztendeire, és azok 
igen sok perczeiből baráti képed int felém. Mert átgondo
lom, e’ megye, — szülött -  földem mulfját, — a’ jelenből 
fej tűző jövendőjét, ’s feléd, hol te vagy , túl a’ csillagokon 
repülnek vágyaira. Ah de létedet körünkbe , mint kívánnám, 
vissza nem varázsolhatom, ’s mély bánat tolakodik lelkemre , 
és olly bánat nincs sehol mint az én bánatom. U n g h f y.

E g y e s ü l e t e i * .
A ’ l i i s d e d o v ó  in t é z e t e k e t  M . O. té r j . E g y e 

s ü l e t  g y ű lé s e  t á r g y a in a k . Vége. Részinj a’ szerte 
küldött fölhívó levelek , de kivált Antal Mihály pénztár
nok ur ismert buzgósága azt cszközlék , hogy Csapody 
Pá l,  Jalics Ferencz, Jankovich Antal cs. kir. kamrás, Pe- 
regriny Elek, Rehorovszky Miklós, Scheibl József, Sztan- 
kovánszky Imre, Zichy János urak, és Muslay Mária kis- 
aszszony 1844ik évtől kezdve. Bernáth Ferencz és Bu- 
janovich Gyula urak pedig 1845tól fogva megujifák rész- 
vénykötelezettségűk 6  évi folyamát.— Uj részvényesekül 
pedig szintén Antal Mihály ur megnyeré Lázár Miklós és 
Marczibányi Lajos táblabiró urakat, Irinyi János ur Gál- 
bory Samuelné és S t e i n b a c h  Józsefné aszszonyságokaf, 
Kronberger Antal ur Braun Ignácz , Dolezsalek és Tei
chengräber Lajos urakat. — Kanicz Manó ur pesti nagy
kereskedő az egyesület részére tett 1 0  pftnyi adományán fe
lül még 2 2  füzetet ajándékozott az iparegyesület által leg
közelebb kiadott ,,népszerű könyvecskékből.“  — A’ pesti 
polgári magyar gyalog őrcsapat zászló szentelésére Bécs- 
bőrérkezett néhány tisztes polgár ur Manussi Ferencz 
ur által 20 pfttal járultak az intézet fölségéléséhez. — Gr. 
Andrássy György Sáros vgyei főispán az épülethez szük
séges öntött vas-csöveket és csatornákat ajándékoza. Pol- 
lák Auguszt építész ur az épület homlokzatát saját költ-
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gégén kiállított érczöntetü felirattal ékesité. Ober József 
ur almási kőfaragó márvány lépcsözetet, a’ pesti lakatos 
mester urak közöl pedig néhányon az intézet növendékei 
számára nyolca vas nyoszolyát ajánlottak meg. Az alapkő 
letételével járt tetemes költségek pótlásául Mühr Antal és 
kir. tan. idősb Schedius Lajos urak öt-öt pfttal szívesked
tek járulni. A ’ részvénytartozások begyűjtésében Káldy 
József Soprony vgyei alispán, Dö.-y Fridrik Tolna vgyei 
tbiró,és Bezerédj L. vas vgyei főjegyző urak illető megyeik
ben; Dr. Horváth Mihály ur pedig Bécsben olly buzgó 
munkásságot fejtettek ki, minél fogva mondhatni, soha még 
annyi tartozék be nem fizettetett mint az idén. A’ fenn el
sorolt honfiak és honlyányok irányában ezennel legforróbb 
háláját nyilványitja a’ közgyűlés. 9) A’ képező intézet szel
lemi működését illetőleg szintén örömmel értesült a’ köz
gyűlés arról , hogy az intézetnek Pestre lett telepitésétöl 
óta mindinkább szaporodik a ’ tanóráira járó növendékek 
száma. Jelennen 4 ifjú részeltetik egész segélydijban, egy 
félsegélydijjal láttatik el, ezeken kivül pedig még 1 0  ön
kéntes növsr.dék képeztetik. 1 0 )  Az intézetben ovott k is
dedek száma még most csak 4 i ,  reméllhető azonban hogy 
az intézet uj épületének tágasb termei 80 kisdednek is alkal
mas védkelyt fognak adhatni. 11) Ezen félév hazánkat is
mét két uj kisdedovó intézettel ajándékozá meg , neveze
tesen Egerben a’ városi lelkes nemesség és polgárság, 
István hegyen (Krassó vgycben) Háryné szül. Bittó Mária 
aszsy.onyság alapítván illy intézeteket. Kis Tapolcsányban 
pedig Keglevich János grófné ó excja szándékozik egyet 
felállítani, ’s mindezekhez a’ képező intézetből kívántainak 
kisdedovók. 12) A’ válaszon, ezen örvendetes jelentésének 
kiegészítéséül szolgált a’ pénztár állapotának kimutatása , 
miszerint az egyesület állandó értéke 22,484 pfrtra megy 
ebből az épülethe fektetett töke 7000 fr. kölcsön vett pénz 
pedig 4000 fr .A ’ részvényesek száma 225.— Az idei ösz-  
szes bevétel 5317 fr. 18 kr. öszszes kiadás 4771 fr. 31 
kr. és igy a’ főpénztári maradék 545 fr. 47 kr. A’ külön 
kezelt épületi részvények pénztárában pedig bevétel 2083 
fr. 50 kr., kiadás 3960 fr., pénztármaradék 123 f. 50 kr. 
E z  építési költségek ki nem fizetett része még mintegy 
3000 pf. 13) A’ számvizsgáló bizottság jelentése sze
rint a’ föpénztárnok í 843ki számmadásait illetőleg, csupán 
egy tételére nézve maradt még fen észrevétel , a’ töb
biekre nézve föloldoztaték a’ pénztárnok. A’ fiók-pénz- 
tárnok i843diki számadásaira mint szintén ugyan ennek 
l844ki számadásaira vonatkozó egyik nehézségre néz
ve közbe jött akadályok miatt csak a’ jövő közgyűlés
re fogja beadni a’ bizottmány végső jelentését. 14) 
A7‘ egyesület munkás életét tanúsító ezen adatok közt 
fölmerült azon szomoritó jelentés is,miszerint t. Csapó Dá
nielt,  ezen egyesület egykori egyik Jegbuzgóbb tag
ját és alapitóját a’ kérlelhctlen halál kiragadá közülünk.
15) Titkár , azon okból, mivel az egyesületnek napon
ként terjedő hatáskörében kivált az ö foglalatosságai már 
annyira sokasodnak, hogy azoknak pontos teljesítése mellett 
alig marad ideje más hivatalos dolgait elintézhetni, fájdalmas 
érzettel mondott le hivataláról; azonban figy« Imeztetvén arra, 
hogy rögtöni lelépése legalább még most, némi zavart idéz
hetne elő,midőn az uj igazgató az egyesületirányábani viszo
nyainak minden részleteivel még meg sem ismérkedhe- 
hetett, de egyébiránt is mivel a’ közgyűlés a’ tisztviselők 
munka-körének elrendezését elhatározó; a’ titkár viszsza- 
vevé ezúttal lemondását. 16) Szükségesnek látván a’ köz
gyűlés az int. igazgató jövendőjét valamelly nyugpénz in
tézetnél teendő befizetések által biztosítani, tervet ké
szíteni!. 17) Pontonként tárgyaltatván a’ pénztár kezelé
sének könnyítését tervező bizottság javaslata; ennek 
néhány pontja módosítást szenvedett; nevezetesen a’ 
pénztárnoknak köteleségeül tévé a’ közgyűlés jöven
dőben minden köz ’s választmányi ülésre Írott kivonatban 
előterjeszteni a’ pénztár akkori állapotát, hasonlóul a’ vá
lasztmánynak is kötelessége leend — azon esetben, ba az

elnökök, legalább egyszer évnegyedenként a’ pénztár 
megvizsgálni elmulasztanák — ennek megvizsgálását el
rendelni. Továbbá a’ pénztárnok kezespénzül mostanra, 
évdijának megfelelő összeget tartozik kimutatni.—Nem nyert 
ez úttal pártoltatást a’ bizottmánynak a’ tisztviselők fizetése 
emelését indítványozó javaslata, ellenben elfogadtatott az, 
hogy a’ tisztviselők a ’ számvizsgáló bizottmányban csak 
fölvilágositás-adás végett vegyenek részt de szavazattal 
ne birjanak. A ’ folyó évi számadások megvizsgálására bi- 
zottmáoyi tagokul t. Pest vgye részéről Rákóczy János és 
Simoncsics Alajos tiszti jegyző urak , továbbá Dolezsalek 
A nta l,  Jalics F e ren cz , Teichengriiber Lajos, Virnau Já
nos és Zubek Alajos részvényes urak megkéretni rendel
tettek. 18) Básthy Józsefnek úgy a ’ tegnapi választmá
nyi, mint a'mai közgyűléshez intézett védiratából még in
kább meg kelle győződni a’ fe lő l, hogy a’ mik a’ Pesti 
Hírlap 370 számában a ’ fővárosi újdonságok közt a’ kis
dedovó intézetek czimével történt viszszaélésekről mon
dattak — valóságos tények. Mert csakugyan birtokába jött 
az egyesület egy illy czimü röpiratnakjt \,A ‘ nagyváradi 
pásztori levélre irt gang vagy unt ipa sztoridéra paraenesis‘4 
mellynek hátlapján ez áll nyomtatva ,,« J kisdedovó inté
zetnek javára szintén birtokában van azon aláírási és 
fölszólító ivek egy példányának , mellyekben — hogy az 
érintett röpiratnak kelendőség szereztessék, ismét « ’ kis
dedovó intézet javéira történik hivatkozás. Miknek követ
keztében az egyesület kijelenti; hogy ezen röpirat szer
kesztőjével és árulgatóival, u. m. Gózon József, Básthy 
József és Deák Tódor társaságával semmi viszonyban nem 
áll, sem őket kisdedovó intézetek nevébeni pénzgyüjtésre 
föl ntm hatalmazá; sőt ellenben eme’ törvényellenes czim- 
bitorlásnak megbüntetése végett az illető hatóságnál meg- 
teendi a’ szükséges lépéseket. A’ közgyűlés határoza
tából Stuller Ferencz , egyes, titkár.

T á r c z a .
A z  I z r a e l i t á k  ö s s z e s  s z á m a  a’ f ö l d k e 

r e k s é g é n  Bernuolli szerint mintegy 6  millióra mehet, 
mellynek fe le , tehát földünk öszszes népességének \ l/ sn 
része Európára esik. E ’ 3 millió ismét több mint fele 
Orosz- és Lengyelországra j u t , 670,000 az ausztriai biro
dalomra , mintegy 200.000 Poroszországra , 130,000 a’ töb
bi német statusokra , 70,000 Francziaországra , 53,000 Né
metalföldre, 41,000 Olaszországra, 25 ,000 Nagybritanniá- 
ra ’s Irlandra és 16,000 Krakó szabad köztársaságra jut.

( L o n d o n b a n  n e m r é g  P e n r i c e  k é p g y ű j t e 
m é n y e  á r v e r e z t e t e t t e l . )  E ’ gyűjtemény csupán 
10 festvényból állott, még is 300 ezer fi ánkon adatott el. 
Claude Lorrain egy festvénye, melly az .Egyiptusbai me
nekülést4 ábrázolja 20 ezer, Tenier egy más festvénye 22 
ezer, ’s egy Lóthot ’s leányát, midőn Sodomát elhagyja 
ábrázoló kép 40 ezer, végre Guido Reni két remek fest
vénye 62 ezer frankon kelt el.

(C z i g  á n y h a r c z . )  Julius ! 6 án két kóborló czi- 
gány csapat érkezett Zágráb megye Oborovo helységé
be, kik nem sokára összekapván ; a’ Nikolics Péter vezér
lete alatt álló banda Jankovics Mihály csapafjára rohant. 
— A’ harcz véres volt, Jankovics Péter és József halva 
maradtak a’ csatatéren, többen megsehesittettek, ’s a’ Jan
kovics banda kiraboltatott. A’ vármegye pandűrainak sike
rült a’ megfutamlott czigányokat a’ topolovetzi erdőben el
fogni, ’s most tulajdon egyetlen szekerükön szállíttattak a’ 
megye börtönébe. A ’ vétkes banda mindent tagad, de bün
tettük legvilágosabb bizonyságai fekszenek előttük.

( A z  e g y e s ,  s t a t u s o k  A m e r i k á b a n  a z  e u 
r ó p a i a k a t  a’ v a s ú t  é p i t é s m ó d j á b a n  f e l ü l 
m ú l j á k )  Ök t. i. a’ vasutat tökéletesen vassal födik, 
’s e ’ tekintetben unokája , ó A ngliá t ,  felesleg érezbányái 
daczára is megelőzi. — így  Franklin villám-háritója fel
állításával híven találta korunk jelképét e’ mondatával: 
Vasutainkat aranyhegyekre irányozzuk ; de mi még sem 
törünk az ég felé I

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - Károlyi uri-ntcza 453.
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A fogalom: ember — három fő alkatrésznek együvé 
orrasa áltál valósul, u. m. okosság, akarat’s indulatok ál- 

ta . Az akarat olly nélkülözhetetlen tényezője az embernek , 
hogy e’ nélkül ő semmi. Az akarat kétféle , tiszta és szen
vedélyektől környezett. Amannak iránya, már természeténél 
fogva, soha egyébre nem lehet mint általányos jóra,illy aka
rattal hát csak a’ legfőbb lény bírhat. Emez, az ész és er
kölcsi törvény szabályain kivül sokszor hallgat a’ szenve
délyekre ’s visszaél ön szabadságával. Illy akarattal embe
rek ruháztatvák föl. Minden , mi nagy, dicső , szent, jóté
kony , emberek által világ kezdete óta létre hozatott, ész ti
tán , akarat szülemenye. Az ész teremt legpontosabb terve
ket határozott szabályok nyomán , valósultságuk , akarat ál
tal létesíthető. Az ész emberének, szükség hogy akarat embe
re is legyen, különben okoskodások mérhetlen tengerébe 
sülyed örökre, nyom nélkül. Hány és különféle okoskodás , 
tervezgetés olvasható naponkint honi lapjainkban ? ámde ál
líthatjuk é, mikép az akarat, csak minden ötvenediket is va
lósított kivihetési tehetségének szentesítése által ? úgy hi
szem a’ válssz tagadó. Mert az első esetben várunk és re
méltünk , de meg sem is csalatunk. Félig akaró egyedek- 
ben gazdag honunk, és romlásunk egyik fóoka ebben rejlik. 
Mert midőn a’ semmit nem akaróktól üdvös terveink kivite
lében biztosak lehetünk, annyiban legalább hogy utunkban 
semmikép sem állanak, a’ félig akarók legszebb kilátásain
kat ügyetlenül hiúsítják meg. Azt mondja a’ példabeszéd: 
,,gyülölséget nemzenek a" példák“ azért hát illyek fölhordá- 
sátul óvakodom — minden elfogulatlan és kissé gondolkoz
ni szerető, szolgálhat magának példákkal — tanulságul ki
vált honunkban annyira, hogy ha nálunk, az ész emberei
nek megfelelő számmal találkoznának eredeti értelemben 
vett akarat emberei: bátran merem állitni, mikép Hunnia 
félszázad múltával a’ jóllét olly fokán díszeleghetne, mii
lyenre mások vergődni tán soha sem leendnek képesek. Ne 
adjon nekem a’ külföld lOt) millió pft kölcsönt, ha e’ hon szű
kölködik akarat embereiben — mert e’ hon azonkívül hogy 
r é g i álmaiba visszaesik , adósságokba is sülyedend ; de ad
jon a’ gondviselés c’ honnak akarat embereit, számra napon
kint növekedőket: úgy a’ külföld 1 0 0  millióját hálás érzet
tel fogadom ’s örömmel tizetek , mert ekkor — erős hitem — 
Hunniának nemcsak hajnala hasadand , de egén állandóul de
rült napfény lövellendi szét jóltevő sugárit. Lássuk azon
ban értelmezésem szer in t , röviden az akarat embereit:

F ö  l d r u ü v e s e k .  Az, ki a'földet akár maga miveli a- 
kár mások által mivelteti, de minden esetre ön eszméje, be
lá tá sa ’s tapasztalatai szerin t, előttem földműves. És ha te
kintem a’ földművelés lényegét, irányzatát, melly egyéb 
nem lehet, mint embernek élete föntartására eledelt ’s ru
házatot teremteni elő } mj g  kell vallanom, mikep nemesebb 
foglalatosságot a ’ földmivelésnél gondolni nem tudok. A’ 
kenyere t, mellyért az úri imádságban naponkint könyör— 
günk, a* miveit föld hozza elő önkeblebol, a’ ruházat melly 
testünket védi az elemek szilaj dühe ellen , a földmiveles 
egyik ágának szüleménye. A’ miveit földtajekon erős remé
nyed lehet embereket is miveiteket találhatni; hol pedig a’ 
föld miveletlenül hever, ott vadakra biztosabban számíts mint 
emberekre. A’ foldmivesnél szükségesebb embert egy or- 
szá<*‘ sem táp lá l, mert itlyen nélkül nem élhetünk. De nincs 
is arra szükség, hogy én itt a’ földmivelés hasznairól, szük
ségeslétéről hosszasan értekezzem, mert hiszen az olly 
kétségbevonhatlan minden előtt, ki okos lénynek tartja magat, 
ho°y arról csak egy perczig is kételkedni már dőreség. Azt 
kell itt csak általányosan kijelentenem, mikép én a’ föld

mi vest a’ szó teljes értelmében az elsők közé sorozandó aka
rat emberének tartván , honunkat, melly úgy szólván eddig 
nem egyéb földmives országnál , annyiban szerencsésnek 
tartom, hogy országgyűlésünkön három rend nagyobb része 
földmivclökből állván, az honunkban a’ földraivelést enyész
ni nem engedi addig is , mig hitem szerint a’ gazdasági e- 
gyesület erős lábra állván ’s intézvényeinkkel teljes ősz- 
hangzásba hozatván , ez által úgy is mint földmivelő társa
ság által, a’ földmivesek diplomatice képviseltetvén _ e’
részben honunk leendő fölvirágzásának egyik legerősebb 
alapja fog megvettetni.

K e r e s k e d ő k .  A’ kereskedés olly nélkülözhetlen 
tényezője minden polgári társaságnak, hogy a’ nélkül anya
gitekintetben— pedig jegyezzük meg, mikép ott, hol anya
gi szükség fészkelte meg magát, a’ legerősb szellem szár
nyain is szabad röptét gátló nyomadékok alkalmatlankodnak 
— soha ország föl nem virágozhatik. Hogy azonban a’ ke
reskedés lábra kapjon ’s olly erőre , mellyel szét az or
szágban hasznot áraszszon, mindenek előtt szükséges hogy 
szabadon működhessék , a’ franczia kereskedők egykori la- 
conicus feleletjük szerint, mellyet XlVd. Lajosnak akkor 
adtak, midőn őket arra szólította föl, hogy adnák elő, mit te
hetne a’ király a’ kereskedés fölemelésére, mondván: ^Si
re ,  engedjen bennünket szabadon munkálkodhatni.“ Sza
bad inüködbetés nélkül a’ kereskedés csak teng, de nem él. 
Mit értek azonban én szabad működheíés a la tt , röviden kö
vetkezőkben öszpontositoin : az t ,  hogy minden közlekedé
si eszközöket , mellyek az áruknak egyik helyből másba va
ló átszállítására szükségesek , lehető legnagyobb tökélyben 
állítson elő és tartson fen az ország , természetesen mérsé
kelt vám mellett, mert mennél tökéletesebbek a közlekedé
si eszközök, annál nagyobb forgás eszközöltetik ’s idő nye- 
retik meg, és a’ hol nagy és sebes forgalom van , ott emelke
dik s virágzik maga a’ kereskedés is. Azonban arra is kell 
ügyelni, hogy a’ közlekedési eszközök az ország különböző 
vidékeihez legyenek alkalmaztatva. Egyik vidéken vasút , 
de minden esetre gőzerőre , másikon csatorna vagy maca- 
damisált ut ’stb. hasznosan alkalmazhatók. Teremtsen az 
ország piaczokat a’ kereskedésnek , mellyekre áruit mint 
bizonyosra mindenkor vihesse , elhárítván, ha vannak, min
den gátló akadályokat, mert biztos piacz nélkül a’ kereske
dés épen ügy nem üdülhet, mint beteg fris levegő nélkül. 
Legyenek az országban hitelbankok, de minden esetre oem 
papiros hanem érez alapra — kellő biztosság mellett min
denkor hozzá férbetők; de legyenek szigorú kereskedői (ör
vények is. És különösen törvény szerint köteles legyen min
den kereskedő nemcsak könyveit hitelesíttetni ’s illetőleg 
magát bejegyeztetni, hanem a’ kereskedői mérleget is fél— 
évenkint pontosan megkésziteni, mert különben tisztában 
nem lehetvén magával, maga sem tudja hogyan á l l , és ezen 
kereskedői mérleget azon hatóság előtt, mellynél bejegyez
ve van , elő is mutatni. A’ kereskedés egyik lcghatalmasb 
emeltyűje leven az ország fölvirágzásának mulhatlan vol
na , a’ kereskedői testületből szabadon választandott képvi
selők által képviseltetnie országgyűlésen a’ kereskedésnek. 
Mert hiában , bármilly tapasztalt, fölvilágosodott, olvasott 
követeket küldünk is országgyűlésre, azok ugyan foghatnak 
tartani tudós értekezéseket, halalmas szónoklatokat; de sok 
ezerféle tárgy practieus oldalát csak szakferfiak ismerhet« 
vén,czélszerűleg csak azok intézkedhetnek azokról.

G y á r t ó k .  Milly nagy fontosságúnak tekintette ho
nunk már I723ban a’ gyártást, megtetszik onnét, mert az 
ezen évi U7d. t.czikkben az mondatik , hogy ha idegen or
szágból gyámok költözik e’ hazába, 15 éven át minden 
köztehertöi ment legyen, a’httótanács pedig fölvigyázzon,
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hogy az illyen beköltözött gyámok a’ mondott évek eltelte u -  
tán is e’ honban maradjon. Van azonban ezer. törvénynek egy  
nagy árnyékoldala is ,  azon rendelete f. i. miszerint az illy 
beköltözött gyámok ingatlan vagyont nem bírhat a z é r t} 
hogy ez által a’ gyártástól el ne vonassák. Ha már több mint 
egyszázaddal ezelőtt honunk atvjai, a’ magok módja sze
rint, gondoskodni iparkodtak a’ beköltözendő gyárnokok- 
ru l:  mennyivel inkább kötelességünk mind azon módokrul 
gondoskodnunk, mellyek által a’ gyáripart e’ honban ittho- 
nosithatván felvirágoztathatjuk, ’s ezt annyival inkább, 
mert h o n u n k  bizonyos vidékei már magától a’ termé
szettől úgy albotvák , hogy csak úgy reméllhető valahai föl
virágzásuk , ha gyáriparos vidékké válandanak , különben 
pedig , a’ rajtok letelepedett nép mindennapi kenyerét sem 
képes jelen helyzetben megkeresni. De hogy a’ gyáripar 
e’ hon határain belül valaha ép gyökeret verhessen , min
denek előtt szükség gyáriparos szellemet ébreszteni e’ hon
ban, mert hogy a ’ nélkül nagy mértékben szűkölködünk 
többek közt kétségbe vonhatatlanul tanúsítja legközelebb 
a ’ pesti czukorgyár története. Az iparegyesület már egy 
kis előjele volna a’ gyáriparos szellem ébredésének , ha t.  i. 
úgy  ápoltatnék mint kellene, mert mint most áll, nemigen 
vagyunk vele máskép mint Mózes a’ Kanahánnal , hogy 
távolrul a’ hegy csúcsról látta ugyan az áldott földet, de 
belé soha nem mehetett. Azért is adja isten, mikép e’ hon
ban minélelöbb polytechnicuiii emelkedjék, ha sz in ten’ L u -  
dovicaea rovására is , emelkedjenek minél több reáliskola és 
gyakorlati iparintézetek, mellyekben a ’ növendék kora if
júságában megbarátkozván az iparral, érettebb korban haj
lama szerint mint kész iparűző adhassa magát az általa vá- 
lasztandott iparág üzésének. Mert növelni kell az iparüző- 
ket mintáz oltványokat. Nagyon óhajtandó volna , mikép az 
iparegyesületországosintézetféalakittaíván, mint illyen kép
viselve is lenne az országgyűlésen küldöttei által.

É p í t ő m e s t e r e k .  Azon neme a’ szépmesterségek
nek , melly mind azt, mi emberi kezek által bizonyos czélra 
építtetni szándékoltatik, széppé tenni törekszik, mondatik 
építészetnek. Az építészetnek tehát mint illyennek tudomá
nyos alapokon kellvén nyugodnia, igen is természetes, mi
kép építőmester, hosszas és szorgalmas előkészületek nél
kül senki nem lehet. Ámde o t t , hol az előkészületek meg- 
tehetésére még csak alkalom sincs , mit várjunk e’ tekintet
ben? a’ felelet igen könnyűi semmit. Egy két a’ minden- 
napiságon túlszárnyalt egyde mégis diszlik már honunkban 
is, kik e’ tekintetbenmüvész névre érdemesek , de ezek utó
dokat nem képeznek, erre nézve előkészítő iskolák’s mű
vészeti akadémia lennének szükségesek, illyek ismét csak 
országos alapítványok által lévén valósíthatók, szerény o- 
hajtásomaz: hogy addig is, mig e’ pénzszegény hon e’ te 
kintetben intézkedni képes leendne, egyesüljenek honi 
építőmestereink ’s összetett vállakkal kezdjenek valamit e’ 
téren , hogy alkalom adatván, az ivadék ne legyen kényte
len egészen töretlen ösvényen kezdeni pályáját. Az építé
szet nagy figyelmet érdemel a’ hazától, mind az é r t ,  mert 
egészségi tekintetben sok függ a’laktól mellyben élünk, mind 
azért mert az építészeti csinos modor által a’ szép iránti 
vonzalom erősebb gyökeret vervén bennünk , ízlésünk, szo- 
kásink, sőt egész valónk műveltebbé, finomabbá tétetik , 
mind azért mivel az építészeti tökély sokkal hatalmasabb em
léket állít föl a’ nemzet életében mint bármelly más művelt
ségi ág a z a t ; tanúsítják ezt a’ görög, római, ’s goth épí
tészet fönséges maradványai. Tegyünk hát e’ tekintetben is 
addig valamit, mig tehetünk, mert a’ nemzet-élet perczei 
épen úgy megszámitvák mint egyesekéi. A’ budapesti nagy
szerű h id , úgy hiszem, az idők végéig fentartandja em
lékünket, de egyszersmind az angol ész dicsőségét fennen 
hi.detendi az ezredek homályos ölébül életre kelendő iva
déknak.

M é r n ö k ö k .  Milly szükséges tagok a’ mérnökök ho
nunkban , azt bizonyitni nem k ell; mert az ezer meg ezer

tagosztályozási, arányositási ’s egyéb esetek, a’ valaha szűk« 
ségképen kezdendő vizi munkákon ’s számtalan egyebeken 
kívül, kétségtelen tanúbizonyságot tesznek arról, hogy Ma
gyarhonban mérnökökre szükség van. Még is milly kevés 
gond forditlatik a r ra , hogy alkalmas mérnökök növekedhes
senek , azok kiket legközelebb érdekel, igen jól tudják, és 
ez elég szomorú dolog. Vegyük csak a’ legközelebb építen
dő középponti vasutat, hány magyar mérnököt találandunk 
ott, vagy inkább nem találandunk? — És ennek koránsem 
az oka , mintha nem találkoznék sok és igen jeles fő e’ 
hon mérnökei köz t , de sokkal inkább az ,  hogy nem lehet
vén alkalmok e’ tekintetben kiművelhetni magukat, kényte
lenek keseredett kebellel minden illyféle munkát idegenek
nek átengedni. Ámde ennek nem ők okai, hanem oka a’ hon , 
melly nem nyújt alkalmat arra , hogy a’ jeles ész kimüvel- 
tethetvén, a’ honi dicsőség templomához építkezési anyag
gal járulhasson. Teendőink közt sokan sokféléket tesznek 
legelsőnek , ámde ha fejtegetjük akár egyiket akár másikat, 
utoljára mindegyikkel csak oda jutunk , hogy biz arrapénz 
kell. A’ fődolog tehát , pénzt teremteni. A zért,  uram, add 
hogy a’ két garasos adó necsak elvben , hanem tettben is lé
tesüljön, hogy e’pénzszegény honnak legyen egy két garasa, 
mellyrül szabadon rendelkezhessék, és akkor adjon alkalmat 
honi mérnökeinknek is minden tekintetben kiképeztetésükre.

S e b é s z e k .  A’ sebészet már legrégibb időben fő fő
szerepet játszott a’ történetek bebizonyítása szerint. És ki
vált Egyiptusban , mint bölcseiében , igen nagy virágzás
ban lehetett, mert Homerus Odysseájának negyedik köny
ve 2 3 1  dik versében azt mondja, hogy minden egyiptusi 
ember orvos, Herodotus pedig azt állítja, mikép az egyiptu- 
siaknál mindenféle nyavalyának külön orvosa volt legyen. 
Hogy pedig az orvosi tudomány még akkor nem egyéb volt 
sebészetnél a’már műveltségnek indult Göröghonban is ,  e -  
gyebeken kívül kétségtelen azon görög műszóbul, mellyel 
az orvoslást kitették — axeo/uou , melly tulajdonképen annyit 
tesz , mint valamelly hegyes eszközzel fölszurni a’ test be
teg részét és aztán összeforrasztani. Szükséges is , hogy 
a’ sebészet virágozzék az álladalomban , mert legelső kel
lékei közé tartozik , minden álladalomnak , hogy ép embe
rekből álljon, e’ felett őrködni pedig főhivatásúk a’ sebé
szeknek , és azért van hogy Napoleon is iparkodott birodal
mában lehető legjobb lábra állítani a’ sebészetet, és ha jól 
vagyok értesítve , jelenleg is Francziaországban virágzik 
legfőbb tökélyben a’ sebészet. így  állván a’ dolog, kívánatos 
volna, hogy ezen szak embereit nagyobb figyelemmel kisér
je  az álladalom és aránylag részesítse hongyüléseiben is , 
úgy azonban csak , ha előbb rendszeresített tudományok is -  
mérete és azokból adandó szoros vizsgálat után a’ sebészek 
érdemeseknek találtatnak nevezetükre ’s illetőleg okleve
lükre. Ebből láthatni, hogy e’ nevezet a la t t : sebész, bo- 
ránsem borbélyainkat értem, hanem rendszeres tudományok 
által bimivelt ’s tanult férfiakat akarok érteni.

Azon pyramisnak második oldalát, mellyet föntebbi 
czikkemben állifék föl, az itt előadottak tárgyazzák, és pe
dig valamelly ország fölvirágzására ezen oldal leghatalma
sabb tényező már csak azért i s ,  mert az  ipar minden faja
it foglalja magában. Hogy van azonban ezen oldal képvi
selve magyarhon országyülésén vagy inkább hogy nincs ? 
azt a’ gondolkodni tudó és szerető olvasóra bízom. Czik- 
keim czélja különben sem egyéb mint elveket hinteni szét 
és figyelmet ébreszteni. Pyraruisom harmadik oldaláról, ha 
nem unalmas, jövő czikkemben. — K u n  P á l ,  közjogi és 
váltó-ügyvéd.

A’ magyar orvosok és természetvizsgálók 
5ik nagygyűlése Kolozsvárott.(Vége).2. k ö z ü 1 é s
sept. 4kén regg. 10 órától d. u. 2ig. Tárgyai: Mannó Aloiz 
elörebocsátván , milly fontos szerep jutott a’ vegytannak po
litikai tekintetben is , midőn az igen sok előforduló mérge
zési bűntettre, csak ennek segitségével mondhat a’ biró he-
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lyes ítéletét, értekezett a’ rairenynek (arsenicum) kikém- 
lesmodjáról, egy legújabban feltalált vegykémlő eszköz ál
tali kísérlettel, e’ módot gyakorlatilag is elömutatván. 2 )  
Reisinger Jánosa» állattani szakülésben előadott nemek kü
lönbségeiről ’s elsőbbségeiről! értekezésének szorosan az 
emberre vonatkozó pontjait olvasván f e l , a’két nem testi és 
szellemi tulajdonit hasonlitgatá össze , philosophusi részre- 
hajlatlansággal leplezvén le mindkettőnek fény-és árnyék
oldalait. Közbe-közbe igen tanulságos politikai ’s erkölcsi 
leczkéket baliánk a ’ népjog, nemzetiség, nevelés és csa
ládi élet ügyében. Előadását, melly jó ötletekkel ’s főkint 
az oktalan állatokról vett élénk hasonlításokkal lévén fűsze
rezve , folytonos kedély-derültségre ’s ollykor hangos ne
vetésre is készté a’ mindkét nemű hallgatóságot, bárha — 
úgymond — szerfölött bajos elhatározni, mellyik nem bir el
sőbbséggel a’ másik felett, Schillernek ismeretes versével 
fejezte be: ,,Ehret die Frauen*4 ’sat. Ez alkalommal a’ de
rék tanár két üveg szárított szőlövirágot mutatott be a' gyű
lésnek, azon hazafi indítvánnyal kisérve, hogy mivel ez 
saját tapasztalata szerint ép azon minőségekkel bir, minta’ 
chinai thea , adassék át egy bizottságnak, melly vele kí
sérleteket teendvén , ha az eredvény kedvezőleg fogna mu
tatkozni ama’ külföldi növény nélkülözésére , ez által né
hány milliót lehetne a ’ hazának megkímélni. A’ kísérletté - 
tel a’jelenlevő gyógyszerészekre bízatott azon meghagyás
s a l , hogy jövő közgyűlésre eljárásukról jelentést tegye
nek. 3) Székely Mózes a’ természet- és szellembölcsészet 
viszonyairóli értekezését olvasta fel. 4) Faller Gusztáv 
Horvátország hegyeinek harmad rendű alakzatiről érteke
zett. 5) Végre bemutattattak a) a’ budapesti kir. orvosegy
let üdvezló levele ; b) Zeyk Jánosnak a’ Retyezát hegyet 
ismertető közleménye ; c) Lengyel Dániel által a’ Detona- 
ta nevű basalthalom kómetszetü képe.

S z a k  ü l é s e k ,  sept. 4. és tídik napjain reggeli 8  
órától 1 Óig. A z  o r v o s i  s z a k o s z t á l y b a n  1) Ha
lász Gejza egy hallgatócsót mutat be , néhány saját tapasz
talati adatot hozván fel a’ hallgatózás következtében sike
rült orvoslásra. 2) Szőcs József kérdésül tűzi k i :  mulhat- 
lan szükséges é az iblannyal(jod)gyógyitott betegtől minden 
keményítős étket megtagadni? Különféle eszrevetelek u- 
tán a’ többség akkép oldá meg e’ kérdést: hogy iblanyt ve
vő betegnek lehet keményítős eledelt adn i , csak ne nagy 
mennyiségben , ’s ne rögtön az iblany bevétele után. 3 )  
Ugyancsak Szőcs József az őrjöngök ’s részegesek gyó
gyítása körüli észleteit adja elő. 4) Pataki Dániel érteke
zik a’ bujasenyvröl, ’s ennek különféle gyógymódjairól; e’ 
veszélyes kór kiirtására czélszerü intézkedéseket óhajtana 
az álladalom részérő l, millyenek például korhazak állítása, 
különösen bujakór gyógyító orvosok képeztetése. 5) Rei
singer János az ebdühről; mellynek okát a’ bak es nőstény 
kutyák aránytalanságából következtet'. 6 )  Végre Szilágyi 
Miklós indítványozza, hogy az orvosi gyülekezet roszalá- 
sát nyilványitván a’ pálinkaitalra nezve ajánlja a’ mérsék
leti egyesületeket. Mi közhelyesléssel fogadtatván, telje
sítése igértetett.

Á s v á n y t a n i ,  f ö l d i s m e i ,  v e g y -  es g y ó g y 
s z e r t a n i  s z a k o s z t á l y .  1) Faller Gusztáv értekezik 
a’ horvátországi harmad rendű hegyek képleteiről. 2 ) Be- 
rényi Manó leírja a’ dézsaknai soszikla földismei fekvé
s é t , ’s az aknák minőségit, egyszersmind sópeldányokat 
ad a ’ muzeum számára. 3) Szabó István is nehány termes- 
arany példánynyal kedveskedik. Fodor András bunyadme- 
gyei főorvos a’ megyéjében találtató ásványvizek minőségé
ről értekezik, beadván azokkal tett vegytani kisérleteiröli 
jegyzékét.

É l e t - á l l a t -  é s  n ö v é n y t a n i  s z a k o s z 
t á l y .  i )  Olvastatik Stetter F. Vilmos madártani vázlata. 
Bemutattatik egyszersmind általa részint a’ magyarhoni, 
részint az erdélyi nemzeti múzeumnak ajándékozott kitö

mött madarak névsora. 2) Kovács Gyula értekezik a’ nö
vények szárításáról; ’s mind a ’ két honi muzeum számára 
mintegy 1500 faj szárított növényt ajánl. 3) Olvastatik 
Kanya Pál eríekezese a ’ termeszet-tudományok eddigi el— 
hanyagoltatásárul. 4) Gál Józsefé a’ füvészkertek hiányai
ról ’s azok felállításáról.

A’ természettani és gazdasági szakosztályok e’ na
pokon nem tartottak üléseket.

B e f e j e z ő  k ö z ü l é s  sept. Okán d. e. 10 órától d. 
u. 2ig. Mindenek előtt a’ Petényi Salamon ’s más nemes 
keblű honfiak által már megalapított állatkínzás elleni tár
sulat pénztára gyarapítása végett egy aláírási iv tétetett ki 
az asztalra, mellyre mindenki e’ nemes czél előmozdításá
ra szent adományát följegyezte, a’ begyült öszletet Petényi 
mint ideiglenes megbízott vevén kezéhez. Ezután érteke
zéseket olvastak : 1) Grosz Fridrik a’ magyar- és erdély- 
országi ásványvizek orvosi és statusgazdasági tekintetbe- 
ni fontosságáról és gyarapításuk módjáról. 2) Kropfier Vil
mos Nagyág helységről földismei, bányászati és termé- 
szethisioriai tekintetben előadását német nyelven tartván, 3 )  
Wass Sámuel gróf a’ Mezőségről gazdasági, ásvány- és 
földtani szempontból. 4) Kubinyi Ágoston a’ papyrusról 
természettani, archaeologiai és diplomatikai tekintetben. 
Értekező egyszersmind két papirdarabkát is mutat be, mel- 
lyeket a’ c y p e r u s  papyrus növényből készített. 5) Jo -  
vitsich Pál az iblanyról (jód) a’ ,Honderű4 divatlap azon 
állítását czáfolólag, mintha e’ fontos gyógyszer haszná
lata a’ kolozsvári orvosok előtt ismeretlen volna. 6 )  Szi
lágyi Miklós a’ társalgásról. 7) Kovács Gyula a’ Brassai 
Samu tanár úrral kezet fogva szerkesztendő Növényis
me44 czimii munkát ajánlja a’ gyűlés figyelmébe ’s pártolá
sába. 8 )  Ezalatt az idő későre haladván , bárha több jeles 
értekezés volt még a’ szakosztályok által felolvasás végett 
ajánlva , elnök ő nmlga figyelmeztetése következtében , a’ 
társulat anyagi, belügyi intézésére tért által. Mihezképest 
9 ) e’ jelen gyűlés bevételei ’s kiadásinak megvizsgálá
sára bizottság neveztetett 10) Az értekező uraknak meg- 
hagyatolt, hogy a’ munkálatok kiadathatásának siettetése 
végett, értekezéseiket haladék nélkül adják be a’ titokno- 
ki hivatalnak. 11) Szakülések jegyzőkönyvei felolvastat
tak. 12) A’ 3dik nagy gyűlésben kirendelt vizbonezoló bi
zottságnak ez évi első közlésérőli tudósításunkban álta
lunk is érintett jelentése , valamint Grosz Fridiik orvos tu
dor által értekezése folytán tett indítvány következtében , 
az érdekelt választmány elnökéül Stáhly Ignácz magyar- 
országi főorvos határoztatok megkéretni, Erdélyben pedig 
az itteni főorvos vezérlete alatt szinte bizottság nevezte
tett ki kolozsvári orvosok és gyógyszerészekből olly meg
hagyással , hogy a’ két bizoitság egymással közlekedés ’s 
egyetértésben lévén , évenkint tudósításokat tegyen a’ nagy
gyűlésekre. 13) Kubinyi Ferencz indítványa következtében 
a’ n. múzeumra tett ajánlatok összeírására bizottság külde
tett k i ; egyszersmind köszönet szavaztatott a’ tisztelt alel- 
nök ur azon hazafiui ajánlására, miszerint ez úttal mint
egy 150 ásványdarabbal gyarapítván múzeumunkat, közre- 
munkálását jövőre is Ígérni szíveskedett. 14) Szinte Ku
binyi Ferencz indítványára az erdélyi, különösen pedig 
feleki gombkövek hegyalkati viszonyainak megvizsgálásá
ra Zeyk Miklós és Takács János tanár urak neveztetnek 
k i,  jövő évi nagy gyűlésre eljárásukról jelentést teendők. 
15) Szóba hozatván a’ növénytani szakülésben megpendí
tett azon eszme, miszerint a’ természettanban aMatin mű
szavak megtartása ajánltatott, e’ részben elnöké nmlgnak 
azon nyilatkozata nyert közhelyeslést : mikép e’jelen gyű
lés nincs arra jogosítva, hogy az Írók ez vagy ama sza-  
vakkali élését szabályozza . vagy korlátozza. 16) A’ jö 
vő évi nagygyűlés helyéül Pécs város tűzetett ki, egyfelől, 
mert a’ nevezett város ez úttal már harmadízben ujitá szi
ves meghívását, másfelől, mivel Magyarország dunántúli
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része még a’ m. orv. és term, vizsgálók gyülhelyéül nem 
szolgált. Elnökül Seitovszky János pécsi püspök ö nmlsga ; 
alelnökül Kubinyi Ágoston ; titoknokokul Höblíng Miksa és 
Halász Géjza orvos tudor urak lőnek választva. Továbbá 
mind Pécs városnak tudósitó , mind Eperjesnek megköszö
nő levelek küldendése határoztatok 17) Jegyzőköny v-hi- 
telesités végett választmány küldetett ki. 18) E ’ jelen gyű
lés munkálatinak szerkesztése Kolozsvárra határoztatott.E- 
zekután elnök ő nmlga lélek- és szivreható beszédével a’ 
gyűlés munkálkodásit berekeszté. Mire Bene Ferencz kir. 
tanácsos, a’ társulat alapitója hálát szavazott elnök ő nralgá- 
nak , a’ társulatot magyar vendégszeretettel fogadott vá
rosnak , ’s mindazon tisztelt egyedeknek , kik a’ társu'at 
jelen évi munkálkodásiban résztvenrti szíveskedtek. A’ vá
rosrészéről Veszprémi Elek királybíró tolmácsolá a’ magy. 
orv. és term.vizsgálók Kolozsvárott lett megjelenéséni köz
örömet. Titoknok Szöcs József nmlgu elnök ’s alelnük urak
tól az egylet nevében búcsút vön , önszemclye részéről 
pedig az egész társulatnak köszönetét monda. Végre Ku
binyi Ágoston, jövő évi nagygyűlésre megválasztott alel- 
nök, a’ társulatnak személye iránti bizodalma, Kolozsvár 
városnak a’ Magyarországból jött természetvizsgálók iránt 
tanúsított szives vendégszeretete, a’ gyűlések folyta alatt 
jelen volt nők részvéte, valamint a’ két titoknok munkás fá- 
radozásiérti háláját jelenté ki érzékeny szavakban. A’ szó
noklatok mindenikét a’ hallgatóság harsogó éljenzése kö
vette. ’S ekkép vége lön a’ gyűlésnek, mellynek emlékezetét 
örökitendő városunk e’ czélra veretett ezüst emlékpénzt 
osztott ki kedves vendégei közt. Az emlékpénz egyik olda
lán a’ város czimere áll, melly mellett balfelől egy nemtö 
balkezét a’ czimerre nyugasztva jobbjában fölötte egy ko
ronát ta r t;  jobbfelöl bőségszaru,’s fölötte e’szó ,üdvezlek‘. 
Másik oldalán a’ természet, a’ természettan jelképeitől 
környezve ; háta mögött az édenfája a’ csábitó kígyóval ; 
körül e’ körirat: ,,m a g y .  o r v o s o k  és  t e r m é s z e t -  
v i z s g á l ó k  g y ű l é s e ; “ alatt: Kolozsvárott September 
2d. 1844.

Voldaléltnl.
Tordai kirándulás. F. hó őkén regg. 7 órakor egy- 

begyülta’ városunkat meglátogatásával szerencsésitni szí
veskedett term.vizsgáló társulat a’ város ujdon alakított szín
házában azon kevesektől környezve, kik népünk különböző 
osztályából megjelentek. Itt a ’ város közszeretetü főhadna
gya Szigethi Sándor lelkes beszéddel fogadá a’kedves ven
dégeket. Ez alkalmi beszéd tartalmát tévé: Torda népe ö- 
römének , rokonszenvének ’s a’ társulat működései elősegi- 
tésérekész indulatának érzésteli kifejezése ; néhány fővo
násban meg voltak említve Torda ha tá ra ’s vidékének szem
betűnőbb nevezetességei. Erre a’ társulat elnöke Kubinyi 
Fe rencz . kit csak személyében nem ismerőnk , de nevét, a’ 
munkás, tettre , áldozatra kész hazafiak sorában már rég 
maradandó betűkkel véste szivünk táblájára a’ közvélemény, 
rögtönzött rövid , de jelentőség-teljes feleletben ’s azzal 
kapcsolt kérésben válaszolt, kiemelvén, hogy a’ természet
vizsgáló társulatnak sem politikai czéljai nincsenek , sem 
számítása polgártársai közt diadalmencteket tartani; csupán 
az egyszerű természetet kémlelni s az által használni az 
emberiségnek; kérte a’ városi elöljáróságot, hogy a’ tár
sulat e ’ téreni működését elősegíteni szíveskedjék. Most 
városunk esküdt-községi föszónoka Simon András (megyei 
pénztárnok) szónoklott’s jeles beszéde főbb vonásai voltak 
a) azon körülmény kiemelése, miként ez önkéntesen ala
kult természetvizsgáló társulat meglátogatván hazánkat , 
inkább elősegítette a’ két testvérhaza közti egyesülést, mint 
179lóta e’ végre kiküldött minden politikai bizottság, b) 
Torda népe eredetének s több helybeli adat emlékeinek tör
téneti vázlata, c) Torda vidéke nevezetesb helyeinek némi 
történeti vázlata. A’ beszéd gonddal’s ügyes tollal szerkeszt

ve méltánylást nyert is, érdemlett i s , ’s jegyzőkönyvbe ik- 
tattatni határoztatott E ’ beszédek után a’ természetvizsgáló 
társulat három részre oszlott. Egyik rész ment Marosujvár- 
ra a’ só minőségét és mennyiségét megtekinteni; másik 
a’ tordai-hasadékot; 3ik Tordán maradta’ sós-fürdők meg
vizsgálása végett; visszaérkezésökkel itt Tordán még egy
szer összepontosulandok. A’ társulat azon ré s z e , melly 
Tordán maradt, szekeren és lóháton nem nagy számú hely
beliek társaságában , kik közt voltak fökormányszéki ta
nácsnok Józsika Lajos báró és tordaraegyei főispán Thorocz- 
kai Miklós gr. u rak— kiment a’ sósfürdök megvizsgálásá
ra. És ott főorvosunk Hankó József segítségével némi vizs
gálat ’s vegytani kémlet történt. Grosz Fridrik orvostudor 
által még egy tükörfürdö ajánltatott. A’ viz jeles gyógye- 
rővel bírónak , az épületek czélszerün ’s kényelemmel ren- 
dezteknek ismértettek el. A’ tordai sósfürdőbet meglátoga
tott t. egyedek közül némellyek visszatértökkel megláto
gatták a’ sóaknákat, hol a’ kamrai tisztek által előző szíves
séggel fogadtattak. Többen leereszkedtek úgynevezett mál
hán az egyik akna üregébe , mellyel 58 öln. mélynek mon
danak. Ezen aknaüreg kup-idomu, alant mindinkább szé
lesedő talapzatával. Délután mintegy négy és öt óra közt 
visszaérkeztek azon t. egyedek, kik M. Újvárra és tordai- 
hasadékhoz mentek, kikkel egyesülten egy újabb ’s már 
öszpontositott kimenés történt szürkületkor a’ sós-fürdőkhez. 
Ez népesb volt az elsőnél.

A’ társaság egy kerek mulató-épületben gyűlve egybe , 
Kemény Farkas báró mint a’ sósfürdő intézeti egyesület el
nöke, egy jeles alkalmi beszéddel fogadá a’ nagy becsű 
természetvizsgáló társulatot. A ’ lelkes beszéd lényege ez : 
a) látogatás feletti öröm-kifejezés; b) említése annak, hogy 
ezen sósfürdők római maradványok, ’s ezeket Torda ’s vi
déke népsége régebb idő óta használta, habár nem rendsze
resen ’s gyógyász-ati tekintetben ; c) rövid elösorolása ar 
fürdöiníézet keletkeztettek és szilárdulásának a’ kamra-jog 
követelései daczára ; megemlítvén, hogy egyesek résziről 
történt alkudozások a’ kamrával, mint elenyésztettek, a ’ 
mostani részv.-egyesületet legkisebbé sem kötelezik: meg
említvén, hogy egy illy fürdőintézetet csak a’ mostani egye
sület összemunkálása birt létrehozni; és megemlítvén a’ ns 
város ebbeli dicséretes buzgalmát, melly nagy részben elő
segítette a’jótékony czél létesítését; d) azon kifejezettké- 
rés , hogy a ’ nagybecsű természetvizsgáló társulat szigo
rú szemlét tartson a’ fürdöintézet minőségéről ’s bírálatát 
kímélet nélkül raondjaki a’nagy közönségnek.Végre e) meg
említése a’ fürdő-egylet azon határozatának, miszerint a ’ 
természetvizsgáló társulat látogatási mélíánylatát örökiten
dő, egy szobrot kíván emeltetni a’ fürdő-intézet piaczán, 
raelíynek egyik oldalán ércztábla fogja az utókornak átadni 
azon egyedek neveit , kik a természetvizsgáló társulat ren
des tagjai lévén, meglátogatni e’ fürdóiníézetet szívesek 
valának. Erre a’ köztiszteletü aggastyán Bene Ferencz vá
laszolt , újabban kifejezvén a’ fürdőintézet közhasznúsága, 
orvosi jótékonysága iránti méltánylását, ’s a’ nemes báró 
közhasznú fáradozásiért szives köszönetét. Ezen megéljen- 
zett beszéd is a’ természetvizsgáló társulat jegyzőkönyvébe 
iktattstni határoztatott. Este a ’ városháznál nagyszerű lako
ma volt. És volt folytonos poharazás, mellynek nevezetesb 
részleteit tevék fels. fejdelmünk ’s az egész uralkodó 
család életéért, valamint a’ két testvérhon egyesüléseérti 
hő kivánatok. Szinte feledém : hogy előző estén a’ piaczon 
világítás is volt, ’s voltak mind ben a’ városban, mind a’ sós
fürdőknél álgyulövések , volt zene is. Vacsora után megyei 
főorvosunk orvosi értekezést olvasott a’ sós-fürdők hatásiról, 
melly némi módosítással kinyomatni határoztatott. ’S ezzel 
a’ nap munkája, valamint a’ természetvizsgáló társulat Tor- 
dáni működése befejeztetett. Sz. L. (E. II.)

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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79. szám. T Á R SA U O D é.
Pesf, oct. 3kán. 1844.

Törvényjavaslat az 1 8 4 0 .  észt. 15. torvenyczikk- 
ben foglult vullolörv.könyv némelly szakaszinak felvilágosí
tásáról ■$ illetőleg módosításáról. Az 1840. észt. 15. tczikk- 
ben foglalt váltótörvénykönyv következőképen bővíttetik ~s 
modosittatik: 1. §. Az I. Rész. 10. §ban foglalt ezen szavak 
helyett ,,kik teljeskoruságubat elérték“ következők tétetnek 
„kik 20 évűket elérték / 4 2 . g. A z .I .  Rész 14. §hoz adatik. 
,,A’ váltókra zsidó betűkkel tett bármelly Írások érvénytele
n n e k . 44 3. §. Az I. 16. §nak szövegéből ezen oda nem tarto
zó szavak „a ’ 1 0  §. által meghatárzott eseten és módon kí
vül“ kihagyatnak. 4. §. Az I Rész 132 §nat 3ik pontjához 
adatik : „A* váltójegyzők által kivett ovások szinte a’ vál
tótörvényszékeknél tartandó óvási jegyzőkönyvekbe ikía- 
tandók.“ 5 .§ .  A zI. Rész 136- §sa végéhez ez adatik: „H a 
ezen Vilik fejezetben foglalt rendeletek bármelly pontjá
nak teljesítését az illető törvényes személyek elmulaszta
nák , a’ váltótörvényszék által megítélendő kárpótlással tar
toznak ’s ezenkívül a’ váltójegyző, ismétlés vagy nem íi- 
zethetés esetében a’ jegyzőségtől is elmozdittatik.“ 6 . §. 
Az I. Rész 195. §a következőleg bővíttetik : „Azon váltót, 
melly már elfogadtatott, ha az elfogadási aláírás nem tagad- 
tatik , kifizetni az elfogadó még akkor is tartozik, ha a ’ 
váltó egészen hamis lenne , azonban a’ csalárdsággal élők 
ellen minden jogai fenmaradnak ; de ha épen maga az elfo
g a d á s i , illetőleg kibocsátási, forgatási ’sat. aláírás hamis 
léte bizonyittatikbe : az ezek valamelyikénél fogva beper- 
lett adós az ellene támasztott kereset alól felmentetik; mind 
a ’ két esetben azonban a’ váltóhamisitókra nézve a’ jelen 
t.czikkely 2 1 . §ban körülírt eljárásnak van helye. 44 7. §. 
A z I. Rész 1 9 0 . §hoz végül adatik : „Ha pedig a’ váltó le
járata a’ bemutatástól számítandó volt, ’s ezen bemutatás 
még meg nem történt, vagy bármilly okból a’ lejárat nem 
tudathatik : a’ 45 napi határidő a’ váltótörvényszéknek a’ vál- 
tó-megsemmisités iránt hozott végzése keltét követő napon 
kezdődik .44 8 . §. A’ II. Rész 2ik §a d) pontjához jö n : „a li) 
pont alatt alább említett kivétellel.,49.§. A’ 2ik §. h) pontjához 
adatik : „Zeng és Carlopago városok és kikötök az ottosaczi 
végezrcdbeli egész tengermellék, Jablanacz és Gyurgye- 
vacz tengermelléki helységekkel . 44 10. §. A’ II. Rész 6 dik 
§hoz adatik : a’ magyar tengermelléki kormány mint váltó
feltörvényszék 1 elnökből, 4 törvénytudó bíróból ’s két ke
reskedő ülnökből álland, ,,’s ülésben itélethozásra az el
nökkel együtt szinte 5 tag^szfikséges/ 4 11. §. A’ II. Rész 
13. §sa igy modosittatik : „Váltói ’s mindazon ügyekben , 
mellyek felebbvitel utján a’ váltófeltörvényszékre tartoz
n a k , felebbvitel esetében legfelsőbb itélőszék a’ hétsze
mélyes tábla egyik osztálya leend , mellyhez ő Felsége két 
előadó ülnököt a’ kir. városok és kerületekből, habár nemne
meseket i s ,  ugyszinte több más előadót, ’s ülnököket is , 
születésre tekintet nélkül, szükséghez képest adand; kik 
ez osztály bíráskodása alá tartozó minden ügyben üléssel 
és szavazattal fognak bírni. A ’ tábla ezen osztálya , tör
vényszünet nélkül ’s törvényszakok alatt is , külön foly
tonos üléseket tartand , melly ülésekben itélethozásra az el
nökkel együtt hét tag jelenléte szükséges. A’ szakasz töb
bi része változatlanul marad. 12. §. A’ II. Rész 96- §hoz vé
gül adatik : „Ezen §nak a’ megjelenési határnap elmulasz
tásárul szóló rendeleté a’ kereső félre is kiterjesztetvén: 
az idézett félnek méltatlanul okozott kár és költség meg
térítésében a’ meg nem jelenő felperes elmarasztandó 44 13.
§. A’ II. Rész 106. §• b) pontja ekkép modosittatik : „Min
den a’ kereskedés vagy gyártás köréhez tartozó , de idő
re tett ügyletek (Handelszeit-Geschiifte), származzanak 
azok bár adásvevés vagy egyéb kereskedési vagy váltói 
üzletekből, a’ fentebbi módon hitelesített első feljegyzési

könyvbe (Strazza Journal, Prima-nota Cassabuch) időrend 
’s az illető segédkönyv száma szerint jegyeztessenek fel . 44 
Ugyanezen 106. §. d) pontja ekkép módosiitatik: „ A z e l-  
sö feljegyzési vagy segédkönyvbe a’ kereskedő vagy vál
tóügynek, esztendejének, havának ’s napjának megjegy
zése mellett, a’jogezim is,p. o. adás-vevés , csere, keres
kedési dij stb. mellyböla’ kereskedői ügy eredett, nevez
tessék meg.“  Ugyanezen 106 . §. f) alatti pontja ekkép mo
dosittatik : „A ’ számviteli vagy főkönyv egy időben, vagy 
maga a’ kereskedő ’s gyártó, vagy pedig egy arra ren
delt segéde által vezetendő ; az első feljegyzési vagy se
gédkönyvek azonban egy időben felváltva több kéz által is 
vezettethetnek.44 14 . §. A’ Ilik Rész 142 §. végéhez ada
tik: „Mik az Ítélet megsemmisítésére nézve ezen ’s az elő
ző 140.’s 141. §§ban rendeltetnek: a’ válióhatározatokra , 
’s váltói vegbehajtásokra kiterjesztetnek.4- 15. §. A’ II. Rész 
143. § . végszavai onnét kezdve ,,’s ha valaki a’ váltótörv.- 
szék eljárását4' a’ szakasz végéig kihagyatván , az ott fog
laltak helyett köv. rendeltetnek: „Ua valaki a’ válíörvény- 
szék eljárását vagy határozata végrehajtását erőszakkal 
gátolná , ez esetben a’jbirói zár az erőszak miatt össze nem 
Írathatott vagyonrais kiterjesztettnek tekintetvén, az ellen
szegülő ellen a’ végrehajtó biró felszólítására megyékben 
az alispán , kerületekben a’ kapitány , sz. kir. városokban 
a’ polgármester, vagy ezek helyettesei, a’ szükséges ha
talomkart, a II. Rész 173- §ban kimondott felelet terhe alatt 
azonnal kirendelni ’s minden egyes esetet a’ legközelebb 
következő közgyűlésre tudomás végett bejelenteni tartoz
nak 44 16. §• A’ II Rész 149. §hoz adatik : ,,A’ kiküldött vál- 
tótörv.széki torvénytudó tag , az általa teendő akár biztosí
tási akár kielégítési végrehajtást, az illető helybeli ható
ságnak előrebocsátandó tudósítása mellett, ’s küldöttének 
jelenlétében teljesitendi. az ekkép tudósítandó trv. hatóság 
illető tisztviselője mindazáltal a’ végrehajtó törvényszéki 
tag által kijelelendő helyen ’s időben okvetlen megjelenni 
tartozik , különben a’ mulasztásából eredhető hátramaradá
sokra nézve a’ felelet terhe őt illetvén , a’ kiküldött f.széki 
tag az ő jelenléte nélkül is teljesítheti a’ reá hízottakat. 17. 
§. A’ II. Rész 153. §a ekkép modosittatik : „Minden a’ fen
tebbiek szerint összeirt ’s bírói zár alá vett javakra a’ vég
rehajtó félnek vállótörvényi zálog- 's elsőbbségi joga van; 
az illy tárgyak, mind a’ foglalás alá került, mind a’ meg
bízott személynél olly letéteménynek tekintetnek , melly- 
nck szándékos rontása vagy elidegenítése a’ váltótörvény
széknek az irományok átküldése melletti bejelentése után , 
az illető törvényhatóság által a ’ legsúlyosabb beszámitásu 
tolvajság büntetésével fenyitendő ; a’ rontás ’s elidegenítés
ből származott kár megtérítése pedig a’ válfótörvényszék 
által meghatároztatván , váltójogi szokott eljárás utján fog 
az illetőn végrehajtatni. 44 — 18. §• A’ 11. Rész 157 §. vé
géhez adatik: „Ila pedig a’ végrehajtási végzések bemu
tatása egyszerre történt: a’ végrehajtási folyamodás bea
dása, és ha ez is egy időbeli, a’ kereset megindítása ad 
a’ kielégítésre nézve elsőbbséget, — az illető ház- vagy 
földbirtokos mindazáltal a’ folyó félévre hátralevő ház- vagy 
illetőleg haszonbérre nézve , mindenekelőtt kielégitendök.44
__ 1 9 . § A’ II Rész 164. § jön: „Midőn a’ biztosítási
végrehajtás folyama alatt az adós ellen csőd nyit fatik: a’biz
tosításban eljáró végrehajtó, a ’csődmegnyitásnak elrende
lését magában foglaló bírói Ítélet hiteles kiadásának vele 
lett közlése után, a’ biztosítási összeírás további folytatá
sával azonnal felhagyni köteles ; az addig összeirtakra néz
ve mindazonáltal a’ tett biztosítási végrehajts  teljesen ér
vényes. 44 — 20. §• A’ II. Rész 174. §. ekkép válíoztatfatik 
meg: „A ’ betáblázott váltó, betáblázás által váltói minemü-
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ségét elveszti ’s közönséges kötelezvénynek tekintendő/ 4
__ 21. §. A’ II Rész 178-§• adatik: „Ha a’ váltótörv.szé-
ki biztosítási, vagy kielégítési végrehajtást az 1836- évi 15. 
tcz. 4 - §• annak értelmében tett bírói zár előzi meg , az e -  
kép bírói zár alá vett javakat a’ váltótörvényszéki végre
hajtó is a’ váltókövetelő részére zár alá veiteknek nyilat
koztathatja , ’s ez esetben a’ köztörvényi végrehajtó biró 
a’ zár alá vett javak árverését az illető váltótörvényszéki 
végrehajtónak előre leendő tudósításával, ’s ha megjele
nik, jelenlétében eszközlendi; ugyanez teljesítendő viszont 
akkor is ,  midőn nz 1*35: évi l5ik tcz. 4. §. értelmében 
ingó vagy betáblázott adóssággal nem terhelt ingatlan j a 
vakra teendő birói zárt váltótörvényszéki, akár biztosítá
si akár kielégítési végrehajtás előzi meg; a’ kielégítési el
sőség mindazáltal mind két esetben azon követelőt illeti, 
kinek részére a’ birói zár előbb tétetett / 4 — 22. §. A’ II. 
Rész. 206§ban ezen szavak helyébe : , .a’ vinodoli urada
lom kivételével 4 — jön:  ,,a’ vinodoli, huniliés buccari u -  
radalmak kivételével/ 4 — 23. §. A' II. Rész 16. fejezete 1. 
§nak 6dik pontja ekkép változtatik meg: „egy kereskedői 
könyv hitelesítéséért 3 ft.u Ugyanazon 1ső §. 8  pontja he
lyébe jön: A’ számvitel (conto) kivonatának és törvényes 
hitelesítésének dija 1 ff. — Ugyanazon 1 . §nak 17. ’s 18dik 
pontjai helyett következők iktattatnak be : ,,17. §. A ’ váltó
törvényszékek által az elöltök folyó perekben hozott végzé
sek ’s ítéletek közt a’ díjazásra nézve különbség nem té
tetvén: a) Közbenszóló végzésért 20 kr. b) A’ pert el
döntő végzésért vagy Ítéletért, ha a’ per tárgya 1 0 0  frtot 
meg nem halad: 2  ft; 1 0 0 — 1 0  ) 0  ftig : 6  ft; 1030— 10000- 
ig : l i f t ;  lOOOOfrttól határozatlan summáig 24 ft fizetendő. 
18 Ezen d'jak felét a’ felperes, felét az alperes fél fizeti: 
a’ vesztes fél mindazáltal végrehajtás alkalmával az összes 
dijakat megtéríteni tartozik. A’ párbeszédek feljegyzésé
ért díj nem jár .“  24. §. A’ II- Rész 3. ’s 26. §nak rendelete 
lovább is fenmarad; egyébiránt mind azon kivételek, mcl- 
Jyek a’ váltótörvénykönyvben a’ magyar tengermellékre néz
ve tétettek, jövendőre eltöröltetnek ’« a’ váltó-törvény
könyv a’ m a g y a r  t e n g e r m e l l é k r e  minden tekin
tetben kiterjesztetik. — 2ődik §. A ’ váltó-törvény-könyv 
kiegészítésére a’ fentebbieken kívül még következők ren
deltetnek: A) A’ v á l t ó k  m e g h a m i s í t á s á r ó l .  Az ,  
ki hamis váltót készít, vagy valamelly magában igaz váltót 
bármelly részben meghamisít, vagy illy váltót, annak ha
misságát tudva , mások ellen használ: mint tolvaj , minden 
okozott kár és költségeknek , a ’ mennyiben váltótörvény
kezés utján meg nemitéltettek . megtérítése mellett, 8  évig 
terjedhető rabsággal büntetendő; ’s az e’ részbeni eljárásra 
nézve addig, mig a’ törvényhozás a’ bűnvádi eljárás iránt 
átalányosan rendelkezendik, következők ha'ároztatnak: a) 
A’ váltótörvényszék, midőn valamelly váltó hamissága vagy 
meghamisítása előtte bebizonyittatik, azt ítélet által kimond
ja ,  egyszersmind minden közbejött irományt az illető me
gyei kerületi vagy városi törvényhatóságnak haladék nélkül 
megküldi, b) A’ tudósított t.hatóság mindazok ellen , k ika ’ 
váltótörvényszék tudósítása szerint, vagy különben is a’ 
kérdéses váltólevél raeghamisitásábani akár közvetett, a -  
kár közvetlen részvétnek vagy annak gyanújával terhel
téinek , hogy illy váltót mások ellen , annak hamisságát 
tudva, használtak , a’ váltótörvényszék tudósításának vé
tele után azonnal bűnpert emeltetni, egyszersmind pedig 
a’ netalán még szükséges további vizsgálatot, sőt a’ körül
ményekhez képest a’ vádlottnak azonnali letartóztatását is 
nyomban megrendelni köteles, c) Ezen bünperben a’ váltó 
hamisságát kimondó Ítélet kérdésbe nem vétethetik , hanem 
a’ hozandó Ítélet csak a’ bűnösök ’s büntetésük meghatá
rozására , valamint a’ váltóilag meg nem Ítélt károk ’s 
költségeknek megtérítésére terjesztethetik ki. d) Az illy 
per törvényszünet idején is folytatandó lévén , a’ váltótör
vényszék tudósításától számítandó legfelebb fél év alatt 
végítélet által befejezendő, e) A’ hozandó, akár marasz

taló , akár felmentő Ítélet a’ kir. curiára minden esetre fe
lébb fog vitetni; ’s ott soron kívül azonnal megvizsgálan- 
dó. f) Olly hamis váltó i rá n t , melly vátótörvényszék előtt 
még keresetbe nem vétetett, az illető bíróságok, minda
zokban , mik a’ büntető hatóság köréhez tartoznak, a’köz- 
törvény szerint járnak e l , ’s hoznak Ítéletet: a ’ fentebbi d) 
és e) pontok rendeletéi mindazáltal ez esetben is teljesiten- 
dök. g )  A’ váltó hamissága kinyomozására netalán szük
séges tiszti vizsgálatokat az illető váltótörvényszék meg
keresésére megyékben az alispán , kerületekben a’ kapi
tány, sz. bir. városokban a’ polgármester haladék nélkül 
végrehajtatni kötelesek, h) Váltóhamisítás iránt folytatan
dó bűnperekben a’ büntető hatóság megyékben mindig a’ 
megyei törvényszéket illeti. B) A z  á r u s z e r z é s i  k ö 
t é s e k r ő l .  1. §. Minden olly adásvevési szerződés, melly 
valamelly ingó vagyon jövendőbeli átadása felté:ele mellett 
köttetik , áruszerzési ügy tárgya. 2 . §. Áruszerzési kütés- 
tésben azokon felül , mellyek minden Írott szerződésben 
megkívántainak , úgymint a’ szerződök neveinek aláírása , 
a’ kelet helye és ideje , következő kellékek szükségesek, 
a) Hogy írásba foglaltassák és nyilván áruszerzési kötés
nek megneveztessék ; bejegyzett kereskedők, gyárosak 
és közkereseti társaságok irányában azonban a’ hites al
kusznak törvényszerű kötésbizonyitványa is illyennek te
kintetvén. b) Az áru megnevezése, c) Annak pontosan 
ineghatárzott mennyisége, d) Minősége, e) Ara. f) Al- 
taladás és fizetés ideje és helye. 3 ) §. IIa az áruszerzési 
kötést a’ vevő szegi meg, tartozik: 1. Az eladónak akö- 
tés nemteljesitéséből származott, és bebizonyított minden 
kárát, mihez az árkülönbség is értetik s a költséget ugyanez 
utón megtéríteni. 2 ) §. A* kötbér vagy biztosítási dij leg- 
magasbja lOOtól tíznél felebb nem rúghat. 4. §. IIa pedig 
az áruszerzési kötést az eladó nem tartja meg a ’ vevő irá
nyában, ugyanazon tartozásai lesznek, mellyek az eladó 
javára az előző 3. §ban foglaltatnak ; ’s ezeken felü l, ha 
pénz előlegeztetett az eladónak, az t ,  a’ pénz felvételétől 
számítandó hatos kamatjaival együtt,  megtéríteni köteles. 
5 §. Áruszerzési kötést a’ másik fél tudta ’s megegyezé
se nélkül másra ruházni nem leh e t , hacsak szerződésileg 
más ki nem köttetett. 6 . §. Az áruszerzési kötésekből ere
deti jogok, azon időtől, mellyben a’ szerződés teljesíten
dő volt ,  számítandó két év alatt enyésznek el: a’ váltójo
gi elévülés iránt az 1840 15. tcz. I. Része 205 206 , 20 7 ,  
208 és 209 §§ban foglalt rendeletek az áruszerzésekre is 
kiterjesztetvén. 7. §. Az áruszerzési kötésekből eredő kö
vetelések a’ II. Rész 18. §sa értelmében is a’ váltótörvény
székek által bíráltainak meg. 8 . § Áruszerzési kötéseket 
mindazáltal az I. Rész 9. és 11. §§ai szerint váltóbépes- 
séggel nem biró asszonyok, bármelly vallásbeli papi sze
mélyek, szerzetesek ’s katonák is , a’ mennyiben teljesko- 
ruak ’s terhes szerződéseket böztörvény szerint tehetnek, 
érvényesen köthetnek.

A z  I p a r e g y e s ü l e t  aug. fogytái közgyűlésének kö
zönsége örvendetes tanúság volt amaz élénk közszerü és or
szágos részvétről, mellyel az iparegyesület, ’s általában 
az iparügy hazánkban találkozik immár,. Jóllehet Pestnek 
ez alkalommal volt vására mind ügyzeményeiben elfoglaló , 
mind ritka sokaságu inulatságival elszóró volt: egyesületi 
teremünk mégis egészen megtelt részvevők és hallgatóság
gal, voltak nemcsak helybeliek, hanem a’ legtávolabb vidé
kekről i s ,  nemcsak iparos-és középosztályokból, hanem a’ 
magasb rangok soraiból is ’s nemcsak tagjai az egyesületnek, 
hanem kik azért jövének, hogy még csak ezutánra szövet
kezzek hozzá’s kik közül szabadjon köszönő üdvözlettel meg
említeni m. gr. Dessewflfy Emilt 300 ’s b. Vay Miklóst 400 p. 
frint alapítványaikkal. E ’ részvét, e ’ csatlakozás igényletes 
felhívásnak vétetett a’ közgyűlés által arra , miszerint jö
vőre is ernyedetlen buzgalom és tevékenységgel kezeltes
se a’ hon ipara minden ügyeit, eszközléseit terjessze ki 
annak mind elméleti mind gyakorlati mezőire ’s muskáltas-
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sa emelkedését, nemesbülését minden viszonyaiban. ’S e’ 
szellemben alkottattak köv. köztudomást igénylő határo
zatai^ 1) Jelentetvén , miként ö fels. kegyel, megengedni 
méltóztatott, hogy az egyesület ,H e t i 1 a p4 czim alatt fo
lyóiratot adhasson, a’ választmánynak meghagyatott, hogy 
dr. Vállas Antal ur szerkesztése alatt a ’ jövő év elejével 
ez újabb irodalmi vállalatot is megindítsa. Iparunk nemes- 
bülese körül befolyásos tényező lehetend e’ folyóirat, mi
után gyakori, szinte mindennapos érintkezésbe helyzendaz 
iparkörben elméletet és gyakorlatot, javítást és szokásos
ságot. 2) A’ már megindított népszerű könyvtár folytatása 
is megrendeltetett ’s miután több jeles szaktudós férfiain- 
kat szerencsénk volt e ’ vállalat dolgozótársaiul megnyer
ni , reméílhetóleg a’ követk. füzeteknél is olly élénk he
lyesléssel találkozandunk , mint a’ . s z e r e n c s e  u t j á (- 
nál. 3) Kivált a’ felolvasások előtti órákban számosak le
ven a ’ helybeli iparüzok közül, kik az olvasóteremet hasz
nálják : ez kellő és szakbeli olvasmányokkal továbbra is 
ellátandó. 4) Hazafiul örömmel ’s hálahódolattal értesült 
a’ közgyűlés, mikint hazánk anyagi emelkedéséről is gon
dos kormányunk már szinte rendelt ipar-tanodákat nyit
tatni: azonban e ’ tekiutetben is ezen egyesület megkezdett 
munkásságát folytatand ja. Nehogy pedig az oktatásban 
nélkülöztessék mind a’ vonzó erő, mind a’ gyakorlati ta
nulság : azért a’ már részint megkezdendő g y ü j  t e m é-  
n y z é s e k  t á r g y á b a n  végeztetett ho g y : 5 ) a’ phy- 
sikai szertár ,  mellyre első évben már 1379 pengő frnt- 
nál többet fordíthatni sikerült a’ választmánynak, ezen
túl is szaporittassék. E ’ pontnál a’ választmány hivatalos 
jelentéséből tudomást szerezvén a ’közgyűlés ra. gr. Bat
thyány Kázmérnak ama moecenási ajándékáról, mellyel e’ 
gyűjteményt megalapította, köszöneté legmelegebb sza
vait, jegyeztette maradandó emlékül jegyzőkönyvébe. To
vábbá 6*3 a’ természeti ’s legközelebb az ásvány-országi 
gyűjtemények beszerzése körül a’ közgyűlés teljes meg
bízással osztakozott a’ választmány azon reményében, mi
szerint az e’ részben majd folyamodásilag megkért, majd 
barátságosan megkeresett ’s felszólított testületek és ma
gányosak, mint a’ m. a. m. orsz. kam. grófság , a’ m. or. 
bányapolgárság, továbbá Kubinyi Ferencz, Zipser András, 
Miketz A ndrás , Marschán József, Szájbély Istv., Gosz- 
novitzer Vilmos urak, Coburg hg ő magasságának pohorel- 
lai vashámori, Schönborn grófnak munkácsi vasgyári i- 
gazgatóságai becses és a’ lehetségig teljes küldemények
kel fognak járulni a’ gyűjtemény egészletébez. E ’ hozá- 
járulást ez alkalommal annál sürgóbben kényszerülünk i- 
gény len i, mert a’ közgyűlés e’ részben csak kicsinyke 
összeget volt képes vásárlásokra kirendelni. 7) A’ megin- 
ditandó mütani ( technológiai ) oktatások egyik feltételező 
kelléke, valamint ott, hol az elméleti képzettségnek a mű
helyekbe vezérlete körül csak kevés történhetett, a’ gya
korlati mezőn legoktatóbb példaszerei a’ gépminta- és szer
szám-gyűjtemények lévén: a’ választmány azon intézkedé
se , miszerint illy gyűjtemény-beszerzéshez is fogott, hely- 
benhagyatott, azon utasítással, hogy e’ tekintetben minden 
lehetőt eszközöljön jövendőre i s , a’ mint legújabban lé
pések is tétettek már, hogy az egyes.rend. mintászszal bírván, 
ez által is pótolhassa szükségeit.8 j  A’Pesten felállítandó mes- 
terinasoktatásra választmdag kirendelt evenkinti összeg köz- 
gyülésileg is megadatott; az olvasókönyv szerkesztése pe
dig , melly ezen növendék-seregnek fog k e z e  b e  a- 
da tn i , ’s tára lesz mind azon tudandonak , miket az ipar- 
osztályi embernek később jövendőjében bírnia szükség , 
pályázásra bocsáttatni rendeltetett, a’ választmányra bízat
ván , hogy valamelly tetemes pályadíj összeszerzésérül gon
doskodjék. 9 ) Egy saját épületnek valami jó módoni meg
szerzése inditványoztatván, meghagyatott a’ választmány
nak, hogy e’ végett tanácskozván tervet készítsen , es 
azt minélelúbb adja elő. — 10) Számosán lévén hazánk
fiai közül, kik némelly t a l á l m á n y a i k a t  a d a k  be

választmányhoz bírálatul, miszerint ezen tatálmányi vizs
gálatok, valamint a’ kiállítások és a’ lebetség szerint mi- 
nélelobb divatba hozandó folytonos iparszemlék alkalmikor 
teendő^ mű- és díjbirálatok, rendszeresített birótestöletek 
által tétessenek , ’s általában az egyesület körében a’ szo
rosan iparköri munkálódások is megindittassanak: e’ czélból 
egy olly fejezettel neveltettek az egyesület rendszabályai, 
mellyben hat szakosztály rendszeresittetik , ezek rendelte
tése ’s munkálatai megszabatnak, a’ választmánynak pe
dig meghagyatott, hogy e’ szakosztályokat folyó évre i -  
deiglenesen összealkotni,munkálkodásukat meginditni ügye- 
kezzék , miszerint már jövő évben közgyülésileg lehessen 
mind a’ választásokat megtenni , mind az egy évi gyakorlat 
nyomán a’ netán szükséges változtatásokat a’ rendszabá
lyokba bevinni, (az itt érintett fejezet, rainéielőbb egész 
terjedelmében fog közölfetni). 11) Jelentetett, hogy Vá
gó Mihály erőmüvész, mint jeles kezdő . kölcsönnel segit- 
te te t t ; a’ pártolás illynemű gyakorlatára a’ választmány to
vább is felhatalmaztatott. 12) Dr. Róíhnak, egyesületünk 
párisi képviselőjének a’ külföldi találraányokmegismerteté- 
se körül tett ajánlata, ’s ennek következtében a’ választmány 
által tett általányos felszólítás méltánylás és helyesléssel 
fogadtatott. 13) A ’ fiókegyesületek, miknek megalkotása 
körül múlt évben ismét semmi sem történhetett, jövőre lé- 
tesittetni ohajtatnak, különösen azon czélból, miszerint ál- 
talok az egyesület szerte a’ vidéken is a’ hazában minde
nütt hathasson az iparügy ébresztése, élénkítése és ne
mesbítése körül ’s kiemelkedhessék azon kényszerűségből , 
hogy tevékenységének jobbadán csak egyetlen színhelye le
gyen. 14) Szaporodván a’ választmány munkáji, ellenben 
tagjainak legtöbbjei Pesttől távollenni kénytelenittetvén; 
a’ választmány foglalkodásiban jövő évi tisztujitásig köv. 
részvényes tagok kérettek meg szives és munkás részvét
r e ;  Asztalos Pál váltó feltörvényszéki ülnök ; Benyovszky 
Péter tb.; dr. Boór Ferencz; Burgmann Károly nker. és pes
ti választott polgár ; Czintula János tb.; DessevvíFy Emil, 
gr.; Griifl Károly a’ bécsi poliíeclmicumban a’ technológia 
oktatójának volt segédje , jelenleg pesti építész : Gyurmán 
Adolf; Hild János építész; Holovics Boldizsár pestvárosi 
tanácsnok; Kendelényi Károly tb.; Kiss Károly nyugalma
zott kapitány; Knutzer Henrik gépész; Kronperger Antal 
veszprémmegyei áldozópap és josephinumi lelkész Pesten ; 
Kubinyi Ágoston a’ nemzeti muzeum igazg.; Mukics Si
mon váltófeltörvényszéki ülnök ; Nádosy István nker.; Rot» 
tenbiller Lipót pesti alpolgármester , Steindl Ferencz bu- 
torgyárnok; Ifj. Szabó Pál ; Széchenyi István gróf; Tóth 
Gáspármagyar szabó ; Török János gazdasági cgyesületi- 
titoknok ; Vay Miklós; dr. Wagner Dániel; Vargha Istv.; 
Weisz Bernát n.keresk. ’s a’ jégkárraentö egyesület igazga
tója ; Virnau János nevelő. Septemb. lükén 1814. C s a 
t tá  d y , jegyző.

Szőlő-kiállítás. Azon hazai és külföldi fajokból , 
mellyek f. I8 l 4 ik észt. a’ raagy gazd. egyesület budai or
szágos szőlőiskolájában termettek, oct. íjétül lökig napon
ta délutáni 2 órától 5ig kiállítás lesz látható Budán , a’bu
daörsi vámház alatt helyzett intézeti épületben . hova szak
értők és szőlőbirtokosak tisztelettel meghivatnak. Budán, 
sept. 27kén 18H . L e g rá  d y László , szőlóigazgató.

K ö n y v i s m e r t e t é s .  U 1 1 t u r c za , Tóth Lorincz-
töl;■ 6  füzetben. I . fü z e t ; D éli vemet föld. r e s t . nyom 
Länderer és Heckenaszt 1 8 4 4 . tinóm  velinen , 8 r . 1 4 2  
lap. Bolti ára fűzve 3  l/nszas.

Majd ugyanazon időben , majd ugyanazon vonalokon 
utazá be három hazánkfia I842ben Európa mivcltebb ’s 
érdekesb részét; ’s most mind a három ismét majd ugyana
zon időben fogott utazásának közrebocsátásához : Gorove 
István, Irinyi József és TóthLőrincz. Első pillanatra eli
jedhetne az olvasó ennyi egyforma utazástól, vagy lega
lábbis zavarba hozathatnék, mellyiket vegye meg a’ há-
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*om közül, holott mind a’ három ugyanazon dolgokat lát
szik tárgyalni; ámde ez nincs ú g y ; utazóink mindegyike 
más más szempontból indult, ’s az olvasó közönség olly há
rom különböző utazást nyert a’ bár ugyanazon országokban 
utaztaktól, hogy egyik a’ másikat nemcsak nem fölöslegíti 
sőt némileg egymásnak kölcsönös kiegészítéséül is szolgá- 
landnak. A’ két első, mint értesülve vagyunk, szorosan po
litikai tekintetben irta le útját: a ’ 3dik, mellyról itt rövid is
mertetésül pár szót szólani sietünk, ezektől egészen kü
lönválva, a’ festészi (pittoresk) modort választó, ’s a ’ be
já r t  országok , népek és intézvényeket költői ’s festői e -  
cse trevéve, egy szintolly tanulságos és haszuos , mint mu
lattató tájrajzolatban mutatja fel inkább az országokat, a’ 
helyett hogy, mint előszavában maga is mondja, azok mé
lyebb politikai ’s nemzetgazdasági viszonyainak combina- 
tioiba ereszkedett volna, ámbár a’ könyv politikai színnel 
is bir , ’s át van az szőve igen sok korszerű egészséges’s 
érdeklő, kivált hazánkra vonatkozó szemlélődésekkel. Má
sik jeles oldala a’ füzetnek az , hogy szerző minden költői 
’s festői leírásai mellett i s ,  mindenütt, hol lehetett, az é -  
letpraxist tartotta szem előtt ’s igy könyvét a’ szép mellett 
hasznossá is tenni ügyekezett, hogy az későbbi utazóknak 
mulattatás mellett még mintegy vezérkönyvül is szolgálhas
son , — melly végből utitárczáját alkalmas füzetekre osz- 
t á , miszerint azok, kik csak egyik vagy másik országba 
p. o. Schweizba, vagy Rajnamellékre utaznak , egyesfü
zeteket is megszerezhessenek, sőt minden egyes füzethez 
gyakorlati jegyzeteket is ragasztott az állomások, fogadók, 
útvonalak ’« pénzek és mértékekről, ’s igy könyvét igen 
használható úti kalauzzá tette egyszersmind.

Az előttünk fekvő első füzet Déli német földet tár
gyalja ’s nyolez szakaszra oszlik. Az elsőben Linz, Gmun
den , Isch l , Salzburg; másodikban München ; 3ban A ugs
burg ’s az augsburgi kávénénike (az Alig. Zeitung); 4dik- 
ben Kempten ’s az III—kerü le t , Lindau, Bodentó, ’s vissza
pillantás Bajorországra; 5ben : Belépés Badenbe , ’s Con- 
stanz ; 6 ban: Baden-Baden Ja Carlsruhe; 7ben: Stuttgard, 
Rosenstein és Hoheim; Sban : Neckarvölgy, Heidelberg’s 
Mannheim rajzoltatik. Ide járul egy függelékben: Becsből 
indulva minden városon átmenő állomások , az e’ városok
ban található fogadók; a’ német vasutak ’s végre az itt di
vatozó pénzek ’s mértékek ismertetése.

Szerző könnyen folyó, világos, t isz ta’s virágos tol
la isméretes a’ két hazában, illyen az e’ könyvben is. Az 
előadás kedélyes és vonzó, hol keblét költői érzelmek fog
ják el , szabatos és erőteljes, hol komoly dolgok fölött 
szemlélődik, ’s általában mulattatva oktató ’s igy a’ köny
vet nemcsak a’ komoly férfiú, de főlegifjaink , ’s a szép- 
nem is sok élvezettel forgafandja. A’ kiállítás ízletes és csi
nos , ’s igy nincs egyéb óhajtani valónk, minthogy az mi
nél száraosb kézbe kerüljön, szerző pedig többi füzeteivel 
is minélelöbb ajándékozzon meg bennünket, mellyek, mint 
a’ könyv borítékán értesittetünk, a’ következőket fogla- 
landják magokban: A ’ 2 ik füzet a’ rajnai u ta t;  a’ 3dik: 
Schweizot; a’ 4dik: Németalföld és Belgiumot; az 5dik 
a’ Brittföldet, 6 ik Párisi. — Egyes füzetek külön is meg
szerezhetők. Előfizetési ár 6  füzetre, mellyet minden hite
les könyvárus elfogad, 4 pgő fr. Egyes füzetek nagysá
gukhoz képest arányban. Az első füzet á ra ,  3 huszas.

T ár c za.
Az erdélyi Híradó szerint él Vermesen (Erdélyben) 

egy szász jó szántővető gazda, kinek apja régidőtül fogva 
holdváltozáskor észbeli gyöngeséggel küzd ’s néha hóna
pig kóborol távol házától. Most legközelebb is egy hónap óta 
igy vándorolt el , merre-léte nem is ludathaték. Egyszer a’ 
vermesi ember meghallja , hogy egy ember fekszik az utón 
a’királynémeti határon meghalva : a’gondolat , hogy tán é 

pen apja , elmegy a’ halotthoz. S im apjára ismert a’ holtban. 
Rögtöu tudósitá hát nővérét, s egyesitett erővel költségesen, 
hangászok kíséretében eltemettetik apjokat, ’s aztán haza 
mentek, magukat rendbe szedték ’s ezzel az éj elközelgetU 
Már majd álomba szenderült a’ vermesi polgár , midőn egy
szer egy isméretes hangot hall szobájában. Ez pedig a% 
elkesergett apa hangja vala. Képzelhető mi zavar, mi meg
lepetés környezé emberünk egész családját! Valóban majd 
kétségbeeséssel küzdöttek.Hogy is ne, raegkönyezett ap
jokat a’ sirüregból kijölten hon láták. Hát még az öreg mit 
érzett, midőn hallá a’ rémültektől kiabált ama’ szavakat. 
,Nagy Isten !! eltemettük apánkat ’s im még is haza j ö t t !! !fc 
Valóban e’ jelenetben valami kebelrázó) van ! Végre csak
ugyan észretértek mind annyian ’s láták hogy nagyon csa
lódtak, mertapjokél, ’s kit eltemettek, egy isméretlen i -  
degen volt. így  talált a’ jámbor szerencsétlen a’ királyné
meti sirkcrtben ünnepélyes kiséret közt csendes lakára. A* 
vermesi ember mármost bizonysággal ellátva jött, apja él
vén , a’ tett költséget a’ királynémeti falu közönségén kö
vetelni. Miből semmisem leend. Némellyek azt rebesgetik, 
hogy a’ királynémetiek, ha oláh léte fog kitudódni a’ holtnak 
a’ szásznak vélt eltemettet sirkertjökből kiásandják, mint 
azon helyre nem méltót. De mi alig ha elhiendjük ennek 
megtörténhetését e’ században.

P é c s e n  a’ minap egy gonosztevő bitófán végeztetett 
k i ,  következő gaztettéért: Néhány év előtt egy siklósi pa
rasztasszony búcsúra ment ’s magával vivé kicsi gyerme
két is. Midőn a’bucsu-helyre érkezvén térdre hullva ájtatos 
érzelmekbe merülne , csak hirtelen oda lesz kedvesmagzata 
’s minden keresései daczára nem találta meg. A’ szülöttétől 
megfosztott anya keble kínzó fájdalmival tért v issza, ’s kö
vetkező évben ismét visszasietett a’ csapás helyére vallásos 
éjtatoskodással enyhítendő keble iszonyú kínait. Itt az egy
ház előtt több nyomorult kolduló gyermeket ta lá l , ’s köztük 
főleg egy vak vonta magára figyelmét. Közelebb lép a ’ sze
rencsétlenhez élte körülményei felől tudakozandó, ’s gon
dolhatni szivrázó meglepetését, midőn benne múlt évben el
vesztett saját gyermekére ismer. Rögtöni nyomozás követ
keztében kisül, mikép a’ fenemlitettparaszt a’ gyermeketel- 
orozván — ’s ez már ötödik hasonló gaztette volt! — tüzes 
vassal szemeitkitolta , hogy számára kolduljon.

( E g y  j ó l  n e v e l t  nő  v i g a s z t a l ó  a.) Langstaff 
Fanni , csinos külsejű, mintegy 24 éves hölgy állott nem 
rég august. I 6 kán a’ dublini esküttszék előtt. — Az elle
ne emelt vád következő volt : Az említett fogolynő august, 
lökén a’ város egyik fegyházából szabadon bocsátandó; 
de mielőtt börtönét elhagyná, több zsebkendőt osztott e l ,  
kósőbb'megmotoztatván az elorzott kendők nála találtattak , 
’s az esküttszék őt bűnösnek itélé. Többször ismételt valla
tás után kisült, hogy legalább 2 2 1  ízbenült börtönben, 1 2 0 -  
szor részegségért , és 1 0 1  ízben különféle bűntettekért. 
Ebből kitetszik, hogy 24 éves létére 6 évet, ’s 4 napot 
töltött börtönben! Az esküttszék nem akarván tovább öt a ’ 
városban tűrni 7 évi száműzésre Ítélte Ausztrália szigetei- 
re.Nyugottan hallá ö ítéletét ’s következőleg válaszolt ítélő 
bíróinak : ,,Uraim ! én ezen legkevésbbé sem búsulok , én 
jól vagyok nevelve , ’s bizonyosan tudom, hogy ügyességem 
azon országban , hova jelenleg számüzetendem, — alkal
maztatást nyerend , *s épen nincs okom kétkedni , hogy önök 
Ítélete által elvesztett rangomat, ’s állásomat vissza ne nyer
hetném !* — Mennyire vitték már az angolok a ’ népne
velési !! —

Hivatalos tudósítás szerint a’ sziléziai hegyek közt egy 
hat tagból álló szövő család 9 — t 5| fillér =  7 — 11 váltó 
kr. napi jövedelemből él. Szegényeknek az elcsigázott ló 
húsa is kedves falat! — A’ francziák királya Victoria angol 
királynőnek f. évi látogatás emlékére, egy kocsit küldött, 
melly 7 á , 0 0 0  frankba került. —

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



Második válaszüzenete a' m. F Iliin e k  a ’ tek.
K K . es HH/iez «’ községek elrendezéséi tárgyűző törvény- 
ja v a s la t iránt. Azon okok, mellyeknél fogva ő cs. k. Fő- 
hgsege es a’ in. FRR. a’ községek elrendezését tárgyazó 
t.javaslatot elfogadhatónak nem látták, a’ t. RR újabb ü- 
zenete következtében sem enyésztettek e l ; ’s miután lesz
nek olly községek , mellyekben mindamellett, hogy magu
kat úrbéri tartozásaikra nézve megváltották ’s az önigazga
tásra ’s közdolgokba befolyásra szükséges megkivánfató- 
ságok teljesen liiányzani fognak; ellenben más községek 
mindezen kivántatóságokkal nagy mértékben birandnak a’ 
né lkü l, hogy magukat úrbéri tartozásaikra nézve megvál
tották volna: ezt tekintetbe véve, kérdést nem szenved, 
hogy a’ községeknek a’ tervezett jogokkali felruházására e- 
gyedüli alapul a’ megváltás nem szolgálhat. De más részről 
nem tanácsos a’ földesúri hatóságot úgy megszüntetni, hogy 
helyébe más ne állittassék , már pedig vannak olly községek, 
mellyekben más hatóságot meg most felállítani nem lehet. 
Egyébiránt a’ fötekintet, mellynél fogva a’ m. FRR a kér
dés alatti törv.javaslatot el nem fogadák , azvala ,  mert olly 
tö rvényt, melly a’községek elrendezését illetőleg csak an
nyit mond, hogy az a’jász és kunkerületekre megállapított 
elvek alapjain történjék, felette határozatlannak tartanak, 
meg lévén győződve : hogy ezen elveknek egyes községek
nél leendő alkalmazása, ’s ezeknek a’ jelen törvjavaslat 
szerint eszközlendő elrendezése egyrészről legnagyobb ne
hézségekkel járna, másrészről pedig legnagyobb önkény
re  nyitna alkalmat; melly önkény, miután ezen rendezési 
szabályoknak országgyűlés elibe terjesztése csak végrehaj
tásuk után történnék , az által felette kevéssé korlátoztatnék. 
Minthogy pedig még a ’ jász és kunkerületek elrendezését 
illető törv.javaslatra sincs meg a ’ két tábla közti egyezség, 
minthogy tovább a’ községek elrendezése sokkal nagyobb 
tekintetű ’s bővebb megfontolást igénylő tá rg y , semhogy az 
országgyűlés közelgő vége előtt kimeritóleg elintéztetbet- 
nék ; ennélfogva bizodalommai szólítják fel ő cs. feir. Föhge 
’s a’ m. FRR. a’ t. RRet, hogy ezen törv.javaslat további szor
galmazásától elállani szíveskedjenek.

Törvényjavaslat a törvények kötelező erejének o’ 
kir. jóváhagyás napjától leendő kezdetéről 's azoknak az or
szág törvényhatóságihoz leküldéséröl. A’ jelen országgyű
lésen alkotott ’s jövőben alkotandó törvények kötelező ere
jének kezdete s az ország törvényhatóságihoz leküldetése 
iránt állapiítatik : 1. §. Minden törvény kötelező erővel a’ k. 
megerősítés napjától bir. 2. §. Az illető kormányszék a’ tör
vények példányit a’ kir. megerősítés napjától számítandó 30 
nap alatt minden t.hatóságnak megküldeni tartozik.

F elírást javaslat ugyan e3 tárgyban. F e l s .  ’stb. 
A ’ törvények kötelező erejének mikori kezdete iránt egyes 
esetekben nem ritkán támadó kétség elhárításául czélirá- 
nyosnak tekintjük törvény által elhatározni, hogy a’ törvé
nyek kötelező e re je , hacsak magában a’ törvényben más
kép rendelve nincs , azonnal a’ kir. megerősítéstől vegye 
kezdetét , azonfelül szükségesnek tártjuké’ tekintetbeni ke- 
sedelmezés ’s bizonytalanság elenyesztesere törvény által 
határnapot megszabni a’ törvények példányinak az ország t,- 
hatóságihoz megküldetésére nézve is , jobbágyi hódolattal 
kérvén Felségedet, hogy aziránt törvényjavaslatunkat kir. 
jóváhagyással megerősíteni méltóztassék. Kik egyébir.’stb.

Törvényjavaslat a’ pereknek a ’ ktr. ndvartör- 
vénuizék előtt orsz.gyűlések a la tt is leendő fo lyásáról’, a’ 
hétszem . táblának husvéluláni törvényszakban Összeillésé
r ő l ' s a' decretalis napok megszüntetéséről. Az igazság ki
szolgáltatása gyorsabb folyamának eszközlése végett hatá-

roztatik; 1. §. A ’ kir. és hétszemélyes és báni táblák előtt jö
vőben országgyűlések alatt nemcsak az 1 8 3 6 : 4 3 . t. cz.- 
ben elősorolt, hanem a’ főtörvényszékek akár első, akár fö- 
lebbviteli bírósága alá tartozó minden perek folytattatni ’s 
indíttatni, és azokban Ítéletek hozatni, kihirdeítetni és vég
rehajtatni fognak. 2 §. A’ hétszemélyes tábla ezentúl min
denkor husvétutáni törvényszskban is fog ítélni. 3 . § Azon 
decretalis napokon , mellyek már ünnepek lenni megszűntek 
eddig tartatni szokott törvénykezési szünet, jövőre az ország 
minden bíróságira nézve eltöröltetik, ezeken úgy mint e- 
gyéb napokon, Ítéletek hozathatnak, kihirdettethetnek ’s 
végrehajtathatnak.

F e l í r á s !  j a v a s l a t  a' pereknek a ’ kir. ndv. fő lö r-  
vényszek előtt orsz.gyűlések a la tti fo ly ta lása) «’ hétszem. 
táblának a ’ husvéluláni törv.szakaszban! összeillése a' 
decretalis napok eltörlése tárgyában. F e l s .  ’stb. Men
nyire hat gátlólag a’ törvénykezés folyamára ’s ügyeik el
ítéléséért esengö honpolgárok érdekire , mint káros amaz 
eddig fenálló gyakorlat, melly szerint a’ kir. udv. törvény
szék első birósága elibe tartozó keresetek az országgyü- 
lésekideje alatt nem indíttathatnak meg ’s nem folytattathat- 
nak ; a’ hétszem. tábla a’ husvétutáni törvényszakban nem bí
ráskodik , ’s végre decretalis napok nevezete alatt az igaz
ság-kiszolgáltatást félbens/.akiíó időköz olly gyakran áll e- 
l ő , a’ naponkinti tapasztalás számos esetei ’s az iránt esz- 
közlendó változásokra nézve hooszerte nyilatkozó általá
nyos óhajtás erősen bizonyítják ; ’s azért e’ tárgyra gondos
kodásunkat kiterjeszteni kötelességünknek tartván , ezen a’ 
törvénykezés ezéljával ellenkező szokások megszüntetését 
jelen felírásunk mellett Fels, elibe terjesztett törv.javaslatba 
foglaltuk ’s Fels, kérjük : hogy azt kir. jóváhagyásával meg
erősíteni méltóztassék. Kik egyébiránt ’stb.

Felírás! javaslat a' kir. válaszokban fo g la lt ész
revételeknek nemesük a' törvény érdemére , hanem egyes 
szuvn>rais kiterjesztése iránt. F e l s é g e s  ’stb. Az al
kotandó törvények alkalmazásában felmerülhető kétséges ér
telem elevei elhárításának a’ törvényalkotó hatalom főgond
jaihoz tartozni kell; ’s azért, midőn tapasztalás szerint a' 
törvények tartalma felett néha támadó különböző magya
rázat leginkább a’ szerkezet homályosságának , vagy egyes 
kevésbbé világos kifejezéseknek tulajdonítandó: szüksé
gesnek hisszük a’ törvények hozatalánál, azok egyes sza
vaira és szerkezeti szövetökre a’ legnagyobb figyelmet for
dítani; de mivel számos országgyűlés tapasztalásnál fog
va e ’ tekintetben teljes biztossággal eljárni vajmi nehéz 
’s majd lehetetlen , h a , mint eddig többnyire szokásban 
vo l t , a’ felterjesztett ^javaslatokra adott kir. váíaszokbani 
észrevételek csupán a’ törvények érdemére tétetvén, egyes 
kifejezéseik iránt vélemény nem nyilványittatik, ’s a’ tör
vények szerkezetbe rendezése csak országgyűlés végén 
történik , midőn az idő rövidsége, ’s az összetóduló tár
gyak halmaza mellett az egyes kifejezésekben rejlő hiá
nyok a’ figyelmet olly könnyen kerülhetik el; ez okból a’ 
ezéielórésre egyedül vezető eszköznek tekintjük azt: hogy 
a’ szerkezet vizsgálata magával a’ tárgy feletti értekezéssel 
egybekötve folytattassék , ’s ennek nyomán meglevőn a’ 
törvény velejére az egyezség , a’ szerkezet is ugyanakkor 
megállapítva legyen; kérjük tehát Felségedet, hogya je
len országgyűlésről már felterjesztett ’s ezután felter
jesztendő törvényjavaslatok iránt kiadandó kir. válaszaiban 
kegyelmes észrevételeit, nemcsak a’ törvény érdemére, 
hanem szavaira és szerkesztésére nézve is velünk közölni 
méltóztassék ; kik egyébiránt ’stb.

F e l í r á s !  j a v a s l a t  a’ zsidók dolgában. F e l s -  ’stb. 
Az emberiség közös jogai ’s az osztó igazság szent szava,
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mellyek méltányosan , sőt sürgetőleg kívánják a z t , hogy 
a ’ zsidóságot mint a’ nép azon osztályát, melly balsorsá
val sok századon keresztül viszontagságosán büzködve, ’s 
a’ polgári társas élet köréből nagy részint kizárva , a lea- 
lacsonyitás zsibbasztó jármát v ise li , a’ törvényhozás azon 
közállomásban, mellynek eddig csak terheit , súlyát érezé , 
jótékonságiból is illő és igazságos mértékben részesítse. 
Múlt 1840. apr. 24röl kelt felírásunkban ezt körülményesen 
kifejtettük a’ javaslatinkat különös törvényczikkbe foglal
va Fels. kegy. jóváhagyása alá terjesztettük. A’ hozzánk 
ugyan 1840 május lOről érkezett k. k. válaszból megértvén, 
hogy vajmi csekély részben lettek elfogadva javaslatink, a -  
zok igazságának belérzete nem engedte ugyan eltiltkolni 
abbeli fájdalmunk azonnali nyilványifását, mellyet a’ felhí
vott k. k. válasz bennünk okozott; mivel azonban az ország- 
gyűlés tartása idejéből akkor csak igen kevés óra vala már 
hátra, ’s a’ miatt a’ kölcsönös értekezések sem folytathattak 
tovább, törvénybe csak annyi mehetett, mi az 1840: 29d. t. 
czikkben foglaltatik — és ez bár összevéve is nagyon be
vés , ki nem elégítő, az említett t.cz. alkotása óta lefolyt idők 
történeteiből merített tapasztalás után mindazáltal a’ köztu
dás azt tanúsítja, hogy még azon csekély kedvezmények is, 
mellyeket a’ zsidóknak, az 1840:29 t. ez. megadott, nagy- 
részint teljesedésbe nem hajtattak, sőt azon felhívott törv. 
rendelete több helyen és alkalmakkal különféle félremagya
rázások által el is ferdittetett. Ezen baj és kellemetlenségek 
előállását részünkről onnét származottaknak tartván , hogy 
az 1840; 29. t. ez. szűk körre szorított részletességeket fog
lalván magában, azok ürügye alatt és miatt könnyebben mű
ködhetett az ellenhatás; mindezek ugyan leggyökeresebben 
akkép orvosoltathatnának, ha a’ zsidók az ország egyéb 
nemnemes lakosai által gyakorlott minden polgári javakban 
általányos törvénnyel egyiránt részesittetnének; hogy mind
azáltal egy olly általányos törvényt alkotni s megörökíteni le
hessen, szükségesnek látszván, hogy azon kőfalak, rael- 
lyek a’ zsidókat minden más valláson levő lakostársaiktól ve
lők össze nem olvadhatólag elszigetelve tartják, vallásuk 
lényege megilletésenélkül akkép szüntessenek meg: hogy 
a ’ polgári társulat minden tagjait, a’ magányos élet köré
ben is viszonos egyesüléstől és összetartástól a’ vallás esz 
méjének bal felfogása vissza ne tartóztassa; ezen minden 
emberbarát által forrón óhajtott időszak bekövetkezése siet
tetése czélzatából Felségedet mély tisztelettel és bizodalom- 
mal arra kérjük: méltóztassék maga hathatós közbevetésé
vel kieszközölni azt, hogy a’ zsidóság ön java és boldogsá
ga ’s abbóli gyarapodására figyelmeztetéssel is szólittassék 
föl a r ra , hogy kebléből arra alkalmatos és megérett férfiakat 
szabadon választván, azok gyűljenek össze, tanácskozza
nak , ’s rendelkezzenek arról, hogy minden puszta előítélet 
legyőzésével ’s vallásuk lényegébe nem vágó kérdések,meg
avult szokások és szertartások megszüntetésével, a’zsidók 
magukat a’ polgári társasélet minden viszonyaiban az elö- 
haladott idők szelleméhez alkalmazzák, ’s a’ polgárok közt 
magányéletökben is összetartó polgárokká lenni önmaguktól 
is tettleg törekedjenek; abbeli rendelkezéseik eredvényeit 
pedig terjesszék elő; egyébiránt miután az országban léte
ző , annak közterheit viselő ’s több mint 2 0 0 , 0 0 0  fejből állő 
zsidóságnak mostani felette szomorú ’s valóban leverő hely- 
zetébeni hagyatását az igazság meg nem engedheti, ad
dig i s , mig a’ polgárosítás eszméje a’ jövő idők körülmé
nyei kifejlésében teljesen létesittetnék , azide  mellékelt t.-  
czikkelyt kívánván alkotni, semmit sem kételkedünk , hogy 
azt Felséged kir. jóváhagyásával kegy. megerősíteni an
nyival inkább méltóztatni fog , mivel múlt 1840 május lO
ről kiadott kegy. válaszában Fels, a’ zsidók türelmi adója 
által fölterjesztett eltörlése iránti végzetének kiadását illető 
kormányszéki meghallgatásától függesztvén föl, azon meg
hallgatás már az óta, nem kételjük, megtörtént, azon ja 
vaslatink pedig , mellyeket a’ zsidóságnak az ország polg. 
törvényei és hatóságai alatti állására ’s lelkészei, tanitóji

k i k é p z é s é r e  é s  g y e r m e k e i  m a g y a r  s z e l l e m b e n i  n e v e l é s é r e  
n é z v e  te ttü nk  , o d a ir á n y o z t a t t a k  : h o g y  a z o k k a l  i s  a ’ z s i 
d ó k n a k  a z  o r s z á g  több l a k o s iv a l i  ö s s z e o l v a d á s á t  k ö n n y í tv e  
e s z k ö z ö l j ü k  , ’s  b e n n ö k  a ’ h a z á t  j ó l  n e v e le n d ő  é s  s z o r g a 
lo m ra  s z o k ta ta n d ó  n é p o s z t á l l y a l  g a z d a g í t s u k .  K ik  e g y é b 
i r á n t  ’stb .

T ö r v é n y c z i k l r e l y  a ' z s id ó k r ó l .  f . § .  A ’ t ü r e lm i a -  
dó e l t ö r ö l t e t ik .  2. §- A ’ z s i d ó k  a z  o r s z á g  m in d e n  r é s z e i 
b e n  é s  v i d é k e in  u g y s z i n t e  m inden v á r o sa ib a n  é s  a z o k  m in 
d e n  r é s z e i b e n  m e g s z o r í t á s  n é lk ü l  la k h a tn a k .  3 . § .  S z a b a d 
s á g u k b a n  á l l  a ’ z s i d ó k n a k ,  h o g y  n e m e s i  j ó s z á g o t  h a s z o n 
b é r b e n  b ír h a s s a n a k ,  u g y s z i n t e  n e m c s a k  j o b b á g y i  te lk e t ,  h a 
n e m  kir. v á r o s o k b a n  v á r o s i  t e lk e t  i s  a ’ v á r o s  bár m e lly  r é 
s z é b e n  ö r ö k ö s e n  s z e r e z h e s s e n e k .  4 .  § A ’ z s i d ó k  g y á r a k a t ,  
m e s t e r s é g e t  é s  k e r e s k e d é s t  bárhol  n y i th a tn a k  é s  fo ly ta th a t
n ak  , ’s  a ’ k ö z b e n  n e m c sa k  m a g o k  f e l e k e z e t b e l i , h a n em  m á s  
v a l lá s o k o n  l e v ő  s e g é d e k k e l  i s  é lh e t n e k  u g y a n a z o n  f e l t é 
t e l e k  é s  k ö t e l e s s é g e k  m e l l e t t ,  m e l l y e k  a la t t m á s  g y á r o s a k ,  
m e s t e r e m b e r e k  é s  k e r e s k e d ő k  é ln e k .  5. § .  A ’ z s i d ó k  m in 
d e n  s z é p  tu d o m á n y o k a t  ’s  m e s t e r s é g e k e t  k i v é t e l  n é lk ü l  ta 
n u lh a tn a k  ’s  a z o k a t  n y i lv á n  —  k ö z ik b e  é r tv e  a ’ g y ó g y s z e r -  
á r u s s á g o t  é s  m é r n ö k s é g e t  i s —  m inden  m e g s z o r í t á s  n é lk ü l  
s z a b a d o n  g y a k o r o lh a t j á k .  6 .  § .  A ’ z s i d ó k  m in d e n e k b e  a z  o r 
s z á g  t ö r v é n y e i ,  ’s  a ’ p o lg á r i  k ö z -  é s  h e l y h a t ó s á g o k  alatt  á l l 
v a  , tö lö k  f ü g g e n d n e k ’s  m inden  p e r e s  á l la p o ta ik  i s  a z  o r 
s z á g  tö r v é n y e i  s z e r i n t , v a l l á s i  é s  i s k o la i  d o l g a i k  e g y e d ü l i  
k i v é t e l é v e l ,  a z  o r s z á g b e l i  r e n d e s  b í r ó s á g o k  á l ta l  f o g v á n  e l 
í t é l t e t n i :  e z e n  te k in te tb ő l  a ’ z s i d ó k  e z e n t ú l  s e h o l  a ’ tö b 
b ie k tő l  e lk ü lö n z ö t t  k ö z s é g e k e t  n e m  a lak íth a tn a k  ,  s e m  m a
g o k  k ö z ü l  v á l a s z t o t t  k ü lö n  bírák  é s  e lö l já r ó k  álta l  nem  k o r -  
m á n y o z ta th a tn a k  ’s  Í té l t e th e tn e k  m e g .  7.§. B á r m e l ly  k e r e s z 
t y é n  h i t f e l e k e z e t b e l i e k  t a n í t ó ’s  k é p e z ő  i n t é z e t ib e  j ó  e r k ö l 
c s ü k r ő l  ’s  g y m n a s iu m i  r e n d s z e r e s  p á ly á n a k  l e g a l á b b  e l s ő  
o s z t á l y b a i  s o r o z h a t á s u k k a l i  b e v é g e z é s é r ő l  n y e r t  k ö z h i t e lű  
b iz o n y í t v á n y  e lö m u ta tá sa  m e l l e t t  m a g u k a t  a ’ sa já t  n é p i s k o -  
la ta n i tó i  h iv a ta lr a  k ik é p e z n i  a ’ z s id ó k n a k  i s  s z a b a d s á g u k 
b a n  á l l ;  e z e n k ív ü l  8 .  § .  A ’ z s i d ó k  sz á m á r a  P e s t e n  e g y  k ü 
lö n  r abb i  é s  n é p i s k o l a t a n i t ó - k é p e z ő  k ö z é p p o n t i  i n t é z e t  f e l 
á l l í t á s a  r e n d e l t e t ik .  9 .  §  Ú g y  a z o n  k ö z é p p o n t i  k é p e z ő i n t é 
z e t b e n ,  m int  a ’ z s i d ó k  e le m i  m in d e n  i sk o lá ib a n  a ’ m a g y a r  
n y e l v  r e n d e s e n  ta n i t ta s s é k  , ső t  ta n í tá s i  n y e l v  i s  á l ta lá n y o -  
s a n  a’ m a g y a r  l e g y e n , 's  e n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  10. §. A’ 
j e l e n  tö r v é n y  k i h i r d e t é s e  u tá n  6  é v  m ú lv a  a z  o r s z á g b e l i  z s i 
d ó s á g  k ö z t  rabbi  c s a k  a z  l e h e t ,  ki  a ’ m a g y a r  n y e l v e t  é r t i ,  
Írja  é s  b e s z é l i ;  továb b á  u g y a n a z o n  h a tá r id ő tő l  s z á m íta n d ó  
3 é v  m ú lv a  a ’ z s i d ó k  n é p n e v e l ő n e k  i s  m a g o k  k ö z ü l  c s a k  
o l ly  e g y e d e t  a lk a lm a zh a tn a k ,  k i  k ö z h i t e lű  b i z o n y í tv á n y t  m u -  
t a t a n d e l ő  a r r ó l ,  h o g y  a ’ g y m n a s iu m i  r e n d s z e r e s  p á ly á t  a ’ 
8 .  § b a n  k e j e l e l t  e lő m e n e t e l l e l  e l v é g e z t e  ’s  a ’ m a g y a r  n y e l 
v e t  s z i n t e  é r t i ,  Írja é s  b e s z é l i .  1 1 .  § .  A z  o r s z á g b e l i  m in 
d en  z s i d ó k  P e s t e n  fe lá l l í ta n d ó  rabbi é s  n é p i s k o l a t a n i t ó k é p -  
z ő  k ö z é p p o n t i  i n t é z e t  f e n á l lá s a  k ö l t s é g e i  f ö d ö z é s é r e  é v e n -  
k in t  a z  ö f e l j e l e n t é s ü k  u tá n  a ’ k ir .  h t t ó t a n á c s  által h e l y 
b e n h a g y a n d ó  so m m á t  f i z e t n i  t a r to z n a k ;  m e l l y e k  rájuk m ás  
k ö z k ö l t s é g e i k r e  h a s z n á la n d ó  k u lc s  é s  m ód s z e r in t  m a g o k  
k ö z t  é s  m a g o k  által k iv e t e n d ő k .  1 2 .  § .  M in d e n  m e g y e i ,  s z .  
kir .  v á r o s i ,  é s  s z a b .  k e r ü le t i  z s i d ó k  tö r v é n y h a t ó s á g o n k in t  
ö s s z e v é v e  k e b lö k b ő l  e g y e g y  k é p v i s e l ő t  e z e n  tö r v é n y  k ih ir 
d e t é s e  u tá n  —  a z  e g y h á z i  e lö l já ró k  v á la s z t á s á b a n  e d d i g  i s  
n á lo k  d iv a t o z ó  m ó d o n — nyom b an  v á la s z ta n i  k ö t e l e s e k .  13. 
§  A z o n  k é p v i s e l ő k  a ’ 9. § b a n  r e n d e l t  k é p e z ö i n t é z e t r e  , ’s  
á l ta lá b a n  a ’ z s i d ó k  n é p n e v e l é s é r e  f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g o t  k é 
p e z n e k  ; ’s  e r r e  n é z v e  a ’ j e le n  o r s z á g g y ű l é s  b e f e j e z é s é t ő l  
s z á m íta n d ó  6 ik  hónap l s ő  h é t fő jé n  P e s t e n  ö s s z e g y ü l e k e z v é n ,  
m in d e n e k e lő t t  m a g o k a t  e l r e n d e z z é k ,  t a g j a ik  k ö z ü l  t i tkos  
s z a v a z á s s a l  6  é v r e  e g y  e ln ö k ö t ,  é s 2  a l e ln ö k ö t ,  2  j e g y z ő t ,  
e g y  p é n z t á r n o k o t ,  e g y  e l l e n ő r t ,  ’s  m in d e n  t ö r v é n y h a t ó s á g 
ban  e g y e g y  ü g y n ö k ö t  v á l a s z t a n a k  ; 14. §• A z o n  f e lü g y e l ő  
b i z t o s s á g  v á la s z t o t t  t a g j a i  f e l é n e k  m in d e n  6 ik  é v  m ú ltá v a l  
uj v á l a s z t á s  a lá  k e l l  j ö n i .  A z o k  n e v e i t ,  k ik  a z  e l s ő  6  é v b e -
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töltével uj választás alá esnek, sorshúzás határozza el. Az
után következő minden 6 ik évben pedig mindig azokjőnek 
uj választás alá , kik az előbbi alkalommal választás alá 
nem estek. Az előbbi tagok ismét választhatók, továbbá 15 
§. Ugyanazon felügyelő bizottság a ’ keblén kivüli zsidók 
közül is 6  evre titkos szavazással szabadon választ 9  tagból 
álló olly választmányt, melly a’ felügyelő b izottsága’ vég
re megválasztandó egyik aleloökének ülése alatt folyvást 
igazgatólag működjék, a’ rabbi« és tanitó-képező intéze
tet közvetlen felállítsa , elrendezze , ’s a’ í.hatóságonkint 
összevetett zsidóság által hozzá beszolgáltatandó pénzből 
fentartsa, igazgassa’s minden eljárásáról mind a’ 14. §ban 
érdeklett képviselők közgyülekezetének, mind hírlapi köz- 
hirrététel állal feleljen és számoljon. 16. §. A’ 15d. §ban 
érdeklett igazgató választmány hivatása körében hivatalos 
pecsétje alatt a’ t.hatóságokkal ’s a’ kir. h(tó tanácscsal, 
mellynek fölügyelése alatt a’ zsidók nevelési és tanítási in
tézeteire is kiterjed , egyenesen levelez ; maga pedig az 
igazgató választmány elnökével együtt minden 6 ik év be
tekével úgy választás alá esik , ’s az előbbi tagok ismét vá
laszthatok. 17. §. A’ l3d. §. értelmében választott képvi
selők minden évi sept. 15én Pesten összegyülekezni, ’s 
a ’ feladásuk körébe tartozók iránt egymás közt értekezni 
kötelesek; köztük a’ szavazatok többsége határoz. 18. §. 
A’ í.hatóságonkint öszszevett zsidóság szabadon fog ön- 
kebléből olly tagokat választani, kik azon törvényhatóság
ban levő zsidók elemi iskoláira felügyeljenek, ’s a’ 1 6 . §. 
értelmében működő igazgató választmánynak határozatit is 
teljesítsék. 19. §. A’ törvényhatóságok a’zsidók elemi is
koláira is kötelesek felügyelni. 20. §. Olly helyeken , hol a 
zsidók magok költségin külön elemi iskolát állítottak és tar
tanak fen, a ’ keresztyének helybeli községi népiskoláira a -  
dózni, sem azokban tanulás végett gyermekeik járni nem 
tartoznak; ellenben hol saját elemi iskoláik nincsenek, 
gyermekeiket a ’ keresztyének helybeli községi népiskolái
ba járatni kötelesek , nyilván megjegyeztetvén : hogy a’ ke
resztyén vallásbeli oktatásokoni jelenlétre a’ zsidók gyer
mekei nem kényszerittethetnek. 21 §. Mindezen törvény
nyel ellenkező törvény, szokás, rendelet vagy határozat 
ezennel eltöröltetik és megszüntetik.

EGYESÜLETEK.
I f l á t y á s - e n i l é k i  e g y e s ü l e t .  Tisztelettel kéretnek 

azon t. ez. ügybarátok, kik az igazg. választ, által pénzgyüj- 
tésre megbizattak, hogy gyűjtéseiket a’ bekövetkezendő pesti 
novemberi vásárra , az egyesület pénztárnokához , Nádosy 
István úrhoz (P es t ,  váczi-utcza) beküldeni szíveskedje
nek. Kelt 1844ikioct. 2ikán tartott ülésből. K ü l k e y  Hen
rik , választmányi jegyző.

H a s o n s z e n v i  o r v o s o k  n a g y g y ű l é s e  P e s t e n .
A’ hasonszenvi orvosok második nagygyűlése, haszinte rész
vevő orvosok számára nézve gyéren ütött is k i , de eredvé- 
nyére nézve a’ tavalyinál több tekintetben tartalmasb volt, 
Jul. 24kén estve tartatott a’ rendező gyűlés # )  a’ ra. tudós 
társ. teremében , mellyben elhatároztatott, hogy az egye
sület hivatalos nyelve magyar legyen, továbbá hogy az 
egyletprivát ügyei délelőtti ülésekben tárgyaltassanak, köz
érdekű dolgok pedig délutáni nyilványos ülésekben adassa
nak elő. Az első nagygyűlésben jul. 25d- a tisztviseloseg 
ügye lévén az előleges tárgy, mivel a’ jelen volt orvosok 
csekély számánál fogva tisztujitásrol szó sem lehetett, a ta
valyi választottság helybenhagyatott, de egyszersmind az 
egyesület elnökéül a’ magyar nemzeti muzeum köztiszte
letben álló igazgatója : tek. Kuhinyi Ágoston ur , alelnökül 
pedig dr. Attomyr ur választattak meg. A’ délutánig első 
nyilványos ülésben , szép számú hallgatóság jelenlétében , 
dr. Argenti értekezést olvasott a’ hasonszenvi adagokról, 
dr. Bakody pedig rövid nekrológot egy érdemes elhunyt *)

*) E’ hivatalos közlemény csak most került kezeinkhez. A szerk

tagtárs dr. Kapdebó felett , mellyet dr. Attomyr küldött be. 
Dr, Streinz, kimar tavaly is érdekes közléseket nyújtott 
a’ hasonszenvi gyógyszerek magasb eldörzsölésének mi- 
croscopicus vizsgálatáról, az idén újabb vizsgálódásinak e -  
redvényit kőidébe, mellyet dr. Horner olvasott fel. Vég
re dr. Gárdos élő szóval fejtegeté a ’ magnetismus hatás
módját az idegek physiologiai törvényeiből, ’s a’ legújabb 
tapasztalatokból elvont nézetek szerint, mit Szapáry Fér. 
gr. ó nga gyakorlati oldalról is felvilágosítani szíveskedett. 
A ’ másnapi nyilványos ülésben dr. Homer olvasott egy ér
tekezést arról: ha lehet é a’ hasonszenvet tiszta meggyő
ződésből gyakorolni? Utána dr. Attomyrnak a’ szenve
delmek gyógytudományi használhatóságairól irt értekezé
séből olvasta fel az érdekes részleteket dr Bakody. Végre 
dr. Horner néhány általa meggyógyított tüdövész példáit 
olvasá fel a’ gyöngyösi kórházból ’s közié egyúttal a’ ne
vezett kórház évi számadását. E ’ szerint azon figyelmet ér
demlő intézet összes vagyona 26 875 forintra megy. A fel
vett betegek száma jul. elsőjétől 1843., jun. 30káig 1844. 
101 , kik közül meggyógyult 76, javult 4, javulás nélkül 
elbocsátlatott 4, haldokló állapotban vitetetett be 5 , meg
halt 6 , fenmaradt 6 . — A’ napi hivatalos ülésben egyéb
iránt elhatároztatott, hogy jövendőben minden naggyülés- 
kor egyegy korosztály körüli tapasztalataikat adják elő a’ 
hasonszenvi orvosok,különös tekintettel leven a’ nyavalyák e- 
pidemicus jellemére ’s az azok ellen nyújtott szerek mun
kálatára. ’S igy első feladatul jövő évre a’ váltólázak tűzet
tek k i , mellyek hazánkban olly nevezetes szerepet játsza
nak } ’s mollyek ha gyökeresen le nem győzetnek , olly 
soknemü chronicus hatbajok szülő okai. Berekesztésül a’ 
következett vasárnap , t.i.jul. 28ka, Hahnemann emlékeze
tének szenteltetett, midőn dr. Balogh Pál emlékbeszédet 
olvasott az elhunyt felett, ’s alkalmi versek osztatták ki ha
zánk koszorusköltóitől: Vörösmarty, Császár és Garay u -  
raktól, mellyeket Egressy Gabor szavalt el. Óhajtandó vol
na , hogy Magyarország orvosai, kik a’ reformált gyógy- 
müvészet elsőségeiről ön józan tapasztalataik által meggyő
ződtek, meleg részvéttel ápolnák a’ még mindeddig ugyan 
gyenge , de egészséges alapon nyugvó csemetét, melly 
egykor az emberi nemzet haladási történetébe lényeges 
befolyást gyakorland, és szemeik előtt tartanákazt, hogy 
mint minden fontos kérdésnél, úgy itt is a’ haladás’ mulhat- 
lan feltétele : a’ társulati buzgó öszmunkálódás , mellynél- 
bül a’ legdusabb erők i s , minden fontos eredvéuy nélkül 
szóródnak szét.

Hlagyar Középponti vasút -  társaság. Meg-
c z á f o l á s á r a  a ’ m a g y a r  k ö z  é  p p o n t i v a s u t  i  vá l la la t  
e l l e n  e ’ napokban t e r j e s z t e t t  ham is  h írnek  , mintha a ’ v á l 
l a lk o z ó  t á r s a s á g  ném i a z  ő é s  f ő é p í t é s z e  k ö z t  fe n fo rg ó  k i i -  
l ö n s é g e k n é l  f o g v a  a ’ v a s u t - é p i t é s s e l  f e lh a g y n i  s z á n d é k o z ,  
a ’ v á l la l k o z ó  t á r s a s á g  i g a z g a t ó s á g a  r é s z é r ő l  a ’ r é s z v e v ő  
k ö z ö n s é g  e z e n n e l  a ’ f e lö l  é r t e s i t l e t ik  , h o g y  a’ l e g k ö z e l e b b  
tartott  i g a z g a t ó s á g i  ü lé s b e n  October e l e j e  tű z e te t t  ki határ
id ő ü l  a ’ v é g r e :  h o g y  miután id ő k ö z b e n  már c s a k u g y a n  n e 
v e z e t e s  ér tékű  térek  kisaját i t ta ttak  , e z e k e n  —  a ’ már e lő re  
k é s z ü l t  te r v e k  s z e r i n t  —  a z  é p í té s  m e g k e z d e s s é k  , miiránt  
a ’ s z ü k s é g e s  r e n d e lé s  m e g  is  t é t e t v é n ,  e n n e k  a ’ napokban  
majd már ta p a s z ta lh a tó  s i k e r e  m é g  inkább i s  m e g g y ő z h e t  ’s  
m e g n y u g t a t h a t  m indenk it  a ’ v á l la lk o z ó  t á r s a s á g  ’s  i g a z g a _  
t ó s á g á n a k  s z i lá r d s á g a  fe lő l .  —  P o z s o n y b a n  sep t .  29. 1844 # 
M a g y a r  k ö z é p p o n t i  v a s ú t tá r s a s á g  i g a z g .  által.

A’ pestbudai hangász - egyesület f. October 
13kán regg 1 0  órakor, a’ városi redut-teremben közgyűlést 
tartand , mellyre a’ t. ez. egyesületi tagok tisztelettel meg
hivatnak. R i t t e r  Sándor, egyes, titobnok által.

A’ duna-tiszai csatorna-társaság 1844. évi
sept. ISkánsz.kir. Pozsony városáhan m. b. Vécsey Mik
lós cs kir. kamrás és szatmár-megyei főispán elnöklete alatt 
közgyűlést tartott. A’ m. elnök megnyitó-beszédében a’ tár



saságot üdvözölvén, előadá azon okokat, mik a’ közgyű
lést illy későre halasztották, ’s fejtegette azokat, mik a’ 
vállalat melletti állhatatos kitartást javasolják. Felolvas
tattak azután sz. kir. Szeged és Szabadka városának aján
latai ’s bemutattatott a’ 2ik I839ik novemb. Íjén tartatott 
társasági közgyűlés határozata nyomán kineveztetett je g y 
ző , végre pedig Beszédes József mérnök ur felvilágositá 
a ’ kir. építészeti igazgatóság által a’ csatorna tervéretett 
észrevételeket, mellyek tapasztalásából ’s Írásban is beadott 
ellenészrevételeiből a ’ társaság a’ mérnök ur képességében 
helyzeti, ’s bevégzett munkákkal érdemlett bizodalmánál 
fogva azon erős meggyőződést merítette , hogy Beszédes 
József ur duna-tiszai csatorna terve , melly iránt a ’ tár
saság már vele 1840. dec. 31kén egyezségre lépett, lé
tesíthető , ’s annak munkába vétele Szeged felé rövid idő 
alatt el is kezdhető. Erre bijelentetett a’ társaság azon né
zete , hogy hazánk körülményeire a’ csatornák szinte olly 
szükségesek, mint a’ sok ’s nagy kedvezésekkel kínálko
zó törvény , melly ezen vállalat létesülésére hozatott, si-  
kertbiztositó, miután még e’ felett m. b. Sina nemcsak az 
ügy vezérletét magára vállalta, de a ’ részvények egyré- 
szét saját 1 839ik decemb. l 6 ról ’s 1840. mart. 5röl a’ tár
sasághoz intézett levelei nyomán biztosítani ígérkezett e -  
zen világos szavaival „hogy az e ’ vállalati részvényekből 
személyemre egyedül azokat fogom fentartani, mellyek 
Magyarországban el nem kelnének vagy mellyek megtar
tását a’ vállalat hitele végett a’ társaság közakarattal tőlem 
kívánná.“  Ezek folytában oda nyilatkozott a’ társaság , mi
szerint az eddigi aláírók kötelezettsége eddigi alakjában 
nagy részben megszűnvén , elérkezettnek lá'ja az időt. hogy 
a’ cselekvési térre átmenvén , részvény-társaság alakuljon 
’s e’ végett határoztatott a’ beküldött választmány á l ta l , 
mellyhez még m. Tihanyi F e ren cz , temesi gróf; m. H er- 
telendy Ignácz torontáli főispán; t. Szentkirályi Móricz t. 
Pestmegye 2od alispánja; t. Szilber Antal Szeged városa 
követe választattak , m. b. Sina kellő befolyásával szerkesz- 
tessék a’ vállalat programmja. b) M. b. Sina kéressék meg 
hogy ezután törvényadta jogánál fogva a’ részvény-aláí
rást nyittassa meg ; végre c) ha a’ törvényes m. elnök tá
vollétében választmányi vagy közgyűlés szükségessé vál
n é k , a’ jelenlevő választmányi tagok idősbike elnököljön. 
V e  b é r  János, ideigl. jegyző.

Tárrzn.
B e l é p e t t  ő s z ü n k  ’s j ö v ő  t e l ü n k  időjárásá

rul következőt jövendői sept. 23k. egy jolsvai (Gömörmegy )  
jós:  az 1 8 4 4 d ősz főjelleme kitűnő nedvesség,langyos idő
vel. Az őszi vetésekre olly kedvező lesz az időjárás, hogy 
sok helyen buja növésök hátráltatása végett fagyot fognak 
kívánni. Némelly őszi napok olly melegek lesznek, hogy 
1836 óta sem voltak ez időszakban melegebbek. Még novem
ber is nyájas és nyárszerü leszen , a’ rétek ’s legelők friss 
zöld színbe fognak öltözni, szelíd langyos lég mellett a ’ ré
ti virágok sokáig virítani ’s a’ méhek örömzsibongással já t 
szani. A’ jövő tél pedig egészen megtagadja zordon jelle
mét, mivel több késő őszi tünemény vagy jelenettel lesz pá
ros mint télivel Pár hetet kivéve egész télen által ültethetni 
gyümölcs- ’s egyéb f á t , úgy szinte szánthatni és vethetni 
i s ;  minek következtében a’ dunahajózás kevés akadályt fog 
szenvedni.

( M a g y a r  a r s z  I á n  A m e r i k á b a n . )  A’ nyarat 
falun vagy valamelly divatos (fashionable) fürdőben tölte
ni az amerikaiaknál szintúgy szokás mint nálunk az ó vi
lágban. Az unalmas egyhangú Saratoga az idén is fölé
lénkült; az ausztriai követ, egy orosz tatárherczeg ’s bi
zonyos Korponay Gábor valának ott a’ nap hősei, vagy uj 
szólás szerint arszlánai. Ez utóbbi, mint neve is mutatja, 
magyar ember, egykor nemzeti testőr (?) mint mondják, 
most mintnyilványos tánezmester a’ „polkát“  tanítja itt nagy

sikerrel. Korponay Saratogából New-portba ment, egy igen 
szép fekvésű tengeri városkába, hová az idén az egész 
unió arisiokratiája ’s diplomatikai testületé összegyűltek. 
Az amerikai szépekben is nagy bőség vala ’s midőn a’ nyal
ka tánezmester szép , de kissé nehézkes tan'tványnöivel a’ 
polka mozdulatit’s lépésit ismételve ismételteté : egy távol 
szögletben az egyre mosolygó Van Buren ’s a’ hódoló, több
nyire követségi mellettesekböl álló ifjúság kíváncsian néz- 
delé őket, mialatt a’ hideg Webster Dániel az alsó terem
ben a’ táborzás menetéről segédjeinek hiradásit hallgatá, a’ 
vendégek fogadását szép nejére bízván.

( M e g f o r d u l  a’ v i l á g ! )  Múlt héten a’ londoni 
kikötőbe jég  érkezett eladásul — az uj világból. Egy hajó 
t. i. a’ Bahama-szigetekből ananászokat hozott, azokatUj- 
Skótziában jég  közé rak ta ’s igy friss állapotban hozá őket 
Angliába. Az ananászok igen jól keltek, de maga a’ jég  
is csakhamar szapora vevőkre talált.

( V i c t o r i a  k i r á l y n é  a r c z k é p e i . ) Kiszámi- 
ták , hogy a’ királyné trónra lépte óta , Victoriának nem ke
vesebb mint 50 millió arczképe készitteték.

(A ’ p á p a  é s  s z e n t  s z é k e . )  A’ pápa sept. I 8 án 
üllé 79dik születés napját (1831. febr. 2ka óta ül a’ pápai 
széken.) VII. Pius pápa kinevezteiböl még kettő él Oppi- 
zioni és Riadó Sforza ; XII. Leo kineveztei közül még 7; 
a’ többi 51 a’ mostani pápától nyerte a’ bíbort. A’ biborno- 
kok legidősbike Tadini, 85 éves; a’ legfiatalabb Schwar
zenberg , 3 6  éves.

( S c o t t  W  a 1 1 e r) midőn legelső müvét kiadás vé
gett egy könyvárushoz küldé, ettől következő választ nyert;

Figyelemmel olvasóm végig ön müvét, ez ugyan dicsé
retre méltó, azonban kénytelen vagyok önnek visszakülde
ni , mert uj kiadandó müvekkel egészen el vagyok halmoz
va “  Es e’ kézirat „Wawerley“ volt. Fiatal irócskák, kik
nek müveit bizonyos kiadók csak amúgy röviden szokták 
visszaküldeni,— ezzel vigasztalhatják magokat; Hiszen 
Scott Walter is igy járt könyvárusával!

(A ’ m a r o k k ó i  c s á s z á r  c s a l á d j a i . )  Hemso 
Gräberg svéd föügyviselő hires munkájában több példával 
mutatja meg, milly nagyszámú családot hagynak hátra e’ bi
rodalom uralkodóji, Muley Ismael, ki 55 évig országlott, 
845 fiúnak ’s 342 leánynak volt atyja. Nejei számát egyre- 
raásra valószínűleg ezerre tehetni. Saint Ólon XIV. Lajos 
követe az említett szultánt halála előtt 34 évvel 110 fia kí
séretében látta. Azt hihetnék, hogy ezen szultán dicsősé
gét családja nagy számában kereste ; de utódjai is mind u -  
gyanez által tűntek ki. így  például a’ mostani császár e -  
lődje 84 fiút és 124 leányt volt szerencsés körében szem
lélhetni. Találhatunk olly szultánt is, kinek gyermekei nagy 
száma terhére lévén , őket a’ déli tartományokba T a f le tfe -  
lé utasitá, hol jelenleg csupán egy tartományban 40 ezer 
személy tartózkodik, kik a’ nagy Mohammed utódjai csa
ládjához tartoznak.

(Egy fogoly Ulmban) gyilkoló szándékrul vádoltatva töb
bek közt múlt hó végén igen kedvező rézst kapván elszö- 
késre, fölébredt benne a’ vágy, családját láthatni, Levetet ir 
tehát a’ börtönőrnek, raellyben Ígérvén, hogy következő 
nap övéi látogatásáról bizonyosan visszatérend, kéri, hogy 
eltávozása miatt zajt ne üssön. A’ börtönőr teljesité e kérést 
’s a’ szavatartó rab valósággal vissza is tért másnap reggel ; 
’s ez önkéntes visszatérése igen hathatos indokul szolgált 
vád alóli fölmentetésére.

( A p r ó s á g o k . )  Legújabb felszámítás szerint Pa
risban 30,000 ember van , ki lopásból é l ,  egyéb gonosz
tevőket ide nem számítva. — Velenczében egy kávéház 
van , melly l 7 9 5 d. év óta soha be nem záratott, hanem 
éjjel nappal folytonosan nyitva ’s illetőleg világítva volt. 
Lajos Fiilöp többek közt egy 25,000 frank, shawllal is ked
veskedik Victoria királynénak e’ hónapi látogatásakor , ’s 
7 — 8  napi odautazási költsége 3—4 millió frank.

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



8 1 . szám. 1844.
TÁRSALKODÓ.

Pest, oct. lökén .

Í zeneíe a t . K K . es RR/iek as jelen országgyűlé
si költségek tárgyában «’ m. FRRhez. A’ KK. és RR. a’ 
jelen országgyűlési költségeknek a’ nemesi rend által leen
dő viselését elhatározván, ahoz járulásra a ’ fJavaslat köz
lése mellett a ’m. FRRet hazafilag fölszólítják.

Törvényjavaslat ugyan e’ tárgyban, 1. §. Az or
szággyűlés minden költségit jelen országgyűlés alatt is 
minden ebből származtatandó következtetés nélkül szabad 
ajánláskép egyedül a’ nemesi rend ’s azok, kiket a’ törvény 
azon nevezet alá foglalva ért ,  fogják viselni; ez alól azo
kat sem vevén k i ,  kik vagy maguk személyesen, vagy má
sok által vannak ez országgyűlésen je len , sőt még°azokat 
sem, kik maguk követségi tiszttel vannak fölruházva. 2 . §. 
A’ napdijak mennyisége az országgy. költségek kivetése’s 
beszedésére nézve az 1840 : 45 t. ez. 2, 3, és 4ik §ai jelen 
esetben is megtartandók lesznek.

Üzenete ci t. K K . és RRnek a3 kir. kiló tanács 
felügyelése alatt levő alapítványi táraktól az ország
gyűlés elibe udatidó számadások tárgyában. A’ KK. és RR. 
a ’ közalapítványoknak mi karban létéről hitelesen tudomást 
sze rezn i ,  annak folytában czélszerüleg intézkedni ’s azon 
okból az ide mellékelt felírással ő Felségét az alapítványi 
tárak és számadásainak az országgyűlés elibe terjesztésére 
megkérni kívánván, öcs. kir. Főhgségét tisztelettel kérik, 
a’ m. FRRket fölszólítják : hogy felirásjavaslatukhoz já 
rulni méltóztassanab.

Felírást javaslat ugyané’ tárgyban. Fels, ’stb. 
Érdekében van az országnak , hogy a’ közczélobra tett ala
pítványok és hagyományokról, mellyek mint a’ közjó elő
mozdítására rendelt eszközök egyéb közállományi intéze
tekkel együtt a' t.hozás felügyelése ’s rendelkezési körébe 
tartoznak, időről időre hitelesen tudósítva legyen , ’s azok
nak kijelölt rendeltetésükre pontos fordításáról, ’s rendes 
és czélszerü kezeléseikről kellőleg győzessék m eg ; ez ok
nál fogva tehát halaszthatlanul szükségesnek tartván a’k. 
httó tanács intézkedése alatt levő minden alapítványi tőkék 
mi karban léteiét, ’s kezelési módját megvizsgálni, ’s a -  
zok iránt netalán üdvösnek találandó rendelkezést törvény 
által elhatározni, jobbágyi hódolattal kérjük Felségedet: 
h o gye’ czélra a’ nevezett kormányszék kezelése alatt levő 
minden akár egyes hazafiak áldozatából származó, akár köz
állomány által létesített közalapítványok számadásit’s azok
ra  vonatkozó egyéb adatokat még a ’jelen országgyűlés eli
be terjesztetni méltóztassék. Kik egyébiránt’stb.

Izenete a’ t .  K K . és RRnek a' katonai kihágások 
iránt 1 8 4 0 . upr. 30kán felterjesztett t.javaslat tárgyábani 
felírásra nézve a1 m. FRRhez. A’ katonai kicsapongások 
kellő megzaboláztafásának naponkint növekedő szüksége ér
zetéből a’ KK. és RR. ő Felségét az 1840 apr. 30d. e’ 
tekintetben felterjesztett t.javaslat k. helybenhagyására u -  
jolag megkérni kívánván, nem kétkednek: hogy a’ m.FRR 
a’ közlőit felírásban megegyezni méltóztatandnak.

Felírás! javaslat ugyané’ tárgyban. Fels. ’stb. 
Múlt országgyűlés alatt az ország lakosai személy- és va- 
gyonbeli bátorságáról gondoskodva , 1840. april. 30kán kelt 
felírásunk mellett a’ katonai kihágások lehetőségig gátolta- 
tásáról, midőn a’ részben panasz tétetik, gyors és te ljese- 
légtétel szolgáltatásáról rendelkező törvényjavaslatot ter- 
jeszténk Fels. kir. jóváhagyása a lá ,  bizton hívén, hogy 
Fels: kir. válaszát e’ sürgető tárgyra nézve mielőbb kiadni 
fogja ; mivel azonban ebbeli reményünk mindeddig siker 
nélkül maradt, Felségedet a’ felterjesztett tjavaslat kir. 
helybenhagyására ujolag’s annál buzgóbban megkérni kény- 
telenittetünk : mert a’ katonai kihágásoknak újabb időben 
gyakran előforduló szomorú esetei, különösen a ’ f. é. sepf.

3 k á n  F e l s ,  e l ib e  t e r j e s z t e t t  T e m e s  m e g y e i  sa jn o s  t ö r t é n e t , ’s  
a z o n  g y i l k o s s á g i  m e r é n y  , m e l ly  e lé n k  t e r j e s z t e t t  tu d ó s í tá s  
s z e r in t  S z e p e s m e g y é b e n  katon a i  e g y e d  á lta l  k ö v e t te te t t  el.,  
n y i lv á n  mutatják , h o g y  a ’ k ö z n y u g a lo m  e ’ r é s z b e n i  b iz to 
s í tá s á r a  k e l lő  t ö r v é n y e s  s z i g o r ú  in t é z k e d é s e k  ho z a ta lá t  a T 
s z e m é l y e s  k ö z b á t o r s á g  v e s z é l y e  n é lk ü l  tovább h a la s z ta n i  
nem  l e h e t .  K ik  e g y é b i r á n t ’stb.

Feltrási javaslat «’ t .  F<K. é s  R R n e k  «’ H r a -  
b o w s z k y f é l e  a l a p í t v á n y n a k  k i c z i k k e z t e t e s é r ö l . F e l s .  ’stb .  
S z .  k ir .  B ártfa  v á r o sa  é lő n k b e  t e r j e s z t e t t  h i t e le s  irom án yok
kal b e b i z o n y í t v á n , h o g y  a ’ k e r ü le tb e l i  e v a n g .  k ö z ö n s é g n e k  
a z  1 7 9 1 :  2f i .  t e z ik k  által  fen tartott  I l r a b o w s z k y f é l e  k ö v e 
t e l é s  id ő k ö z b e n  a’ n e v e z e t t  v á r o s  á lta l  k i e lé g i t t e t e t t  é s  m e g 
s z ü n t e t e t t :  i g a z s á g n a k t a r t j u k  , h o g y  a z o n  k ö v e t e lé s  törv.  
á lta l  k i c z i k k e z t e s s é k , k é r v én  F e l s é g e d e t ,  h o g y  a z  iránt  
a lk oto t t  t . ja v a s la tu n k a t  k irá ly i  j ó v á h a g y á s á v a l  m e g e r ő s í te n i  
m é ltó z ta s s é k .

Törvényjavaslat. Miután néhai budetini várpa
rancsnok Ilrabowszky Péter által a’ bártfai evang. iskola és 
tanulók elösegéllésére alapitványzott, és az említett sz. kir. 
város akkori tanácsa kezelésére bízatott 6510 magyar forint 
iránti követelés , melly eddig több törvénynyel, jelesül az 
1723: 70., 1729: 17., 1765:13., 1791: 26. t.cz. által fen- 
tartatott, 1841. febr 26án Pesten a’ követelő s az illető sz. 
kir .  város között történt végegyezséggel megszüntetett, s  
attól sz.kir. Bártfa városa a’ kir. táblának 1841. mart. 2ikán 
hozott ítélete által örökre felmentetett, azon már kielégített 
követelés kiczikkeztetik , és Bártfa város az alól örökre fel
mentetik.

lizenete  a '  t. K K . é s  R R / i e k  a z  e g y e t e m  t a n í t á s i ' s  
g a z d á l k o d á s i  r e n d s z e r é n e k  o r s z á g g y ű l é s  e l ib e  l e e n d ő  f e l -  
t e r j e s z t é s e  t á r g y á b a n  A a e g y e t e m  á l la p o ta  a ’ f .h o z á s  m ie 
lőbb i r e n d e lk e z é s é t  s z ü k s é g e s s é  t e v é n  , a ’ Klv. é s  R R  ö 
F e l s é g é t m e g k é r n i  k ívánják  : h o g y  a z  e g y e t e m  mind tan ítá 
s i ,  m i n d  g a z d á lk o d á s i  r e n d s z e r é t  az  o r s z á g g y ű l é s s e l  k ö z 
l e n i  m é l t ó z t a s s é k  , m e l ly  tá r g y b a n  fe l irá s i  j a v a s la tu k  e l f o 
g a d á s á r a  a ’ m. F R R e t  hazafi  b izod a lom  nal fe ls z ó l í t já k .

Felirási javaslat. F e l s . ’stb. A’ tu d o m á u y o k v i 
r á g z á r a  a ’ n e m z e t e k  p o lg á r o s í tá s á n a k  e g y ik  főru gójá t  k é 
p e z i , a z o k  n y ú jta n a k  l e g tö b b  e s z k ö z t  a z  e r é n y  t e r j e s z t é s 
re  ’s  a ’ k ö z á l lo m á n y  e r k ö lc s i  tá m a sz t  bir  b e n n ö k , annál s z i 
lárd abb at  , m in é l  g o n d o s a b b a n  van  a ’ tann lm ányok r e n d s z e 
re  a ’ n e m z e t i  é le t  v i s z o n y a i h o z  i l l e s z t v e ; h a z a i  e g y e te m ü n k  
t e h á t ,  mint a ’ tu d o m á n y o k  m inden á ga in ak  g y ü lp o n t ja ,  a ’ t . -  
h o z á s  g o n d o s  f i g y e l m é t  m é ltán  é r d e m l i ,  ’s a z é r t  a g g o d a 
lom m al s z e m l é l j ü k  , h o g y e ’ tu d om án yos  i n t é z e t , noha k e l 
l é k e i n e k  f e d e z é s é r e  k ö z á l lo m á n y i la g  o l ly  bő jö v e d e le m  alatt  
r e n d e lk e z h e t ik ,  m in ő v e l  m ás  e urópa i  e g y e t e m e k  a l ig  bírnak , 
’s m e l l y n e k  c z é l s z e r ü  k e z e l é s e  m e lle tt  a ’ tan ítás i  r e n d s z e r  a  
tu d o m á n y o k  haladó k i f e j lő d é s é h e z  képest  a ’ töké ly  m a g a sb  
fo k á r a  e m e lh e t n é k  ’s  h a tá s k ö r e  tá g í tá sá r a  m e g k ív á n ta ié  m in
d en  g y a k o r la t i  e s z k ö z ö k  e lő á l l i t t a th a tn á n a k , j e l e n  á l la p o t
ban  h iv a tá sá n a k  a ’ n e m z e t  v á g y a i t  k i e lé g í t ő  s ik e r r e l  nem  f e 
l e l  m e g :  a n n á l fo g v a  t h o z á s i  t e en d ő in k  k ö z é  szám ítju k ,  h a 
z a i  e g y e t e m ü n k  iránt m inden te k in te tb e n  c z é l s z e r ü l e g  ’s  m i
e lőb b  r e n d e l k e z n i ,  k é r v én  F e l s é g e d e t ,  h o g y  e b b e l i  m u n 
k á l k o d á s o k  e l ő s e g í t é s é r e  a z  e g y e t e m  tanítási  r e n d s z e r é n e k  
’s  j ö v e d e lm e i  k e z e l é s m ó d já n a k  m ib e n lé té t  k im erítő  a datok
kal m é g  fo ly ó  o r s z á g g y ű l é s e n  v e lü n k  k ö z l e n i  m é l t ó z t a s s é k .  
K ik  e g y é b ir á n t  ’stb .

Nyilatkozat a’ magyar borona ügyében! #)
Hogy e’ lapok f. évi 65d. számában ungtnegyei t. ez. le

velező jeieoünk vázolatában , boronámról is tön említést, szi-

A’ t. ez. m. gazd. egyesületnek megküldött boronámróli érte
kezésemben e’ nevezetet használván.
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vés köszönettel tartozom neki. azonban e’ kitüntetést, — 
noha boronámnak közönség elibe vitelére más utat válasz
tottam, miről alább— egy részről kevéssé ridegnek, más 
részről pedig a’ rám vonatkozó észrevételt helyen kívülinek 
találván, pótlólag boronámról következő tudósítással ked- 
veskedhetem. Mezőgazdáink közt köztudomás szerint igen 
is kevesen találtatnak , javított szerszámokra örömest köl
tekezők , azonban a mostani pénztelenség súlya alatt küz
désünk ellenére is ,  naponkint gyarapodó részvéttel, mind
inkább szaporodik a’ készíttetők száma , elannyira, hogy 
U n g ,  Szabolcs, Zemplény és Sáros vgyékben az már töb
bé nem fejér holló , ’s e’ megyékbeni általányos elterjedése 
kétségenkivüli, mivel a’ használatában levők, működése he
lyességéről meggyőződve ’s buzgó apostolaivá válván , a -  
lig lelhetni gazdasági dolgokról vitatkozó társaságot, melly 
azt beszéde tárgyává ne tenné ’s egyik vagy másik igy nem 
nyilatkoznék: Ki ezen boronát nem ismeri , fogalma sem le
het a’ jó boronálásról. Az illy nyilatkozatok közvélemény
alakulást idézvén elő, ennek tulajdonítható, hogy most i s ,  
.midőn e’ sorokat írom, számos megbízással dicsekedhetem , 
mellyeket elvállalni’s készséggel teljesíteni hazafiui tisztem
nek tartok. Jelene tehát e’ boronának itt környékünkön ol- 
lyan , hogy ebből következtetve, csak még egy tekintélyes 
pártfogór»,minö p. o. a’ gazd. egyesület, volna szüksége , 
melly az egész hazára nézve a’ „legyen44 szót kimondaná. 
M ert,  mint #  alatt érintett értekezésemben kifejtém , boro
nám tökéletes magtakarása öt-hat közönséges borona mü- 
ködésévcli versenyzése, y s rész vetésbeli mag megkimé- 
léséveli ajánlkozása, a’ vonó marha kevésbbé igáztatása, 
számos gyalog vagy cseléd napfenmaradása, a’helyes mag
takarásból szükségkép következő gyomtisztitás és rögzú- 
zásban — az eddigi forgásban levő boronák felett szembe- 
ötlöleg nagyobb sikerreli működése , mind meg annyi aján
ló körülmény czélszerüsége elismerésére.

Érintett értekezésem 2 2 dik lapja szerint a ’ két testvér 
hon szántással müveit földjét — az egész terület % dét véve 
— 17,481,481 holdra tevén , tapasztalás szerint egy régi 
horonáju úrbéri fogat, két holdnál napjában többet nem bo- 
ronálván be , az egész mennyiségnek beboronálása kíván 
8,740,740 napot; magyar boronáju fogat, az Értekezés 22. 
lapja szerint,  legalább 16 holdat boronálván be naponkint, 
a ’ fölebbi mennyiség beboronálására kívántatik 1,092,592 
marhás nap: ezen ősziét levonatva a’ fölebbiből, a 7,648,148 
fenmaradt napban , a’ magyar borona által nyerendhető na
pok száma áll elő ; mellyre milly nagy szüksége legyen e’ 
honnak, köztudomás.

Majd illy szép nyereség tűnik föl a vetendő mag-meg- 
kimélhetéshen is. Ugyan i s , hogy helyesen takaró borona 
képes ritkábban vetett szemekből is több kikelést vagy sa r-  
jazást eszközleni, mint a ’ helytelenül működő, bizonyítja 
azon gyakori eset,  midőn a’ gazda vetéséről azt mondja: 
,,hogy az kétszer kelíC mert véleményem szerint, ennek oka 
a ’ rósz boronálásban rejlik , eképen : némelly mag helyesen 
eltakartatva, az erejedzésre szükséges nedvessége megle- 
vén , hirtelen k ikel, mig a ’ felül m aradt, csak zsengés idő 
bekövetkeztével hajihat ki ’s ha ez elmarad , úgy a ’ takarat- 
lan mag ki nem kelhetvén elkorhad , ’s a’ vetemény elrit
kul : e zen ,  ’s Értek. 2 3 . ’s 25dik lapjain hasonló elősorolt 
okoknál fogva, boronám elfogadásával, a’ vetendő magnak 
altaljában véve V8da megkiméltethetvén , a’ fölebb felvett 
17,481,481 hold földnél szintannyi köböl után 2 , l8 5 , l8 5 y ä 
köböl, vagy iskörülbelül 4 millió pozsonyi mérő gabona len
ne megtakarítandó. Ezen kétrendbeli nyereség pedig, leg
alsóbb pénzbeli értéket véve is fe l ,  igy áll: a’ 7 ,6 4 8 , 1 4 8  
négy marhás nap — egy marhás napot \ for. 2 0  kr. p. p. 
számítva — értéke 10,197,530 for. 40 kr. p. p.; a’ 4 millió 
pozsonyi mérő gabona — egy mérő ára 1 fr. p. p. =  4  millió; 
—  e’ két ősziét együtt 14,197.530 fr. 40 kr. p. p. Millyrop- 
pant kincs úgy szólván semmi áldozattal , még pedig azon 
időben , midőn annyi hű polgár homloka izzad a’ sükeresb

termeszthetés körül; mert boronám kiállítására nsakollyan 
’s annyi anyag szükséges, mint a’ ré g i re , ’s szerkezetében 
van a' különbség, mellyel — ha elterjedne pallérozottabb 
gazdaságokbai bevitele által megismérkedvén vele a’ köz
nép , úgy készítheti magának mint előbbi boronáját. Egy kis 
újítási lelkesedés, avultságtól menekvési hajlam, — ’s 
bizonyára menni f o g !

Feltéve pedig , hogy a’ mivelésben levő földmennyisé
get túl nem csigáztam — mi ellen biztosítva látom alapföl
vételemet az összes bét haza népességében , midőn egye- 
denkint egyremásra alig esik abból egy holdnál több , holott 
ezektől termesztvényinkből még kivitelre is szépen fel szo
kott maradni, — úgy ez nem ábránd, hanem majd tökéle
tesen megközelített valóság. íme milly szép eredvény előt
ted, t. ez. olvasó! ne légy közönyös—elhanyagolva az alkal
mat, a z t  hazádnak, — bizonyosan kikapandó illetősé
ged ’s ten hasznod tekintetében is , megtakarítani.

Visszatérvén a’ tudósításra : ha az ezt szerkesztő tudta 
volna valódilaga’ körülményeket, úgy nem lennének abban 
olvashatók következők: ,,tanácsosb lett volna egy példány- 
boronát felküldeni próba végett,hiedelmünk szerint, mivel a’ 
gazd. egyesület műszer nélkül beküldött tervről Ítéletet nem 
mondhat, csekély pénz ereje pedig nem enged i, hogy bár 
milly beküldött terv szerinti minta-műszert készíttessen ki- 
sérlés végett. A’ feltalálónak lenne tiszte illy minta-mű
szert felküldeni próba végett .44 ü g y  van, mert én I842dik 
évi tavaszhó 24kén nemcsak Értekezést, — többrendbeli, 
a ’ föld különböző fajaihoz , u. m. erős ’s gyengébb agyag , 
homokos és tiszta homokhoz alkalmazott ’s eléggé felvilá
gosított tervekkel küldöttem a’ m. gazd. egyesületnek; hanem 
egy középszerű agyagos földbe boronálásra használandó, 
maga valódi nagyságában egy öl széles fogásu , huzó láncz, 
’s hámfával is ellátott boronát is ; mellyhez a’ kísérlet meg- 
tehetésére , egyedül csak két felhámzott ló ’s kocsis lenne 
szükséges. Hogy pedig küldeményem a ’gazd. Egyesület
hez eljutott, kezeskedik arról néhai tek. Csapó Dániel 2od 
elnök ur l842ik évi aug. lóról kelt következő jeles füzetü 
levele: „azon hazafiul szives részvétért’s közreható szán
dékért , mellyet tek. ur egy újon ’s helyes géptani elvek sze
rint szerkesztett jeles borona beküldése , ’s annak részletes 
le írása’s rajzokkal is bővebb felvilágosítása által a’ m. gazd. 
Egyesület iránt bebizonyítani méltóztatott, szerencsém van 
közgyűlési megbízatásomnál fogva az egyesület legőszin
tébb köszönetét azon megjegyzéssel kifejezni, miszerint a 
beküldött borona-példány a’ leírással együtt még bővebb 
megvizsgálás ’s kísérletek és annak nyomániterjesztés vé
gett a’ földészeti szakosztálynak kiadatott, annak idejében 
az eredvényről tek. uraságodat tudósítandó ’s a ’t.“ Ezen i -  
dézett sorokból, midőn egy részről teljesen kiviláglanék a’ 
fölebbi észrevételbőli illetőségem, úgy más részről kitetszik 
azokból az is , hogy a’ gazd. egyesület boronámról előleg 
kedvezöleg nyilatkozott: már most ennek folytában akarat
lanul is e’ kérdésre bukkanunk : mi lehet oka, hogyekkorig 
— a’ földmivelésben századoktól fogva csak helyettes szer
számmal küzdve— ezen igen szükséges ’s czéJjának meg
felelő valódi boronára , a’ nemzeti bélyeg rá nem üttetett ? 
Én erre nem tudómmal felelhetek: ’s miután a’ fölebbi tudó
sítás által helyzetem bizonyos felekezetbeliekéhez hasonló
vá té te te tt , helyzetembe tudva magamat.várom az ige meg
testesülését. # )

Mondám fölebb : helyesen működő boronáranagyszük- 
sége van földmivelésünknek. Ez állítás bővebb bebizonyí
tásául szolgáljon e’ történeti ada t: a’ m. gazd. egyesület 
egy igen előkelő tagja, pestmegyei tisztje, boronámról hogy 
és mint, nem tudom, értesülve, múlt évben bizonyosb tudha-

Meg nem foghatjuk valódi okát, miért késhetett eddig a’ föl
dészeti szakosztály ezen teljes készülettel felküldött boronárul 
mindeddig véleményét közleni a’ gazd. egyesülettel‘s ez ál
tal a' hazai közönséggel tudatni? A’ szerk.
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tás végett fölkeresett, mivel — komolyan adván elő a’ 
tárgyat — mint monda Pestmegyében nagy munka a’ bo- 
ronálás , szántani lehet négy vagy két ökörrel is, de ki bo- 
ronálnijól akar , hatot fogjon be ; kérdém miért? mert a’ 
tövisboronát erősen megkell terhelni — felfelé — ha azt 
akarjuk, hogy jól benyomja a’ magot a’ földbe; hisz akkor 
torlásokat okoz— szólék; igen viszonzá , a’ magot össze
torlasztja biz az , de ezt mi elkerülhetlennek tartván , az
zal nem törődünk. Nézzük közelebbről az előadást: hatos 
fogatú boronámra,melly homokon 71 szélességű,alkalmaztat
va , három kettős fogat lehet belőle. Értekezésem 2 2 . lap- 
jábani kifejtésem szerint,egy boronámmal ellátott fogat,kivált 
homokon , könnyeden beboronálhat napjában 1 8  holdat; a’ 
három borona együtt 54 holdat még pedig tökéletesen : nap
jában a’ tövisborona mennyit végez , homoktalan vidéki lé
vén , nem tudom ’s ezt feledem az érintett egyedtő] meg
kérdezni; de hogy áltáljában időt vesztegetve hibásan bo
ronái, az a’ fönebbiekből is önként kiviláglik.

Már ezen káros , időpazarló !s kínos boronálás által 
csak egy uradalomban is — mellynek , mint a’ P. II. 323difc 
számában látható 1 0 0  tövisboronára van szüksége, milly tö
mérdek marhás nap pazaroJtatik el — képzelhető, ’s én 
bátorkodom állítani, hogy ezek helyett legfölebb 2 0  rend
beli boronám, könnyeden’s tökéletes munkával felelne meg, 
a ’ fönebbiek által bizonyos veszteséggel végzett munkának 
és  micsoda tartóssági különbséggel ? erre elég legyen en
nyit felelnem : az egyiknek érintkezési része tövis, a’ má
siké pedig vas. Hogy pedig boronám a’ m. gazd. egyesü
letnek ezelőtt 2%  évveli megkíildetése után is Pest köze
iében hatos fogattal boronáinak ’s tövisboronáról illy bu
sás megrendelések történnek, az némi közönyösségi je l 
nek látszik, ’s nagyainkról oily gondolatot támaszt, mint
ha az egy anya-egyesületi tárnak sem volnának szorgal
mas lá togatóji , mert ezt csak látni kell ’s kész a’ meg
győződés.

Boronáról, nagyon is mindennapi tárgyról beszélék ; 
illy csekély tárgygyal roppant — évenkint 14 millió frnt 
eredvényt szőttem össze : t. ez. olvasó, ezen nincs mit 
tűnődnünk, kétely-oszlatóulfelhozhatom itt a’ mész- vagy 
téglakemenczében elpazarolt famennyiséget, melly alkal
masabban használtatva, micsoda erőt fejt ki a ’ Dunán ’s e -  
gyebütt hasonlón az e’ tárgyra még inkább illeszthető , töb
bek közt gácsországi határszélek felé lakó honosink — 
szinte teherszállításra szolgáló ’s eddígelé az első felta
láláskori állapotban maradt idomtalan szerkezetű szekeret; 
’s ez ,  és a’ gőzmozgony közti elég nagy különbséget.

Lehet, hogy lesznek, kik saját ügyembeni felszólalá
somon megütközendnek ; ezek ellen védelmem : hogy hely
zetemről meg nem felejtkezőknek , azonnal feltünendhetik 
e’ kielégítő közmondás: szükség törvényt ront. Ha azok, 
kik már számos évi használatában vannak boronámnak , 
úgy azok is ,  kiknek tudomásukra van létezése, hallgat
nak ró la :  hazám, nagy részben efélék hiánya miatti szo
morú állása keblemen feküven , belső nyugalmam megőr
zése tekintetiből is e’ hazafiui kötelességet teljesítenem
kelle. , . . . .  .

E ’ soroknak tehát, egy részről boronám kitűnő sajatsagi- 
nak köztudomásra juttatása, más részről azon ut, mellyen an
nak legsükeresb terjedhetését véltem, felmutatása , egy
szersmind a’ fölebb idézett észrevetelbeli ferde érintés a -  
lóli menekülés lévén czélja , ’s mellyet ekkepen megköze- 
litettnek vélvén, végzem ezen őszinte ohajtattal: vajha 
ezen törekvésem által mentül terjedtebb részvetet gerjeszt
hetnék az arra eléggé méltó tárgyiránt. Ungvárt, nyár
utó 27kén 1844. G a l a m b o s ,  mérnök.

Bajzolatoli vidéki élet-kor5kbüI.
1. Hajós a romlott erkölcsi jellem  átalakítása. Szom

bathelyen négy évig hitszónokoskodván, első két évben 
minden vasárnap délelőtt és u tá n , majd csak ünnepeken

— rendes hivatalomon kívül a’ megyei börtönben is oktat
ni kelle a’ rabokat. Körülményeim, mellyeketmeghitt ba
ráti kezek viszontagságos éltem eseményeivel együtt csak 
halálom után tudatandnak , 18áldik évben a’ kath. hit keleti 
táborszemének — missionak — sorába siettetének. Sok 
volt, mi itthon marasztalt, de százszor több , mikülde. Hu
zamos levél-csere és csigázó várakozás után a’ konstanti
nápolyi, marianopoli (Azow mellett) és az odesszai lelkészi 
állomások közül az utolsót választóm. Épen búcsúbeszéde
met végzém el a’ börtöni kápolnában, midőn egy rab bána
tos kifejezések közt levelet duga kezembe , vérrel vagy 
vörös festékkel írottat, mellynek tartalma, kihagyván azon 
helyeket, hol csekély személyemet magasztala, köv. vala: 
„Tiszt, ur ! Nagy hálával tartozom csak Palesztina leírásá
nak közléséért is , mellybőlaz érdekesb helyeket magamnak 
kijegyezhettem. Valóban nem tudomraikint köszönjem, mert, 
a’ Teremtenek legyen hála, bárhol hozatik is az iratokban elő 
valami a’ nevezetesbekből: az emlitém sz. földön képzelem 
lélekben magamat lenni, ’s mintegy édes elragadtatással a-  
ma helyen szemlélkedni. Most, 0 fájdalom, mint érzem 
szivtájomat, ha az elválás perezét varázslóm képzeletem e- 
lé , midőn egy i l ly , rajtam lelkemben nagyot könyitett jó
tévőmet elindulandót, sőt tán szemeim elől örökre eltávozan- 
dot látom. Vérzik szivem, felfakadozának szomorúsággal 
megtelt vizhólyagi, ’s záporonkint folyának könnyeim , mi
ben nekem enyhét, írt senki nem nyújthat. Mindig olly re
ményben voltara , ’s kértem is istenemet, hogy legalább sza
badulásomig maradhatna e’ helyben, ’s ohajték hozzá friss 
egészséget, mint enmagamnak, az egek urától. . . . . . .
De megcsaltál, remény, nem lesz többé Gegőm! Isten a’ 
bizonyságom, hogy sirva iráni ezen soraimat, ’s milly kön
nyen hagyhattam volna sós könycseppeim jelét rajtok! de 
nem kívánom diszteleniteni, bemázolni úgy is esetlen zava- 
rékimat. Milly boldognak érezném magamat, ha vele min
dennap lehetnék ; kész volnék, nem Konstantinápolyija, ha
nem még az aeyuatoron túl a’délindiai vademberek közé is 
elkövetni. Nem találhatnám boldogságomat jobban fe l , mint 
ha társaságában lehetnék egy illynek , kinek szavai édes 
friss tejkint vidámitást adnak az embernek, (itt oktatásom 
feldicsérésére ömleng ki.) Hosszas nem akarok lenni; ezen
nel mély tisztelettel ’s tőlem kitelhető alázatossággal kö- 
nyörgöktegy praedikaíioi ajándékkal méltóztassék kielégit- 
ni, mellynek első czikkje: „a szüleiestül fo g va  , a' jó  
n e v e lé s r ő l 2 r/. „a* szülőknek gyermekeik irá n ti , s «’ jó  
nevelésien Vezető gondjaik 's kötelességeikről; Zik há
zasság 's ennek b o ld o g s á g á r ó l4//; ,,Isten  és felebaráli 
s z e r e i é i r ő l 5d. Isten  igaz bírósága ’í  irgalmasságá
ról1 j  (óik végre ' ..az örök boldogság elnyerhelésének esz
köze i, m ódjai' síitá iró l^  szóljon, mellyeket még eltávozta 
után is , mig élni fogok , minthalhatlanságánakigen díszes 
oszlopát előttem tartandom; de még ha isten rendeléséből 
ivadékom leend, annál is becsben tartandom. ’S igen mély 
tisztelettel kérem : kedves, kellemekkel teljes, derék, ifjú 
Phoenixhez hasonló magyar nyelvünk csinosságával ne ter
heltessék meghinteni, ’s ruházni szavait ’s a t. (Most hall
juk korábbi életének rajzát.) Nekem , ki nagyot veszték , 
a ’ szerencse mintegy szárnyakat látszott kölcsönözni elö- 
mentemre , midőn i 8 2 8 ban már egy év óta, de nem rósz 
végből, egy római kath. kis hölgygyei # )  földi édenben kép- 
zelém magamat; megirigyeltette ezt az ellenállás angyala 
szüleimmel ’s másokat kényszeritének elvennem , kiknek va
lamicskéjük is vala ugyan , de nem tetszettek , amazt pedig 
férjhez verték — elrémitvén a’ megcsufoltatás esetevei szü
léit , egykörös emberhez , ki mellett a’ nő gyötrődve eit, ’s 
élis! Látván a’ szerencse kereke mint játszik velem, társal-
kodás nélkül, bútól levert fővel magányomban kesergék , ’s 
közel a’ kétségbeeséstől is félthető valék; jöttek ekkor ifjú 
barátim vigasztalni ’s mentem is végre velők , ’s ez lön sze-

*] Megjegyzendő , mikép e’ levél Írója prot. vallása.
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rencséílenségem kezdete, a’ korcsmázás, éjszakai kóbor
lás ezt bozáügyefogyott fejemre , mellynek életét iskocz -  
káztattam # )  szüléimét is egyetlen gyermekük miatti bána
tukban elvesztém................. Nem okozhatom őket semmivel
is mert mihelyest észrevették a’ roszat, gátolni siettek; 
de bár mint akarták is a’ már erős fát másfelé venni , csak 
visszahajlott ismét kényére, Már most vigasztalhatlan szív
vel várom a’még hátra levő 3  év ’s 2  hónap eljö tté t , miután 
1 0  év ’s 8  hónap óta borong illy homály napom egén, és sem
minek többé nem vagyok olly barátja, mint ha újabb és újabb 
tudományos könyveket kaphatnék egy vagy kétszeri elolva
sásra ,  mi végett kérem ’stb. nemes V. M. —

A’ gondviselés úgy rendelé , hogy elutazási tervem 
változók. E ’ változott itthonmaradásra, nem ugyan Szombat
helyen, de Vasmegyében egy nagylelkű grófnak, kinek 
rám árasztott kegyeiért méltó hálát én soha nem adhatok, 
de legalább a z t , hogy nem adhatok, mindig hirdetendem , 
védszárnyai alatt. Innen is több Ízben meglátogatám a’ neve
zett börtönt, jelesen egy évelőit egy magyar származatu 
franczia gróffal, kinek a ’ benne honosított rendszer iránti 
véleményét, valamint itt gyűjtött tapasztalati adatimat is elő
fordulandó alkalommal a’ vidéki rajzolatokba beszövendem.

E ’ közt az idő eljárt ’s a’ börtön 14 évi lakosának az 
idézett levél Írójának , szabadulás órája üte. ’S gondolja k. 
olvasóm , ennyi idő, oktatás ’steif, oily üdvösen hata rá, hogy 
erkölcsi jellemét megjobbitandja ? Csalatkoznék , mert 
V. két hónap múlva ismét a’ börtönbe visszakerüle, minek 
o k á tK — barátom imigy beszóló e l :  Midőn V. a ’ börtönbül 
kiszabadult, Szombathelyen valók. Intém, hogy a’ kiállott 14 
évi keserves leczkét használná ovó-tanulságul. ,,Uram! 
▼álaszolá, hol összegyűlt embereket fogok látni vagy ká
romlást ha llan i, még onnan is távozandom.“ ’S im a ’marka- 
pökó csakhamar gazezimborák közé keveredék , ’s tova kel
vén Fejérmegyében kocsit és lovakat lopának ekép , mi si
került is némelly helyütt,rablásra indulandók. Hihető,hogy 
a ’ sebes haladás megrozzantá kerekeiket, mert Kemenes
alján K— faluban egy gazdától kerekeket orzának el, mik
re  az éj leple alatt hamar szert tőnek. Ámde a’ színben egy 
suhanczhált, ki felébredvén sieíe fölkelteni a ty já t’s mind
ketten a’ rablók sarkába esének. Ezek ugyan, hogy annál 
biztosabban kimenekülhessenek tágitni nem akaró üldözőik 
körmei közül, mellék-utra csapának l e ,  melly évek előtt 
járható vo lt , de mellyet jelenleg mély árok szege keresztül 
és veve körül. Itt fenakadván, kezdódék az ütközet, kettő 
víván három ellen. A’ fiú megragadá a’ lovak gyeplőit, osz- 
ta és vön vágásokat, ’s még mikor leveretett, akkor sem 
valának képesek merevedett kezeiből a’ gyeplőt kicsikarni. 
Az atya lő t t’s V— t hátban találván elgyöngité. Most a’ 
más 2  rabló még dühösben neki esék a’ fiú ütlegezésének , ki 
kiáltozá: „Ne hagyjon apám ! mert mindjárt meghalok.“ És 
ez odaugorván puskája agyával kezdé a’ rablókat döngetni 
magát föltalálva mondván, ,,Ne félj fiam! már a’ faluból is 
sietnek segítségünkre.“ Erre a’ gonosztévők megdöbben
vén , mindeneket ott hagyván, lábaikra bizák szabadsá
gukat. V— egyik társával elszaladt, de a’ harmadik elfo
gatott, ’s a’ kocsival együtt az illető törvényhatóságnak á t
adatott. A’ fiú éltéhez nincs remény. A’küzdhelyen egy tár- 
czát találtak , ezt V— ejté c l , ’s benne irónnal felvalának 
jegyezve azon számos urnák nevei, kiket kirabolni terv sze
rint szándékoztak. s«s) V— Vasmegyéből elillant ’s napokig 
Komárommegyében bódorgott, de sebe nem gyógyulván, az

*] Bűnös társa vérpadon múlt ki.
*) E' terv aligha a' börtönben nem főzetett k i ; hiszen miért nem 

tervezhetnének ott illyesm iket. hol finom tapintatnak tartaték 
az , midőn csendőri biztos a’ s z a b a d  l á b o n  l e v ő  gonosz
tevőket nyomozandó a'legrégibb r a b o s k  o d ó h o z  szállt le 
útmutatásért!

elcsipetéstól és statáriumtól, önvallomása szerint, félvén, 
Vasba titkon visszatért ’s egy éjjel az illető főbírónak ma
gát önkéntesen átadá.

Ennyit hallomásból. Meglehet, hogy az előadás hibás, 
no de ez majd kijavítható; lehet,  hogy kijavítható; lehet, 
hogy hijányos , de ezt is annak idején kiegészíthetni. An
nyi bizonyos, hogy V. 14 évi emberséges vele-bánás — 
hisz hála a’ megye áldozó fiainak ! a’ sokszor nevezett bör
tön nem embertelen kinlyuk — hetenkint háromszori, ’s ha 
ünnepek jöttek közbe, többszöri erkölcsi oktatás, olvasni 
tudás és olvasáskedvelés után is szomorú példája lön annak, 
hogy kit a’ romlottság az erkölcs gyakorlati lábáról levert ,  
azt nehezen állítjuk talpra ’s romlott jellemét bajosan ala
kíthatni jóra. G e g ö .

EGYESÜLETEK.
Irodalom. ( F e l s z ó l í t á s  P e t ő f i  v e r s e i  ü -  

g y é b e  n.) Azon t. ez. egyesületek ’s egyesek, kik a’ Pe
tőfi verseire gyűjtés végett náloklevő aláírási iveket eddig- 
elé be nem küldék, — azon aláírási íveknek, a’ begyült 
pénzzel együtt, Antal Mihály úrhoz , a’ nemzeti kör pénz
tárnokához — ki naponkint d. e. 9  órától , d. u. 1 óráig a’ 
nemzeti casino könyvtárában, — d. u. Sorától pedig 6  ó- 
ráig az aláírási ivén is megnevezett saját szállásán (Borz- 
utcza 219. sz.) található, — minélelöbbi beküldésére tisz
telettel kéretnek Beküldési záridőül jövő novemb. vásár ba- 
tároztatott. Pesten 1844. Oct. 5d. V ö r ö s m a r t y  Mihály, 
m.k. alválasztmányi elnök. V á r a d y  Antal , m. k. kör
jegyző. —

Magyar kereskedelmi társaság. Kérdés in- 
téztetvén az igazgató választmányhoz az i r á n t : vájjon kész 
volna é a’ társaság hazai finomítottezukorra előlegezni? a 
választmány reméllvén , hogy ha e’ módon a’ honi finomítók 
s e g e d e l m i r e  l e e n d ,  ez által még saját érdekeit 
is előmozditandja , ’s az országos ezukorügynek szinte te
temes szolgálatot teend : ennél fogva azon jelentés foly
tában , mellyet első évi munkálata körének kitűzéséről leg
közelebb tön, ezennel is kinyilatkoztatja, hogy a’ m a 
g y a r  k e r e s  k. t á r s a s á g  r é s z é r ő l  a’ h a z a i  fi
n o m í t o t t  e z u k o r r a  e g é s z  k é s z s é g g e l  f o g 
n a k  e l ő l e g e z é s e k  t é t e t n i ,  miknek föltételeiről szó
val vagy levélben a’ társasági irodában (városháztéri Al- 
másy házban) bővebb tudósítást nyerhetni. A’ ra. keresk. 
társaság igazg. választm. üléséből,

Nemzeti színház. Szombaton, oct. I2kén E g -  
r e s s y  Gábor javára bérszünetben , Szigligetinek „Szökött 
katonája*1 fog adatni; a szabó szerepében Egressy Gábor, 
a’ nótáriuséban pedig Petőfi műkedvelő, a’ jutalmazandó i -  
ránti szívességből fog föllépni.

T ár c za.
(C u r i o s u ra.) Midőn az oldenburgi nagyiig Birken- 

feldet meglátogató, a’ legelóbbkeló polgárok közül l4en ké
relmet nyújtónak hozzá : meliyben képviseleti alkotványbe- 
hozatalával együtt az igazság gyorsabb és nyilványos ki
szolgáltatásáért esedeznek. ’S midőn a’ nhg e’ tárgy felől 
körülményesen akarna értekezni velők, nyíltan megvallák : 
hogy azt biz ők magok sem tudják mi van tulajdonképen ké
relmükben, ’s hogy egy ügyvéd fogalmazó nekik , kinek ál- 
litásaszerint — azon hiedelemben irák alá nevüket, misze
rint ez igen fontos mindennapi dolgot foglal magában.

( K ü l f ö l d i  s z i v a r o k . )  Egy elmés ’s hiteles szem
tanú , Mulin gr.nő , ki Cuba szigetén született, ’s most Pa
risban tartózkodik, állítja, hogy a’ piszkos négernők mez
telen ’s fertelmes ezombjaikon göngyölgetik a’ szivarokat,
’s ezt adja okául: miért támad néha a’ szivarozók száján és 
szájában olly sok undorító fekély.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - Ká r o l y i  uri-ntcza 453.
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Pesf, oct. 13kán. 1844.

Üzenete a t. K K , es RR/iek a ’ birhalásijoq tárgyá
ban « ’ rn. FRRhez. Mindennemű ingatlan javak behatásának 
a’ haza minden polgáraira törvény általi kiterjesztetését,  a’ 
honpolgárok érdekébeni egyesítésén ek  fontos tekintetén kí
vül., a birtok becsenek emelése , az ipar és szorgalom buz
d ítá sa ’s maga az ig a z s á g  sjíirgetőleg kívánják , ’s azért a’
KK. és RR , midőn ez  iránt szerkesztett törv.javaslatukat ő 
cs .  kir. F ő h g ség év e l  ’s a’ m. FRRkel közük , biztos remény
ben vannak : hogy ö F e ls ,  elibe terjesztését a ’ m. FőRR. e l 
lenezn i nem fogják.

T ö r v é n y j a v a s l a t  a' birliatási jogról. Minden az  
országban ’s kapcscltR észekben szü le te tt ,  törvényesen be
vett  vallásu ’s állandón lakó honfiak polgári állapotra való kü
lönbség nélkül mindennemű akár n em esi,  akár nem nemesi  
fekvő birtokot, z á lo g  ’s örökös felvallás , vagy  bármi egyéb  
törvényes czira alatt teljes joggal szerezhetnek és bírhatnak , 
’s okét az ekep szerzett  birtokban nembirhatási cziinnél f o g 
va háborgatni nem lehet.

Üzenete « ’ t. K K . es RRnek a’ nemnemesek közi
gazgatási hivatalokra alkalmazhatása tárgyában. A ’ KK. és 
RR. a’ haza boldogsága  növelésére mulaszthattad feltételnek  
tartják az alkotvány kedvezményeinek lépcsönkinti kiterjesz
tését a’ hon minden polgárira , ’s mivel meg vannak győződ
ve , h ogy  a’ haza fiainak polgári osztálykülönbsége miatti 
kizáratása olly hivatalok v ise lh etéséb ő l, mellyekre képes
ség ü k  ’s lelki tulajdonaiknál fogva alkalmatosak , nemcsak 
magában ig a z s á g ta la n , hanem a’ közállományra kártékony 
i s ,  czélirányosnak vélik addig is , m ig a ’ t.hozás a’ hivatal
képességről általányosan rendelkezni f o g , a’ nemnemesek
nek köz igazgatási  hivatalokra alkalmazhatását még ez or
sz á g g y ű lé se n  (örvénybe ik ta tn i , nem kételkedvén , hogy a’ 
m. FRR . az e ’ tárgyban ide melléklett t.javaslatot hazafi ér
zelemmel előseg íteni fogják.

Törvényjavaslat a'közigazgatási hivataloknak nem 
nemesek altali viselhetéséröl. A ’ közigazgatási hivataloknak 
nem-nemesek általi v iselhetésére nézve határoztatok : 1 § .  
A z  országnak nem-nemes benszületett és honosult, törvé
n yesen  bevett vallásu lakosai ezentúl minden köz igazgatási  
hivatalokra , ide értve a’ httó tanácsot és a’ m. kir. kanczellá-  
riát i s , alkalmazhatók.

f i z e n e t e  « ’ t. K K  es RRnek a' hasonszenvi gyógy -  
mód tanitószekenek, az egyetemben leendő felállítása iránti 
felírás tárgyában a' m. FRRhez. A ’ hasonszenvi g y ó g y  tan 
hazánkban is gyakoroltatván , az emberiség érdekében lenni 
hisz ik  a’ RR. hogy annak tanulmányit a’ közállomány v eg y e  
ápolása alá , ’s azért ö F e ls é g é t  megkérendőnek v é l ik , h ogy  
e ’ gyógyrendszerneb az egyetemben tanitószék emeltessék,  
semmit semkétkedvén , h o g y a ’FR R . ebbeli felirási javasla
tukat elősegitni méltóztatandnak.

F elirási javaslat ugyané' tárgyban. F e l s .  ’stb. 
A z  orvosi tudományok hasonszenvi rendszere eredvényeiben  
valósult jótékonysága ’s kevesebb kö ltségge l egybekötteté-  
se  miatt már majd világszerte ’s hazánkban is tettleg g y a k o -  
roltatik midőn azonban több országban ez  orvostan más 
tudományokkal egyenlő törvényszerűséget nyert, honunk
ban mindeddig rendszeres tanítására közintézkedés nem té 
tetett ’s tudományos miveltetését csupán magányosak buzgal
ma a’ külföld segélyforrásai után ápolta , ’s miután bizonyos 
az , hogy  a’ melly gyógymódnak sínylődő polgárok orvoslá
sába™ használatát a’ közállomány tény leg  jóváhagyja, e g y 
szersmind azon gyógy-m ódban rendszeres kiképeztetésére  
mindazoknak, kik orvosi pályán annak követésére szánják 
magokat, alkalmat’s kellő eszközt nyújtani köteles ótalom 
alá vétessék,,  ’s elméleti és gyakorlati tanulmányira azon f i 

gyelem és gond fordittassék , melly az orvosi tanulmány ré
gibb rendszerére kiterjesztve van : annálfogva kérjük Fels , ,  
hogy főleg a’ szenvedő emberiség érdekéből ez orvosi tudo
mánynak a’ régivel egyiránt üdvösjujabb nemét az egyetemi 
tanulmányok tervébe felvétetni,  ’s tanítására oktatószéket a’ 
megkívántaié gyakorlati eszközökkel együtt felállítani mél-  
tóztassék. Kik egyébiránt ’stb.

F e l í r á s a  javaslat a ’ t. K K . es RRnek az 1& 40 : 
25. t. e z .  felvilágosítása tárgyában a ’ m. FRRhez. Fels. ’stb. 
A ’ jogi és ősiségi kérdéseket magokban foglaló perek, mel
lyel, a’ szávántuli részekben eső nemesi jószágok iránt azon 
részek visszakapcsoltatásának idejét megelőzőleg ausztriai 
törvényszékek előtt vagy azóta a’ dalmát- horvát- és tótor
szági ítélőtábla előtt foganatba tétettek, az 1S40: 25. t. ez.  
által a’ báni táblához, mint illető törvényes bírósághoz foly
tatás végett áttétetni rendeltetvén, e ’törvény czélja , misze
rint a’ legfentosb érd ek ű ’s mély jogismeretet igénylő perek 
az e ’ tekintetben fenálló hazai törvények szerint csak octa-  
valis bíróságok által itéltetendők , az illető felek súlyos sé 
relmével fettieg elérve nincs, midőn a’ fenidézett törvény a -  
zon záradékának : , ,folytatás végett'4 olly értelem tulajdo- 
nittatik , miszerint idegen ’s ig y  képtelen (incapax) bíró
s á g o k ’s törvénytelen formák szerint, vagy pedig a’ horvát
országi ítélőtábla, e ’szerint nem illető bíróság által ezen pe
rekben netalán hozott közbeszóló, vagy bármelly Ítéletek ér
vényeseknek tekintetnek, ’s a’ báni tábla (ovábhi eljárása 
azokra alapittaiik; annálfogva igazságos  és törvényesnek 
tartjuk az 1840: 25. t.czikkelyt a’képen felvilágosítani, 
hogy az érintett perek a’ báni táblához nem csupán foly
ta tá s , hanem újólag megindítás végett^ tétessenek által,  ’s 
ekép a’ báni tá b la , mint illető törvényes bíróság minden 
megszorítás nélkül a’ törvények értelmében járhasson el, 
Melly tárgyban készített (.javaslatunkat Fels, elibe terjeszt
vén , kérjük Fels . ,  hogy azt hu alattvalóinak törvénytől biz
tosított jogai iránt viseltető atyai gondoskodásánál fogva k. 
jóváhagyásával megerősíteni méltóztassék. Kik egyéb i
ránt ’stb.

Törvényjavaslat ugyané' tárgyban. A z 1840: 25. 
t.cz. azon rendelete , miszerint a’ jogi és ősiségi kérdése
ket magokban foglaló perek, mellyek a’ szávántuli részek
ben eső nemesi jószágok iránt akár azon részek visszakap
csolása előtt az ausztriai törvényszékeken, akár azóta a’ dal
mát- horvát- és tótországi itélő-táblán kezdődtek, foly
tatás végett  a’ bánitáblához tétessenek álta l , akép v i lágo-  
sittaték f e l ’s il letőleg módosittaték , hogy ezen perek az a -  
zokban fennevezeft nem illető bíróságok által netalán hozott 
Ítéletek törvényesen érvényesek nem lévén,a’ báni tábla előtt 
újólag meginditandók , ’s akép a’ törvények értelmében f o ly -  
tatandók.

Felírást javaslat a3 t. K K . és RRnek a' gyorsí
rásnak az egyetemben leendő tanítása iránti felírás tárgyában 
a' m. FRRhez. F e l s .  ’stb. Minélinkább fejlődik hazánk a l-  
kotványos é le te ,  ’s azzal a’ közügyek tárgyalását kísérő  
részvét növekszik: ’s erősebben érezzük köztanácskozásink 
j e g y zés i  eszközeinek h iányosságát,  ’s e ’ tekintetbeni c z é l -  
szerű javítások s z ü k s é g é t ; annálfogva, miután a’ gyorsí
rás más nemzetek tanácskozó házaiban a’ nyilványosság olly  
sikerteljes emeltyűje le t t , sót ez  hazánkban is ,  jóllehet csak  
néhány magány egyednek saját buzgalma ’s fáradsága után 
már is kedvező eredvénnyel mutatkozik, felhiva érezzük  
magunkat a’nyilványosság e ’ hatályos szerének mivelését a’ 
közfelügyelet alatt levő tadományok ’s művészetek közé ik
ta tn i’s az által azt eszközleni, hogyabbani tökéletes kiké— 
peztetés mindenkinek, önköltség’s áldozat nélkül lehetővé 
té tessék , ’s ig y  az országgyűlés a’ gyorsírásra kivántató a l-



kalmas cgyedekkel kellőkép láttathassék e l:  kérjük tehát 
Fels ,  hogy az ország tudományos egyetemében a’ g yorsí
rás! tanitószéket mielőbb feláll ítani’s azza l a’ nem zet’ n y il -  
ványosság eszközei fejlesztése iránti kivánatát e ’ részben a -  
tyailag teljesíteni méltóztassék. Kik egyébiránt ’stb.

Válaszüzenete a '  m .  F l U l n e h  u ’ R R h e z  a ’ h . k i l ó -  

t a n á c s  a l t u l  k e z e l t  a l a p í t v á n y o k  é r d e k e b e n .  A ’ t. KK. és R R .-  
nek azon kivánatához , bogy a’ m. k. htanács fclügyelése a -  
latt levő alapítványokat illető számadások ’s egyéb  azokra 
vonatkozó adatok szü k ség es  intézkedés v égett  o rszággyű lés  
elibe terjesztessenek , ő cs. k. F ő h g sé g e  ’s a’ m. FRR. nem 
járulhatnak, mert az alapiiványok iránt a’ rendeltetésükhöz  
képesti intézkedést megváltoztatni, vagy azokat más czé lok-  
ra , mint mellyekre az alapítók állal szánva voltak , fordíta
ni nem lehet;  merttovábbáő F e lség én ek  ezen alápitványo- 
kat illető fe lügyelési joga , mellyet a’ magyar kir. httófanács 
által gyakoroltat. világos honi törvényekben , u . m . a z í 7 l ő :  
74. 1723: 70  és 1791: 2 3 .  tczikkben gyökerezik. Minden  
alapítványt, tehát ú g y  a’ kérdésben levőket is , az alapítók 
szándéka szerinti rendeltetésűk ’s e zze l  kapcsolatban álló ed
digi intézkedés mellett ő cs. kir F ő h g sé g e  ’s a’ m. FR R .m pg-  
hagyni kívánván, bizodalommal szólítják fel a’ t KK. és R R .-  
ket,  hogy az e ’ tárgyban közlött felírás további szorgalm a
zásától elállani szíveskedjenek.

F e l í r á s !  j a v a s l a t  B u c e a r i  v á r o s á b a n  f e l á l l í t a n d ó  
h a j ó z á s i  i s k o l a  i r á n t .  Fe ls .  ’stb. M eg  levon győződve a rró l , 
h o g y  nyers terményinkkel folytatandó kiilkereskedésünk ter
jedelm es csak ú g y  l e h e t , ha tengeren folytattatok : nem le 
het n em érezn iink , hogy  tengerészetünk felvirágoztatására  
különös gondot forditnunk kell. F e ls ,  k eg y es  rendeletéből 
tengerpartunkon Fiumében már e g y  hajózási iskola fenáll , 
azonban ezen iskola jótékonyságában Buceari város ’s kerül, 
lakosai,  ezen kerület részéről tett előterjesztés szerint, a z 
ért nem részesülhetnek , mert gyermekeik Fiumében tanulás 
v égett  szeg én y ség ü k  miatt nem tartózkodhatván , oda lak
helyeiknek távolsága miatt naponkint sem mehetnek, ’s pedig  
épen Buceari város ’s kerület az , mellynek lakosai a’ hajózás  
folytathatására hajlandóbbak ’s je len leg  is hajózásra ’s h o s z -  
szabb tengeri utazásra is alkalmas számos egyed et  állitnab 
ki. M ély  tisztelettel esedezünk azért Fels ,  e lő t t , hogy Buc
eari városban is hajózási iskolát méltóztassék kegy . felállít— 
tatni; ’s ezen óhajtásunk létesülését annálinkább véljük re-  
ménylhctni, mivel e g y  il ly  iskola csak kevés számú oktató 
fizetését kívánván , tetemes költséget nem igényel ’s m é g i s  
Buceari város lakosin kívül az oda közel fekvő kerületbeli 
helységek lakosai által is gyermekeik taníttatására sikerrel 
használtathatván , ekkép számos egyednek kiképeztetésére  
nyújtana alkalmat. Kik egy éb irá n t’stb.

TörvénycziUUely a z  e g y h á z i  a d o m á n y o s a k  t ó r v . -  
s z é k e i r ő l . 1. § .  A z  a lispán i. szo lg a b iró i’s az ú gynevezett  
oclavalis ité lőszékek, valamint az adomány-tevőnek felsőbb 
bírósága is , mellyek az egyházi adományosak székeiben ed
d ig  divatoztak , jövendőre megszüntetvén , azok helyébe az 
említett egyh . adományosak közt és a’ vidékiek által ezek el
len indított valamennyi perekre nézve  minden széknek első  
bíróságul különös törvényszék rendeltetik mellytől a’ perek 
felebbvitel utján a’ kir. udvar főtörvényszékeire küldetnek. 
Azon eg y h .  adományosakra nézve mindazáltal. kik e g y sz e r 
smind ország  nemesei is , a' fenemlitett székek Ítélő hatósá
gának egyedül az egyházi adományos birtokok iránt leszen  
helye , olly esetben , 'midőn több külön székben lakó alpere
sek eg y  perbe idézendők, avagy ha az eg y  perrel követelen
dő kereseti tárgy több székben helyeztetik , a’ felperes ügyét  
tetszése szerint a’ fenérdeklett székek bármellyikének bíró
sága elibe terjeszthesse.- 2. § . Ezen törvényszék állani fo g  
az adoraánytevö által nevezendő ’s illykép fizetendő elölülő
ből , nemkülönben az adománytevó által kijeleltek közül idő
szak szerinti tisztválasztásban az adományosak szabad sza 
vazataikkal választandó 6 bíróból; kijeleltetni fognak pedig

törvénytudók, érett ité ló tehetséggel , jó erkölcscsel és az  
adományosak bizodalmával hirók ’s ezek  közt is e lsőbbség
g e l  : egyházi adományos birtokosak. 3. §. A z  ekkép m eg
állapított . egyházi adományosak itélöszékénél legalább 5 
biró le s z  mindenkor itélethozhatásra szü k ség es  , a’ megürü
lendő hivatalok pedig az egyházi adományosak k özg y ű lésé 
ből teendő előterjesztésre az adománytevö által pótoltatnak 
ki. 4 .  § .  Minthogy Horvátországban és Torontálmegyében  
lakó ’s állapotokra nézve az előbbiektől merőben különböző , 
különös testezeteket nem tevő adományosak közügyekre n é z 
ve itélőhatósággal nem bírnak , köztük az í t é lő , az adomány
tevö , t. i. a’ zágrábi püspök ú g y is  mint topuszkai apát , 
nemkülönben a’ zágrábi káptalan ’s ennek nagy prépostja 
mint auránai perjel udv.biráinak rendezett itélőszékek szabá
lyai szerint szerkesztendő törvényszékük ezentúl is első b í 
róságnak hagyatik meg. M elly itélőszékek előtt ezen rendű 
adományosaknak egymás k ö z t i ,  vagy vidékiek által ellenök 
indítandó minden pereik el fognak intéztetn i; azokra n ézve , 
kik egyszersmind ország  nem esei,  ezen  bíróság hatósága  
szinte csak az általuk bírt egyházi adományos jószágra s z o -  
rittatván. 5. §• Ezen törv székeken , mellyeknél itélethoz
hatásra legalább 5  biró le sz  mindenkor szü k ség es ,  maga az 
adománytevö ülhet elöl , külöi-.ben pedig annak udvarbirója 
leend ezentúl is a’ szék rendszerinti elölülője ; nyilványosan 
rendeltetvén , hogy ezen törvényszékek a’ Torontálmegyé-  
ben lakó egyházi adományosakra nézve mindenkor azemlitett  
m egye  keblében tartassanak ; a’ közbirák pedig a’ 2ik §ban 
meghatárzott tulajdonságuak, ’s ezek közt e lsőbbséggel e g y 
házi adományosbirtokuak közül az illető adománytevö által 
vá’asztassanak , kik a’ bírói hitet , ha még le nem tették , a’ 
törvényszék előtt letenni kötelesek. 6. §  Ezen törvényszék
től , melly az egyházi adományszék minden terheltetése nél
k ü l ,  ’s egyed ü l az adománytevő költségin fog tartatni,  a’ 
fölebbvittperek az illető m egye törvényszékére, onnan pe
dig a’ hétszem. táblára küldetnek. 7. §. Ila ezen  utóbbrendü 
adománytevök az igazság-k iszo lgá ltatásban  késkednének, 
akkor az illető m egye közgyűlése megintvén előre, határidő- 
kijelelés mellett az adománytevőt, ennek k ö ltségű é  a’ bí
róság  e lö lü lő jé t , tagjait k in e v e z i , ’s az 5dik §ban megha
tározott mód szerint a’ perlekedőknek az igazságot gyorsan  
kiszolgáltatja. 8 § .  Végre mind az ország  dunamelléki me
gyéiben , mind Horvátországban ’s Torontálmegyében lakó 
mindkét rendű egyházi adományosak ’s ezeknek adományte- 
vöik közt akár az adományos jó szá g ra  , akár egyebekre néz
ve keletkezett perek az illető megyék törvényszékein indít
tatnak, onnan a’ kir. va g y  il lető leg  a’ b á n i , ezektől pedig a’ 
hétszem. táblára vitetnek fölebb ; hasonlóul 9. § Mind a két 
rendű adományos egyházi birtokhoz tartozó jobbágyoknak  
úrbéri perei az illető m egyék törvényszékein indíttatnak ; e -  
zek  fölebbvifele sorára nézve pedig  az úrbéri 7dik tcz. 4ik §. 
rendeleténekleszen  helye. 10 § . A ’ most említett jobbágyok  
’s az egyh ázi  adományosak urihatósága alattiévá egyéb s z e 
mélyek polgári perei az illető adományos birtokosak által tar
tandó uriszéken indíttatnak, honnan az illető m egye törvény
székére  , ’s innen a’ k ir . ’s i l le tő leg  a’ báni,  ’s ezektől pe
d ig  a’ hétszem. táblára vitetnek fölebb.

T ö r v é n y j a v a s l a t  « ’ f u t ó  h o m o k  á l t a l  o k o z /  n i  n i  
s z o k o t t  k á r o k  i n e g g á t l á s a  i r á n t . Haszonvehelő térek fu lóho-  
mok általi elbontásának gátlásárarendeltetik: 1 .§ .  A ’ futó
homoknak faültetvények, vagy  más alkalmas módok általi e l
fojtása az érdcklett birtokosak barátságos eg yesü lése  u t
ján nem eszközöltetvén , a’ következő §§ban körülirt eljárás 
mellett közhatóság közbejöttével eszközlendő. 2  § .  A ’ ho
mokfolyás elfojtására szü k ség es  munkálatokhoz kivántató 
mindennemű költségeket mindazon e g y  vagy  több határbeli 
birtokosak , kinek birtokai az elfojtandó homokos tértől e lbo-  
rittatnak, v a g y  elboritás veszedelmibe kerülhetnek, az il ly  
veszélynek kitelt birtokaik terjedelm éhez, ’s a’ tőjük e ltávo-  
litandó kár mennyiségéhez aránylag közösen viselni tartoz
nak. 3. § .  A ’ kártevő homok elfojtása végett a’ 2. §• szerint
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erdeklett birtokosak közül kiki az illető t.hatósághoz fn lya-  
modhatik, olly esetekben mindazáltal, midőn a ’ futóhomok 
által a’ kár közadó alapjához tartozó terekben , közlekedé
si  vonalokon , vagy nyilványos köztudomásra nevezetesb ki
terjedésben okoztatib , a’ kártevő források elfojtását az i l le 
tő törv.hatóság a ’ nélkül i s , hogy e ’ részben az érdeklett  
birtokosak résziről folyamodás tétetnék , elrendelheti. 4. 
§. A ’ t.hatóság a’ 3. § .  értelmében benyújtandó folyamodás , 
vagy  hozandó határzat következtében küldöttséget r en d e l , 
melly ha az előrebocsátandó vizsgálat utján tapasztalamba : 
hogy a ’ folyamodásban kitett homokfolyás azon birtokoson 
kívü l ,  kinek tulajdonához tartozik , másnak is kárt okoz : a) 
Minden érdeklett fé ln ek ; valamint szinte b) A ’ mennyiben  
kivántatnék , részrehajlatlan szakértőknek is meghallgatásá
v a l—  c )  A z  illető felek barátságos m eg eg y ez te té se  m e g -  
próbálása m ellet t: eg y részrő l  d) a ’ homok-elfojtás módját 
’s eszközeit, ’s ezek  közt különösen a’ végrehajtás iránt m eg
bízandó e g y  vagy  több egyed  kijelölését ’s az évenkint szük
s é g e s  költségek e iő leges  felvetését magában foglaló kime
ntő tervet; más részről pedig  e )  a’ kulcsot do lgozza  ki , 
melly szerint a’ kivántató költségekben az illető birtokosak 
részt  veendnek ; ’s mindezekről f)  a’ kiküldő t.hatóságnak  
jelentést teend. 5 .  §. A' küldöttség vélem ényes jelentése az  
il lető törvényhatóság legközelebbi közgyűlésében vagy  ta
nácsülésében vizsgálat  alá vétet ik; ’s a’ teendők terve köz-  
határzat által megállapitfatván , annak végrehajtása elren
deltetik. 6 .  § .  Ha az érdeklett birtokosak a’ küldöttség által 
a' s z ü k ség es  költségek felosztására nézve megállapított 
kulcsban mindnyájan megnem  nyugodnának, a’fenforgó kér
dés az 1840  : 13. tczikkelyben körülirt módon alakítandó vá
lasztott bíróság által le s z  elítélendő , mellynek határozata 
csak rendes per utján ’s birtokon kívül változtathatik meg. 7. 
§ .  A ’ végrehajtás iránt megbízandó egyedek az illető bir
tokosaknak , a ’ kerületi szolgabirónak, vagy k erü let i’s vá
rosi kapitánynak elnöklete alatt évenkint tartandó gyü lekeze
tében munkálataikról . bevételeikről ’s kiadásaikról számot 
adni tartoznak, ’s ezen számadások a’ birtokosak gyü lek e
zetében rájok nézve tett észrevételekkel együtt m eg v iz sg á 
lás vég e tt  a ’ t.hatóságnak évenkint bemutatandók. 8 .§ .  A ’ 
birtokosaknak a’7  §ban említett gyü lekezete  a’ végbeviendő  
munkálatok folytatására nézve a’ körülményekhez képest to
vábbi v ég zések e t  szavazattöbbséggel hozhat ugyan ; ezek  
mindazáltal végrehajtás előtt jóváhagyás végett az illető ha
tóságoknak az elnöklő által bejelenttndők. 9. §. A ’közhatá- 
rozat által megállapított terv végrehajtásának akadályozása 
az 1840: 10. tez. 6  §ban kitett ’s az ott körülírt módon m eg 
ítélendő büntetés ala't tilalmas ; a’ megállapított terv szerint 
évenkint megkívántaié költségek pedig a’ fizetni vonakodó
kon a’ végrehajtás iránt megbízott egyedek feipörösscge a -  
la t ta z  1 8 3 6 :  20; ’s 18 4 0 :1 1  t. ez. szerint szóbeli sommás 
per utján megveendők. 10 §. Midőn a’ kártszenvedok mind
nyájan ugyanazon e g y  határbelibii tokosak , a’ 4. §ban em
lített küldöttség által teendőket a’ kerületi szo lg a b iro ’s i l 
le tő leg  kerületi vagy  városi kapitány az érdeklett felek bár-  
mellyikének megkeresésére az illető törv.hatoság kiküldését  
nem várva , azonnal teljesíteni tartozik. 11. §. Ha a futo- 
homok általi elbontás veszélyének kitett térek több f.hato- 
s k g  kebléhez tartoznak , a’ 4. § .  szerint eszközlendök az 
illető törv.hatóságok részéről a’ h e ly sz ín ére  küldöttség ál
tal teljeeitendők ; ’s mindazok , mellyek ezen küldöttség j e 
lentése  folytában ’s azután is a’ megkezdendő munkálatok
folyama alatt a’ jelen törvény értelmében a’ közhatóság által
m egrendelendők, az illető törvényhatóságok közt folyta
tandó kölcsönös értekezés utján fognak elinteztetni. 12. §< 
Ha az illető törvényhatóságok a’ jelen törvény értelmében 
eszközlcndőkrc nézve egymás közt meg nem egy ezn én ek :  
a’ teendők elhatározása a’ kir. httó tanácsot illeti ; melly a 
fenforgó körülmények m egv izsgá lása ,  ’s a’ 4. § .  értelmé
ben teendők elintézése , valamint a’ megkezdendő munkaia
tok igazgatása  s azokra való fe lügyeié*  végett  a’ körülmé

nyek fontossága úgy kívánván , az illető törvényhatósá
gok  veg y es  bizottságával együttmunkálandó állandó biz
tosságot is nevezhet ki.

Állatkínzás .  *J
Mielőtt szorosan a’ kérdés megfejtéséhez fognék , azon 

viszony taglalását látom szü k ség esn ek , mellyben a’ kérdés 
hazánk jelen állásához van, mert csak ezt határzott módon 
fe l fogva ,  oldhatni azt meg czélszerüleg , sükerrel. A ’ kér
dés hazánkra nézve kettős jelentőségű, mennyiben t i. az  
állatkínzás némileg az erkölcsiségnek fokmérőül szolgálhat  
es a statusnak kart okoz. De fajdalom! hazám állása még  
olly szomorú, hogy nemcsak az állatokkal bánunk méltatla
nul , hanem sokszor embertársinkkal, saját vérünkkel is. 
A z értelmiség előtt tudva van az úgyszólván baromi bánás
mód a’ bűnösök és iskolás gyermekek iránt, míg ezen mód 
gonosz méíelykint rágódik a’ javítandók ’s nevelendők lel— 
kületén, mig az ember felebarátját emberi méltósága s z e 
rint nem becsüli , mig erkölcs nem oltatik minden rendűek 
sz ivéb e ,  addig az állatkínzás fenmarad, mert ez természe
tes korcs kinövése az erkölcstelenségnek. Azonban , van
nak eszközök , mellyeknek erélyes használata a’ népet er
kölcsileg szelídítené , csak olly gyógyszert adhatni be az  
élő nemzedéknek , melly a’ gonoszt szivéből gyökeresen  
kiirtsa. A z erkölcstelenség a ’népben (azon fok szerinti,  i. 
mellyben az a’ népben van)tnagok után bús nyomokat hagyott 
századok tüntével m in tegy  örökké élő ’s fejlendő lényben 
mélyen gyökeret vert ’s e ’ nagy visszaalakulási (metamor
phosis regrediens) csak hosszas progrediens által hozatha
tok egyensú lyba, miért is csak az általányosb kinzásmó-  
dokat adandóm elő , mellyek egyszersmind olly természetű
ek ,  hogy magokra hagyatva, négyes viszonyban terjednek 
és  a’ statusra közvetlen káros befolyást gyakorolnak.

A z  á l l a t k í n z á s  mó d j a i .  Számtalan azon mód, 
mellyel nálunk a’ megkívántaié szellemi kifejlődés legalsó 
fokán (értem a’földművelést bel- és külkereskedés nélkül) 
vagy még ezen is alul nornad életet élő néptömeg, sőt az ér
telmiség különféle árnyéklatu köreiben is egyedek, osztá
lyok az állatokat ingereik, vágyaik holt eszközei gyanánt 
tekintik, ’s feledve azok érzéki életét, minden jobb érzést 
fsllázitőlag, embertelenül kínozzák. Ezen módok száma, 
fájdalom, olly nagy, hogy azok könnyebb elösorolliatása 
végett némi rendszerezési látok szükségesnek , ’s minthogy 
az állatéletben , annak az embeihezi viszonyaiban okszerü- 
leg három időszakát különböztethetni me g ,  u. m. »’ n e 
v e l é s ,  a l k a l m a z á s  é s  k i v é g z é s  időszakát: e’ 
mindegyik korban előforduló kinzásmódokat köveik, renddel 
adandóm elő.

a) N ö v e l é s  k o r i  k í n z á s o k .  Növeléskorát az 
állatnak nem az anya-méhfóli elválástól kezdve fajtájának 
megfelelő kifejléseig,hanem a’ foganszás perczétől kell szá
mítani, mert mit az anya szenved, nem szenvedi e ,  bár köz
vetve, az életre hatánylotr pete is , mellynek élete amazénak 
tér- és időbeli kiterjedése , ’s igy történ.k az , hogy a’ s z e 
rencsétlen álját már élte előtt kínoknak van alávetve. Hány- 
szoi szenved a’ terhes állat ételben , italban fogyatkozást e -  
zeknek mennyi- és minemüségökre nézve , vagy szertelen  
erős munkára szorittatik , hány ló veté cl ennek következté
ben , és ha világra hozta csemetéjét, nem képes annak kel
lótejet a d n i’s midőn zaklattatok , ingereltetik (mikint falu
helyeken az eg ész  országban csorda-hazahajláskor, főleg 
kutyák és pajzán gyermekek által) a’ fellázadt indulatok, ha
rag ,  félelem , ijedség  nem teszik é kártékony hatásúvá tejét 
fiára nézve?  Látjuk, a’ haragra lobbant dajka teje megöli a’ 
kisdedet, ’s az állatok tőlünk nincsenek olly távol tenge é le 
tükre n é z v e ,  hogy habár kisebb fokban is , hasonló követ
kezés ne történjék. Milly messze utakat kénytelen a m eg

• )  Kubinyiféle kérdésre pályázott, de a’ jutalomtól elesett mun
ka, „Nisiutile est, quod facimus , vana est gloria“ jeligével.



g y ö n g e  csikó anyjával, kötélen hurczoltatva ten n i ,  hogy  
kötik jászolhoz a’ néhány napos borjút, melly gyakran rán- 
gatódzásai által nyakára hurkolt kőtelével fojtja meg magát 
( a ’mit egy  egyszerű  karika -  alkalmazás elháritan) , majd 
szűk és rósz minemüségü eledelre szorittatnak , e g é s z  nyá
jak idő előtt elválasztatnak a’ tej m egnyerése  végett anyjok-  
t ó l , a ’ nép nagy r é szep ed ig  szeg én y ség b ő l  a’ csikókat, t i 
nókat még éretlen korukban kénytelen folytonos és  erőt k ivá-  
nó munkájához alkalmazni, a’ mi testük kifejlésének nem kis 
gátotvet .  b) A l k a l m a z á s i  k í n z á s o k .  Ha eddig in
kább csak gondatlanságot, nemleges kínzásmódokat látunk, 
itt szándékosan , kiszámítva , íettleg  v ég h ez  vitteken kell e l -  
szomorodounk. É s  elmondhatjuk méltán B e ö t h y  Ödönnel 
(o r sz .g y ű lé s i  napló) ,,nincs szerencsétlenebb állat a’ posta
iénál/*  E ’ boldogtalan tereintvénynek rósz táplálat mellett 
az idő viszontagságinak ’s ezen kívül honunkban az utak is
mert roszaságának kíméletlenül k itéve ,  ha kínos verítékük
kel sárral vegyült  portul fedetten, lehajlott f ő v e l , a lig  ván-  
szorgó lép tek k e l , egy tekintetet vetünk rájok. ez  e lég  s z á 
nakozást gerjeszteni az érző kebelben, ide számítandók,  
bár kisebb mértékben a’ rendes fuvarosok is , a’ városi bér
kocsisok (f iakerek) kiknek lovaik mindennemű fergeteget  
éveken át tűrni kénytelenek , valamint az e g y  , vagy  kétfo 
gatú szekeresek  is. Halmozva rakják ezek  meg szekereiket  
teherrel és a’ csontváz ló minden ízeit m egfeszítve vonczolja 
tovább, de emeltebb helyre ér és elakad , a’ szekeres  sz i t 
kok közt fordítja meg ostora nyelét és kifáradásig üti kenye
rét kereső állatját, a ’ nép összetódul és  —  mulat! végre mi
után többen a’ szekér kerekeihez feszültek és az ostornyél-  
záporújra elkezdődék , megindul az a lig  lihegő állat,  h ogy  
a’ legközelebbi dombocskánál az előbbi katastroph ismétel
tessék . í g y  van ez  a’ rendes vízhordó lovak- és szamaraknál 
is .  Gazdaság körül fő leg  a’ rósz utak kínozzák m eg  a’ nagy  
terhetvonómarhákat, eg y es  cselédek szeszé lye in  kívül. Szin
te ha vásárokra hajtatnak, messze helyekre, ’s mód nélkül 
zaklattatnak. Borjuk vásárra hozva kocsiba halommal rakva 
egym áson , v. kettő három puttonba szorítva mindennapi lát
vány. E zek  az  általányosb módok , mellyeket családi körök
ben az egyedek különböző alanyiságuk szerint különbüzöleg  
viszn ek  v ég h ez  , mint például gyermekek macskákon, ku
tyákon’stb., itt elő nem sorolható. —  de bizonnyal a’ n eg a 
tiv állatkínzáshoz számítandó és bárhoztatásra érdemes az  
állatok betegségeinek e lhanyagolása , nem orvoslása c )  K i 
v é  g z é s k o r i  k í n z á s o k .  E zek az állati életidő utolsó 
moczczanataiban történnek, és valamint hivatásuknál fogva  
legtöbb állatot v égezn ek  ki a ’ mészárosok , ugyszinte  az ál- 
talok előhozott kínzás m in ő ség e ,  de m ennyisége bizonyo
san felülhaladja a’ többieket. N ézzük  a’ szerencsétlen  borju
kat czombukon fehasitott bőrüknél fogva fe l fü g g esz tv e  bo
rús szem eikkel,  milly hosszú  időig hagyatnak életben. míg  
végre leöletnek. É s az úgynevezett  vágómarha mint zaklat-  
tatik előbb füleibe , nyelvébe harapó szelindekek á lta l , míg  
v ég re  kötélen felhozott fejjel sok ütés után dől e l .  E z e k u -  
tán következnek a ’ vad ászok , kik, miután honunkban a’ v e 
szedelm es állatok erdőinkkel együtt ig en  megritkultak, s z e -  
lidebb természetüeken , ő zek en ,  nyulakon töltik fő leg  ked
v ü k e t , mellyeket, ha kutyáik által m egzaklattak ,  raegmar- 
czongoltattak , v ég re  m eg löv ik ,  de gyakran ú g y  találva , 
h ogy  csak hosszabb idő után múlnak ki. Ü gyetlen  leölések  
a ’ háziállatoknál naponkint jönnek e lő ,  csak e g y  tyúk milly 
soká vérzik el az ügyetlen szakácsné kezében. — De szo 
morú tapasztalás , h ogy  férfiak , kik a ’ szelíd  musáknak 
szentelék é l tü k e t , mindezeket felülmúlják k eg y e t le n sé g e 
ikben , ’s kínzásaikat folyóiratokban bocsátják a’z emberiség  
e l é # )  Ilonunkban még csekélyebb a’ tudományos kísérletek

*) Milly szörnyű kegyetlenek például dr. Budget kísérletei, kö
zöltéivé: Müllers Archiw für Anatomie. 1843. folyóiratban.

szá m a , de két éve tétettek a’ barmászi intézetben kegyetle
nek. E g y  kutya elevenen bonczoltatott f e l ,  és mit láttunk? 
palpatio cordis, motus peristalticus ventriculi —  és e ’ miatt 
félóráig marczongolt a ’ véres kés élő testrészei közt. Lovak  
delej villany által milly borzasztó gyötrelmek közt v ég ez te t 
tek ki. Ki látta a’ fájdalmaktól kidőlt könyúben rezgő szem e
ket , a’ test görcsös rángatódzásait , az e g é s z  állaton elom
lóit kínos é r z é s t , m eg kellett indulnia, ’s midőn a’ megkín
zott örök nyugodalmához eg y  perez nem kivántatott, m eg-  
szünteték a’ delejvil lany, a ’ szemek visszatértek ürege ik
b e ,  visszanyerek természeti fényüket,  az izmok m egerő
södtek ,  ép volt az e g é s z  t e s t , most ismét azon kínok k ez
dődtek és ig y  tovább míg vére a’ delejfolyam utolsó görcseit  
elliozá. Nem lehet elhallgatni itt,mit gyermekek apróbb álla
tokon, e g erek en ,  gy ík o k o n , békákon követnek e l ,  úgy  
szinte madarakon is , mellyeket majd majom szerete tü k k el, 
majd pajzán játékukkal ölnek el.

Ezek az állatéletben előjönni szokott általányosb kinzá- 
si módok , ’s úgy most a’ következések vizsgálatához fo
gunk : még pedig miután az állat az állatországban kettős v i
szonyban á l l , úgymint az egyéb állatokhoz és az emberhez , 
ez utóbbihoz ismét ennek társasági állásánál és egyediségé
nél fogva statusgazdasági és emberiségi tekintetben , innét 
a’következések először z o o l ó g i á i  t e k i n t e t b e n  szem- 
lélendők. Legnagyobb változás mutatkozik a’ fajták átme
neteikben , átképzéseikben (Umbildung) elkorcsosulásuk- 
ban , elvonva azon változatoktól, mellyeket az éghajlatmi- 
nemüsége, ezen irányban észrevétlen fokozatokban ugyan , 
de biztos vonalmakkal hoz elő. Az állatnak hatányköri első 
perczétől adott irány, teste kifejtésére szakadatlan küzd e -  
löhaladtában és a’ kifejlésre elég anyagot nem n y e r t , vagy 
külső behatás által elnyomott életerő sükcrtelen küzdésével 
meggyengül, irányt téveszt, szüleménye eszméjénekmeg 
nem felelő tökéletlen lesz. Ezek keleti és nyugoti fajokra 
osztatnak, a’ nyűgöt európaiakhoz tartozik a’ magyar ló a* 
törökkel ( e z  a ’ persa és arab lovaktól szárraaztatik ) ke
verve, ismértető jegyei: nehézkes fej, szűk orr-lyukak, 
hosszú test, jó ezorabok , tartósság kevés táplálattal, az 
erdélyi faj nagyobb és jobb. Mi mecklenburgiakat veszünk 
például a’ miéink nemesbítésére , mellyek angol fajokkal ve- 
gyitvék , de n. jobbítottak , nagyok , szép egyenes fejjel , 
jól idomzott nyakkal , egyenes crupe-pal, erőteljes ezom- 
bokkal, érzete finom , tartása nemes , teste könnyűséggel 
b ir ,  lovaglásra, kocsizásra különösen alkalmas , de már e- 
zen párosítottak harmadik, negyedik ivadéka egészen a’ 
belföldiek typusát viseli, minek hatalmas tényezője a’ czél- 
szerűtlen , sőt kártékony bánásmód , mit elég biztosan kö
vetkeztetünk onnan , hogy újabb utazók szerint Arábiában 
alig van 7 0 0 0 — 8 0 0 0  darab ló ,  ezek sem szépek , mig el
lenben Anglia legjelesebb lópéldányokat szolgáltat mes
terséges nemesítés utján. Honunkban országszerte a’ pa
rasztság nagy részének apró , gyenge alkotásu, elcsigázott 
lovai szinte a’ rósz bánásmód által elfajult vegyitése a’ 
moldvai, tatár vagy török eredeti fajtáknak , valamint a’ nö
vényeknél rósz földben, vagy természetellenes bánásmód 
mellett a’ fajokat rutul elfajulni látjuk, (Folyt, köv.)

l á r r z a .

A ’ dunántúli ref. egyház-kerület sepf. 16dikán tartott 
gyűlésében a’ most Pápán levő főiskolának keblükbe áttéte
léért folyamodó egyházak közül, szavazattöbbséget a’ ko
máromi nyert;  azonban a’ győri két prot. egyház terve’s a— 
jánlatai is egy e’Négre kiküldött választmány által megvizs
gáltatván , azon esetre, ha azok czélszerüeknek’ s a’ két 
egyház az iskola bekeblesitésére alkalmasnak találtatnék,, 
a’ legközelebbi gyűlésen , a’ most többséget nyert komáro
mival versenyszavaizatra fognak bocsáttatni.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.
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^  V á l a s z u z e n e t e  ii m. F R R nek a' zsidók dolgában. 
0  cs. kir. Föhgsége ’s a’ m. FRR. a’ zsidók polgári állása 
kedvezőbbé tétele iránt utóbbi orsz.gy. alatt kifejtett néze
teiknél fogva egesz készséggel megegyeznek abban, hogy 
azok , mellyek e ’ részben ő Fels, elibe már fölterjesztettek, 
de k. kir. jóváhagyást nem nyertek , ú g y ,  a 'mint a’ t. Rr ! 
által közlött t.javaslat 1 , 2 ,  3 és 4ik §§ban foglaltatnak , u -  
jabban is fölterjesztessenek. Az 5dik §ra pedig megjegyzik, 
hogy miután a’ tudományok és szép mesterségek gyakorlá
sának megengedésére nézve , mennyiben t. i. azt az orszá
gos Rdek a’ fenálló körülményekhez képest a’ zsidókra tör
vény által kiterjeszthetőnek tartották ’s az utóbbi ország- 
gyüle'sből tett felírásban kiterjesztetni kívánták , jóváhagyó 
k .k .  válasz következett, és ez az 1840: 29. t. ez. 2dik §ba 
be is iktattatott, ennek további terjesztésére ő cs. kir. Fhge 
’s a’ m. FRR. elegendő okot nem látnak’s ennélfogva ahoz 
nem járulhatnak. Mi már a’ közlött f. ez. b) és következő 
§§ban ezúttal javaslatba hozott ’s a’ zsidók helybeli viszo
nyai, nemkülönben iskolák ’s nevelésük elrendezését tárgya- 
zó intézkedéseketilleti: ezek tárgyalását ő cs. kir. Fhgsé- 
ge ’s a’ ra. FRR. akkorra tartják halasztandónak , midőn a ’ 
nevelési és oktatási rendszer egész kilerjedésében orszggy. 
tanácskozás alá fog vétetni ; ’s annak hogy a’ t.hozás a’ zsi
dókra nézve különösen’s előleg intézkedjék szüksége annál 
kevésbbé forog fen , mivel különben is szabadságukban áll 
iskolai rendszerük czélirányos javaslatát maga ulján eszköz
leni. Egyébiránt az országban letelepedni kívánó idegen 
zsidókra nézve teendő intézkedés iránti javaslatáta’ t. RR.- 
neköcs .  k. F h sé g e ’s a ’m. FRR. annálinkább elvárják, mi
nél bizonyosbnak tartják , hogy a’ zsidóknak a’ fentebbiek 
szerint engedendő kedvezések ’s jótékonyságok élvezhetése 
végett számos idegen és vagyontalan zsidó igyekezendik az 
országba költözni. Az előadottakban pontosulván ő cs. kir. 
Föhgsége ’s a’ m. FRRnek észrevételei, ezek elfogadása ’s 
a ’ közlött felirási javaslatnak ezekhez leendőalkalmazása vé
gett a’ t. RRet szives bizodalommal felszólítják.

Válasza a ’ m. F R R n ek  a’ l R R heza ’ nemnemeseknek 
közigazgatási hivaialokrai alkalmazhatása tárgyában.X' hi
vatalképességnek a’ nemneraesekre lépcsönkinti terjeszté
sében ö cs. k. Föhgsége ’s a' m. FRR. a’ t. RR. üzenetéből 
’s jelesen azon kijelentésből , miszerint a’ közlött intézke
dést addig i s ,  míg a’ t hozás a’ hivafalkcpességről általa— 
nyosan rendelkezni fog , kívánják tétetni; továbbá a’ tör
vényjavaslatban egyedül a’ közigazgatási hivatalok megem
lítéséből az tűnnék k i , hogy a’ t. RR. is a' hivatalbeli képes
séget nem általányosan , hanem némi megszorítással kíván
ják a’ nemnemesekre kiterjeszteni; a’ törv.javaslatban hasz
nált ,,közigazgatási hivatal“ kifejezés pedig különböző ma
gyarázásokra szolgáltatna alkalmat: a’ m FRR. előbb, hogy- 
sem e’ részben határzottan nyilatkozzanak, bizodalmasan 
felszólítják a’ t. R R ket, miszerint azon hivatalokat, mely- 
lyek viselhetését a’ nemnemesekre kiterjeszteni szándékoz
nak , az e’ részben alkotandó törv.javaslatban szabatosan ’s
világosan előadni szíveskedjenek.

YálnszA (Vm. FRRnekcC t. RRJicz u folyohoTnok ül— 
tá l okoztál n i szokott károk megg állása iránti t.javaslat tár
gyában. A’ folyóhomok által okoztatni szokott károk meg- 
gátlása iránt közlött t.javaslatot ő cs. k. Főhge ’s a’ m. FRR. 
elfogadván , egyedül az 5ik §t kívánnak a’ felek bátorsága ’s 
megnyugtatása tekintetéből akép módosítani: hogy az illető 
közgyűlés vagy tanács közhatározatával meg nem elégedő 
félnek szabadságában álljon ügyét végrehajtás előtt a’nm.httó 
tanácshoz felebb vinni, ez pedig arra 3 hónap alatt határoza
tát kiadni köteles legyen: minek elfogadására is a’ t. RRket 
bizodalmasan felszólítják.

V á l a s z ü z e n e t e  a? m. F R R n ek  az egyetem állapota 
tárgyában. A’ t. KK. és RRnek az egyetem jövedelmeire ’s 
azok kezelésmódjára nézve előterjesztett kivánatához ő cs. 
kir. Fhgsége ’s a ’m. FRR. azon okoknál fogva , mellyeket az 
alapítványi pénztárak érdemében átküldött válaszüzenetük
ben előadtak , nem járulhatnak , mennyiben az egyetem ér
téke is egyh. alapítványok és javadalmakból keletkezett. Mi 
pedig az egyetem tanítási rendszerének szükséges rendel
kezés végett már ez országgy. elibe terjesztését illeti, ezt a 
m. FRR. már az idő rövidsége tekintetéből sem vélik elfogad
hatónak, óhajtván azonban,hogy az egyetem tanitásmódjára 
nézve czélszerü javítások mielőbb történjenek , egy olly fel- 
terjesztésben , mellyben ő Fels, azon intézkedések kegyel, 
megtétele végett megkéretnék, miszerint addig is, míg a’ 
nevelési tárgy rendszeresen fölvétetnék, az egyetem tanitás- 
módja a’ tanítási rendszer jelen fejleményihez képest foly
ton javíttassák, részükről is megegyeznek’s a’ felírásnak illy 
értelemben leendő szerkesztésére a’ t. RRket szives biza
lommal felszólítják.

V á l a s z - üzenete a? m. F R Rnek a' gyorsírás érde
mében. A ’ gyorsírás hasznát ő cs. k. Fhgsége ’s a’ m. FRR. 
is elismervén , a’ t. RR. azon kivánatában , hogy a’ gyorsí
rás előmozdítására ’s terjesztésére sikeres lépés tetessék , 
szinte osztoznak ; de miután a’ gyorsirásbani előmenet fő
kép hosszas gyakorlás által eszközöltetik , mert annak elmé
leti szabályai sokkal könnyebben magyarázhatók , ’s igy a -  
zok megtanulására sokkal kevesebb idő kívántatik, semhogy 
annak tanítására állandó tanitószék felállítása akár szüksé
ges akár czélszerü volna, úgy hiszik a’ m. FRR., mikép a’ 
gyors- í rás i  tanulmány terjesztésére legsikeresb ösztönül 
szolgáland, ha azoknak, kik magokat a ’ gyorsirásbani fára
dozással szerzett tanu'mányuk hasznát vehetik’s mivel az or- 
szággy. naplók tökéletes vitelére amúgy is több a ’ gyorsí
rásban jártas  egyed kívántatik , ő cs. k. Föhgsége ’s a ’ m, 
FRR. véleménye oda j á r u l , miszerint még ez országgyűlé
sen orsz. végzés hozatnék, miszerint jövendőben mindegyik 
táblánál a’ napló vitelére alkalmazandó gyorsírók száma , ’s a -  
zok fizetése megállapittatnék és igy a’ gyorsíróknak a’ kö
vetkező országgyűlésen bizonyos számban! alkalmazása ele
ve biztosíttatnék. Ezeknél fogva ő es k. Fhge ’s a ’ m. FRR. 
mind ebbeli nézetük elfogadására , mind pedig egy illy érte
lemben készítendő kimerítő javaslat előterjesztésére a’ tek. 
RRket szives bizodalommal felszólítják.

Felirási javaslat «’ K K . es RRnek az ausztriai 
tartományokban a' magyarországi lakosokon megvetetni szo
kott lehizási d íj , úgynevezett „Abfahrtsgelder“ megszünte
tése tárgyában. F e I s. stb. Felséged ausztriai tartományi
ban fenálló ama gyakorlat, melly szerint ha magyarországi 
alattvaló azon tartományokban bárminemű ingó vagy ingat
lan örökséget vagy nöhozományt nyer , ’s azt eladván , ér
tékét honába hozni akarja, eladási árának tizedrészét a ’ köz
pénztárba úgynevezett „Abfahrtsgelder“ adóczime alatt be
fizetni tartozik , hazánk számos lakosinak vagyonviszonyai- 
ra kártékonyán hat, ’s annál érezhetőbb, minél terjedtebb 
lesz naponkint a’ magyar ’s ausztriai tartományok közti köz
lekedés ; de miután honunkban az ausztriai alattvalók illy— 
nemű terheltetésnek alávetve nincsenek, nem egyezhetik 
meg a’ nemzetek egymás iránti viszonyaiban jogosan köve
telhető viszonosság elvével sem , melly korunk szelíd irá
nyának egyik tulajdona; ’s minthogy köztudomás szerint Fe l
s é g e d ’s a’ több külföldi ország kormányai közt létesített 
szerződések utján az illető nemzetek e’ tárgyra nézve viszo- 
nos hasonlatosságba állíttattak , ’smi Felségednek hű Ma
gyarországa iránt viseltető atyai szeretetébe teljes bizodal- 
munkat helyezvén, hinni sem merjük a z t , hogy Fels, ausz-
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triai kormánya alatt hazánkfiai sorsa e’ tekintetben idegen 
nemzeteknél kevésbbé igazságos állapotban hagyatib, fiúi 
bizodalommal kérjük Fels-, hogy ausztriai tartományaiban 
kieszközleni méltóztassék : miszerint ezen a’ kölcsönösség 
jogait sértő ’s magában is igazságtalan adóztatás a’ magyar
országi lakosok irányában egészen szüntessék meg. Kik e -  
gyébiránt. ’stb.

F e l í r á s t  j a v a s l a t  a ’ t. RRnek az 1 8 3 6 :  Iád . es
1 8 4 0  ; 13. t. ez. rendelele old eső világos öröködéni esetek
ben az ügyulra nézve megengedendő felebbvitel tárgyában. 
Fels. ’stb. Az 1836: 14, és i 840: 13. t.czikkekben a’ vilá
gos öröködés esetére nézve megállapított eljárásnak a hon
polgárokra nézve annál jótékonyabbá tétele okából szüksé
gesnek tartván elrendelni, hogy jövendőben az eljáró kül
döttségek ügyutra nézve hozott Ítéleteitől azillefö t.székekre 
birtokon belöli felebbvitel engedtessék; midőn ez iránti t .-  
javaslalunkat Fels, elibe terjesztenek, kérjük Fels.: hogy 
az t kegyesen jóváhagyni méltóztassék. Kik egyébiránt ’stb.

Törvényjavaslat ugyané’ tárgyban. 1. §. Az 1*36: 
14. és 1 8 4 0 : 13. ícz. rendelete alá eső világos öröködésie- 
setekben az eljáró küldöttség által az ügyutra nézve hozott 
Ítélettől az illető t.hatóság törvényszékére ezedtul birtokon 
belől felebbvitel megengedtetik. 2. § E ’ felebbvitelt az il
lető felek az ügyutiránti Ítélet kihirdetése napján tartoznak 
az eljáró küldöttségnek bejelenteni, későbben közbevetett fe
lebbvitel nem érvényes. 3. §. Az illető törvényszék, melly- 
bez a’ tárgybeli irományok eredetiben fognak áttétetni, a -  
®ok bemutatására következő elsöülésében a ’ felebbvitt üg y -  
uti kérdésére nézve Ítéletet hozni fog; a’ tárgy érdemébe 
azonban nem bocsátkozhatik. 4. §. Valamint az 1840: 13. 
úgy a’jelen törvény is az 1836 : 14. ícz. folytában a’ sz. kir. 
varasokra és szab. kerületekre sz in túgy , mint a’ megyék
re terjed ki.

Üzenete a 't . R R nek a rn. F R R h ez  a' hajózásgátló 
nemeiig akadályok megszüntetése iránt. Az o rszág  különbö
ző vidékin lakó számos hajósgazda ’s kereskedőknek e lejök- 
be terjesztett kérelme által figyelmeztetvén a ’ RR azon te te
mes akadályokra , mellyek a’ hajózást az országnak e’ végre  
alkalmas folyóin gá to lják ,  ezen akadályok elhárítása iránt 
rendelkezni a ’ törvényhozás teendőji közé tartozónak v é l ik ; 
’s  azért ö cs. kir. Föhgét tisztelettel kérik, a ’ m. FRRket pe
d ig  bizodalmasan felszólítják : hogy az ide csatolt t j a v a s 
lathoz megegyezésükkel járulni raélíóztassanak; ezen törv .-  
javasla t 5dik §ra nézve mindazáltal m eg jegyz ik ,  hogy  a’ 
mennyiben ezen §ban ott említett ép ü le te k , kertek ’s gyü 
mölcsösek kisajátításának elve kimondatik: a’ pénzalapról , 
mellybólezen kisajátítás eszközlendő, nézeteiket az o rszág  
közszükségei mikcpen leendő fedeztetése iránti véleménya
d á s  végett kiküldött orsz. választmány je lentésének tá rgya
lá sa  után fogják kijelenteni, mellytől még a’ 2dik §. sze r 
kezetének végső megállapitása is függ .

Törvényjavaslat a' hajózás*álló nemeiig akadá
lyok megszü/itefexeröl. A’ hajózásnak az ország minden e’ 
végre alkalmas folyóin leendő előmozdítása végett köv. ren
deltetnek : 1. §. A’ t.hatóságok kötelesek az iránt intézked
ni : hogy a’ vontatásra szükséges utak ott i s ,  hol hiányza
nak, a’ törvény kihirdetése után azonnal elegendő széles
ségben folyvást járható karban tartassanak. 2 . §. Az e’ vég
re szükséges munkálatokra a’ (T.) t. ez. által szabályzóit 
közmunkák fordíthatók. 3. §. vontatóutak szélességét kö- 
Tülményekhez képest az illető t.hatóság határozandja meg. 
4 . §. A’ vontatóutakra szükséges tért az illető partmelléki 
birtokosak ingyen átengedni tartoznak ; a’ mennyiben mind
azáltal az illy földtér átengedése által egyes birtokosak má
sok felett arány talanul károsodnának, ezek kárát az illető 
hatáibeli minden birtokosak aa 1836: 25 t. ez. által kijelelt 
szóbeli sommás utón aránylag pótolni kötelesek, az úrbéri 
tartozékokra nézve pedigaz ú rbéri szolgálatok, adózások 
csökkentésének is helye leend. 5. §. Ha a’ vontatóutnak meg

kívántaié szélességben leendő megnyitását épületek, ker
tek , gyümölcsösek gátolják , ezek kisajátitandók. 6 . §. Ha 
a’ hajóvontatásra közhatározat által kijelelt utón bár mine- 
mü épitvények, árkok, szán tás’s faültetések által akadályok 
állíttatnak elő : ezeket megyékben az illető kerületi sz.biró , 
kerületekben pedig és szabad kir. városokban a’ kapitány a -  
zonnal elhárítani köteles; egyszersmind pedig a’ tettest az 
általa okozott kár és költségek kétszeres pótlására szóbeli 
summás utón kényszeritendi a’ kárnak 's költségek egyszeri 
megtérítése a’ károsult f e le t , a ’ marasztalási summának e -  
gyéb része pedig az illető hatóság közpénztárát illetvén; 
olly helyre , hol malom nem állott, a’ folyónak akár partján a-  
kár medrében malmot, a’ törvényhatóságnál előre teendő j e 
lentés nélkül állítani tilalmas. 8 . §. A’ t.hatóság az újólag 
állítandó malom helyzetét, vájjon a’ hajózás akakályára nem 
szolgálna é?  küldöttség által megvizsgáltatván, a’ malom- 
felállitásra engedelmetadand , vagy azt a’ körülményekhez 
képest meg is tagadhatja. 9. §. Ha a’ jelen törvény kihirde
tése előtt már fenálló malmok szolgálnak a’ hajózásnak aka
dályul,a’mennyire azok egy helyről a’másikra elmozdithatók , 
az illető t.hatóság határozata szerint más alkalmas helyre 
átteendők ; olly malmokra nézve pedig, mellyek el nem moz
díthatók, az 1751: 17., 1849: 1 0 . t.czikkekben körülirt 
eljárásnak van helye. 10. §. A’ hidaknak a’ hajók átbocsátá- 
sára szükséges, ’s a’ helybeli körülményekhez képest mind
azáltal a’hidoni közlekedés fentartására napjába*! ismételve 
is eszközlendő kinyittatása , valamint szinte réveknél a komp 
áthúzására szolgáló kötél-leeresztés idejét ’s az ezekért fi
zetendő bért az illető megyei ’s kerületi hatóságok határo- 
zandjákmeg. 11. § Az illető t.hatóságnak e’ tárgyban ho
zandó határozatai a’ hidaknál , réveknél mindigfüggesztes- 
s e n e k k i , azok elömutatása nélkül a’ hid-felnyitásért, vagy 
kötél-leeresztésértsemini sem szedethetik. 12 §. Hajózható 
folyókon a’ lábonálló hidak vagy kinyitásra , vagy olly ma
gasan építtessenek, hogy bármelly hajó alattuk minden idő
ben elmehessen. 13. §. a ’ már fenálló hidak az illető köz
hatóság határozatára’s az általa megállapítandó határnapig 
a ’ 1 2 . §. rendelése szerint megigazitandók , különben az il
lető t hatóság által megigazittatván , az okozott küllségek a’ 
mulasztón az 1*36 : 2 0 . t. ez. által kijelelt summásuton meg- 
veendők. 14. §. Ki a’ folyón akár fel akár lemenő hajóktól az 
1751 : 17. t. ez. rendelete ellen bárminemű névvel nevezen
dő vámot, vagy bért zsarol, az ekkép károsult hajós felpe- 
ressége alatt megváltoztatván e’ részben az említett 1751 : 
17. tcz. rendelete, az 1836: í.czikkben körülírt szóbeli sum
más eljárás u?ján, a ’ kizsarolt összeg megtérítésén fölül 
100 ftban annyiszor mennyiszer elmarasztalandó. 15. §. 
Tisztjei, szolgái, vagy haszonbérlőji által elkövetett zsa
rolásért mind a’ kizsarolt összeg megtérítésében mind a’ 14 
§ban kitett birságban az illető birtokos elmarasztalandó ; vi- 
szonti keresete mindazáltal a’ zsarolást elkövető tisztje, 
szolgája vagy haszonbérlője ellen fenmarad. 16 §♦ A’jelen 
t.czikk rendelete a’ végvidékekre is általányosan kiterjesz
tetvén, a’ karópénz , kazukás , ’s bármi más néven nevezett 
parti vámok szedése , ugyszinte az útlevelek látomásozá- 
saért vétetni szokott taxa az 1751: 17 t. ez. értelmében a -  
zokban eltöröltetik , ’s ó Föls. a’ törvény rendeletét meg
szegő katonai tiszteknek a’ 15. §. értelmében a’ károsult ha
jós részére leendő marasztaltatásuk iránt rendelkezni fog. 
17. §. Helyben álló hajó kormányosa, ha a’ mellette elvon
tatandó hajóról hozzá intézendő felszólítás után árboczfáját 
azonnalié nem e resz t i , az okozott kár ’s költség megtérí
tésén felül a’ felszólító hajós részére 12 frtban a 14ik §ban 
megemlített szóbeli summás eljárás utján annyiszor men
nyiszer elmarasztalandó. 18. §. Azon visszaélés , miszerint 
a ’ bácsi Ferencz-csatornán keresztülmenő hajóktól annak 
biztosítására, hogy legközelebb utjokat visszajövet ismpt 
ezen csatornán veendik, bizonyos pénzmennyiség szo
kott vétetni, jövőre a’ l4dik §ban kitett büntetés alatt 
eltöröltetik.
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Á l l a t k í n z á s .
(Folyt, és vége.)

Az elősoroltaknak közvetlen káros következései van
nak , még pedig a) S t a t u s g a z d a s á g i  t e k i n t e t 
be n .  A’ statusgazdaság alapját bonunkban kétségtelenül a’ 
földművelés teszi (Francziaország szomorú állapofja Sully 
minister rendszere elvetése után Colbert alatt eléggé bebi- 
zonyitá ezt általányosan); ehez pedig ép, erős lovak, mar
hák kívántainak, de a’ mellyek csak jobbmódu , sokkal cse
kélyebb számú földművelőinknél találtatnak, a’ nagyobb rész 
ellenben rósz barmokkal tökéletlenül végzi munkáját, több 
időt pazarol (kevesebb ereje lévén) és kevesebb síikért húz. 
Honunk termesztő ország , és az igaz évenkint 120,OüO da
rabmarba, 175,000 sertés, 125,000 d. juh, gyapjú 150,000 
mázsa vitetik külföldre, de ha ehez hozzáadjuk , minden 
gabona, bor ,  dohány’s t b. termékeinket, mellyek külföld
re vitetnek , összesen 40—50 milliói: kapunk érettük, melly 
összegnél mi egyedül a’ gyapjúért többet fizetünk a’ kül
földnek, mennyit adunk még ki angol lovakért, selyemért, ko
cs ikér t’sib, melly kiadásban hogy a’ nemzet tőkéje ernész- 
tetik , kétséget nem szenved, ’s ez nem volna é legalább egy 
részben kikerülhető, ha a’ lovak nemhogy kinoztatnának , 
hanem gonddal ápoltatnának, *) a’ főczikk, a’ gyapjú, ju- 
hainkkal együtt több szorgalommal nemesbittetnék és igy 
gyapjuadónk egy részét a’ külföldnek vagy fedeznők, miu
tán saját kivittünkért többet kapnánk , vagy amannak beho
zatalát fölöslegessé tennők. Ménesek, gulyák , sertés-csor
dák illő ellátása étellel, itallal, az idő viszontagságaitól gon
dos megóvás, párosulásra több tekintet, különösen a’ csi
kók,  tinók növelésére fordított nagyobb figyelem mennyire 
nemesbili ezeke t! — Ollykor pusztító járványok dühöngnek 
háziállataink közt, egész tájak nyájai, gulyái,  ménesei 
eldöglenek , és itt a’ rósz tápszerek és italnak , a’ szabad ég 
alatt nedves időjárás, tartós hideg v. rekedt istállók kárté
kony behatásának , erótetett munkára szorításnak kell azt, a’ 
barmászat elvei sze r in t , tulajdonítanunk. Gondosság mel
lett sok ezer darab életben tartatnék és aJ status sokat nyer
ne , számtalan család ovatnék meg a’ reá következendő sú
lyos csapástól. Honunkban a’ pazar természet ezernemü a-  
jándokai közt vannak a ’ Kárpátok vidékén némelly tájak a’ 
természettől vadaskertekké mintegy teremtve , mellyeknek 
azokká átalakítása igen csekély mesterséget igényel , ’s ha 
vadjaiért Csehország , melly ezek tenyésztésére kevésbbé 
alkalmas, évenkint 2  millió forintot vesz be , vájjon honunk
ban nem jövedelmeznének é többet , miután itt a’ nyulak , 
például,mindennapi pusztítás mellett sem fogynak el, ha czél- 
szerü törvények szabályoznák azok pusztítását’s vadasker
tek állíttatnának. M ára ’ rómaiaknak voltak vadas kertjeik, 
eleinte kisebbek L e p o r a r i a  név alatt, később Horten- 
sius nagyobbat állított, mellyet ö T h e r i o t r o p h e i o n -  
n a k nevezett, vagy mivel nagyrészint tölgykarókkal is vol
tak kerítve , innét R o b o r a r i a nevet is kaptak. Mit ők 
fényűzésből tettek, tegyük mi hasznáért, állítsunk vadas
kerteket szarvasok és őzek , nyulak, sőt vaddisznók szá
mára is. b) E m b e r  i s é g i  t e k i n t e t b e n  is igen fon
tosak az állatkínzás követkéz ősei, Az állatok ha esszéin e m 
is , de érzéssel bizonyára bírnak , mellyel,"mint a’ minden
napi tapasztalás mutatja , a’ bantalmakat, mint a’ jótétemé
nyeket felfogják ’s a’ felfogásróli érzelmüket örvendő tekin
tetük, hízelgő magukviselete által, vagy viszont tűrő és szen
vedő tekintetükkel tudatják velünk. Az állatnak lelke van , 
melly organizmusát élteti, belső szellemi elv , es a’ kívül
ről felfogott behatásokat körülmények szerint változtatja, 
módosítja, innen hasonlatossága az emberi lélekkel. Nyilván 
hir az állat érzéstehetséggel az érzésműszerek és az azok
nak jutott idegek segítségével , habár azon műszerek külön
böző szerkezete olly érzésekre hágy következtetni , mellyek 
az emberihez gyakran nem hasonlók. Hanem az érzések ki-

# )  G róf S zéch en y i által legújabban közlötf okok még fontosabbak.

fejezései többé vagy kevesebbé megegyeznek az emberi lé
lek kijelöléseivel, ismét észrevehetők az állatokban vágyak 
indulatok, emlékezet, emlékerő (memoria, v is reminiscen- 
ói), jóakarat, idegenkedés, keserges (halálig), bizonyos- 
nemű ítélő erő , sőt dicséret és gyalázat iránti fogékonyság, 
E ’ rokonság szellemi életünkhöz is elegendő ok arra , hogV 
minden jobb érzésű méltatlanul ne bánjék az oktalan állatok
kal. Ez a’ mé'tatlan bánásmód ollykor közvetlen meghoszul- 
ja m agát, igy vannak példák, hogy kisebb f a ju \u ty á k , 
miután pajzán kedvtöltésből hosszabb ideig ingereltettek 
megdühödve mardosták össze környezőiket valamint a’ ku
tyák dühüdése majd kizárólag a’ nemi ösztön ki nem elé- 
gitésének következése, mivel a’ házaknál nagyobb részint 
kan kutyák tartatnak. — Továbbá a’ megkínzott állatok húsa 
melly tápszerül használtaik , nehéz emésztetü, sőt kárté
kony az emberi müvezettségre. Olvasható ,,Der Menschen
freund in seiner Beziehung zur belebten Welt (Ein Volks
blatt herausgegeben von dem in Dresden bestehenden Verei
ne zum Schutze der Thiere) £ czimzett lapban dr. C a r u s -  
t ó 1 egy közlés, melly szerint Würtembergben egy család 
husvét ünnepére, mult évben , vadhústakarván, a’ férj az 
erdőben drót tőrköt vetett, mellybe egy szarvas beléakadt 
és szabadulni akarván, több óráig szaggatá testét, mig vég
re kimúlt. Miután étel készíttetett belőle, kik ettek, mind 
megbetegedtek tőle. Dr. R ö s e r  Rartensteinban orvoslá ő- 
k e t , a’ férj csak néhány hó múlva gyógyult fel, de a’ nő en
nek következtében meghalt. Ugyszinte káros egészségi te
kintetben az olly marhák húsa is , mellyek zaklatás után fel- 
hevülve ölelnek le , vagy a’ levágás alkalmával soká kinzat- 
nak. Erkölcsi szempontból még több figyelmet érdemel, mert 
korunkban , midőn az érzéki gyönyör-vadászat szerteágazó 
utakon minden osztálynál a’ nagy rész végczélja, az emberi 
pietások iránt minden tisztelet kihalt, az ember felebarátja 
nyomora iránt közönyös vagy kigunyolja , a’ közönyösségre 
mintegy emeltyéiil szolgál az állatkínzás, ez teszi sokszor 
azon hidat, mellyen keresztüljut a’ szívtelen zsarnok em
bertársai iránt méltatlan bánásmódra, és hogy a’ tyuk ügyet
len megölését megemlitém, az azért történt, mert a’ gyer
mekbe annak látásakor oltatika’ közönyösség első csirája az 
állatfájdalmaí iránt, melly utóbb vad szenvedélylyé fajulhat 
el embertársaira nézve is. Ha a’ fuvarosnak , a’ ki mód nél
kül megterhelt kocsijával elakadt lovát türelemvesztve szit
kok közt gyötri az indulásra , mig a’ népbül minden korú e -  
gyedek mintegy látványt nézik (csak a’ szitkok hallása is 
veszedelmes sok tekintetben), eltiltatnék a’ módfeletti meg
terhelés , nem következnék e’botrány és azokkal a’ károsha- 
tásu következés távoztatva lenne. Végzetül tekintsük a’ tör
ténetet és látjuk , hogy már Athénében egy gyermek, ki paj- 
zánságból egy fíirj szemeit kitolá , halálra Ítéltetett, mivel 
békeszerető polgárt nem reménylettek belőle, ezugyan túl
zott volt, mert a’ gyermeket nevelés tán jóvá teendbette , 
de világosan mutatja, hogy miveltebb nemzeteknél az okta
lan állatokkali méltatlan bánásmód már évezredek előtt kár- 
hoztaték. Az újabb időben pedig több társulatok keletkeztek 
annak elnyomására; így legújabban Münchenben , mellyben 
a’ bajor király sógora és sok fórendü részt vesznek , hogy 
az angoloknál törvények tiltják , ismeretes. Hátra van még 
előadnom , minő utakon lehetne az állatkínzást meggátolni es 
e’ helyett szelidebb bánásmódot hozni be. Es itt három mod 
van , t. i : t ö r v é n y e k - ,  n é p  n e v e l é s -  é s  a l a k u 
l a n d ó  t á r s u l a t  á l t a l .  A’ törvények sújtó hatalma u -  
gyan sok esetben , főleg nyilványos helyeken meggátolná a’ 
kínzást, legalitásrakénytefné az embereket, de magányos 
körökbe el nem hatna és csak palliativ szer lenne. Azonban 
népes városban , főleg a’ fővárosban ezeknek hozatala min
den perezben szükségessé válik , mert mikint az erkölcste
lenség nagyobb , úgy az állatkínzás fofokon áll itt. Igen is, 
szabjon a’ törvényhatóság büntetést az állatkínzókra , es 
pedig mivel itt magasztosabb emberi szempont van kitűzve , 
ne töröltessék bár el a’ jelen országgyűlésen a’ botozas, a’
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büntetés csapán elzárás vagy pénzbeli le h e t , nehogy állat
kínzó embertársunkkal méltatlanabbal bánjunk , mint ő kín
zóit állatjával. A’büntetés mennyiségét, mekkoraságát meg
határozni itt nincs helyén , az egyenesen a’ törvényhatósá
got illetijde ez fígyelmeztettessék a’módfeletti megterhelés
re , a’ mészárosok leölés módjaira, lehetne tán a’bérkocsi
soknak is rósz időre menhelyet állíttatni, állatok kocsin vá
sárra elkülönözve ketreczekben hozassanak, valamint a ba
romfiak , az ellés előtt és után négy héttel a’ lovak semmi
nemű munkára ne használtassanak , a’ vadászat szabályozása 
óhajtható volna , de mig agarászati egyesület létezik, nem 
reménylhetö ; a’ veszedelmes kutyadüh legalább részbeni 
meggátlására a’ kankutyák egy része heréltessék ki, és szo
morú következései elhárítására a’házból kimenő kutyák száj
kosárral legyenek ellátva. Gyökeres gyógyszert csak a’ 
népnevelés képes nyújtani, először mennyiben általányo- 
san szelidebb erkölcsöket,felvilágosultabb észt hoz elő az ed
dig elhanyagolt népben , de lehetne különösen a’ gyerme
keket az állatokhozi mint élő és érző lényekhez való viszo
nyainkról oktatni, a’ mit már V a r g a  János n.körösi tanár ur 
m ég is  kezdett. Jelenleg azonban sokat használna, ha az 
egyházférfiak, kiknek tudjuk, mennyire kezükben van a’ 
nép, szószékeikről a’ népet figyelmeztetnék, oktatnák és 
szelidebb bánásmódot követelnének tölök, a’mi, reményiem 
könnyen viszhangra találna , miután az állatok élete olly kö
zel viszonyban van saját éltünkkel; eddig tudtomra egyház
ban nem tartatott, melly hogy megérdemli é, Ítéljék meg ma
gok az isten igéjének hirdetőji. Sükerrel működhetne itt egy 
társulat is , annyival inkább , mert a’ törvényhatóság rende
letéi nehezen lennének teljesitendök , részint a’ rendőrség 
hijányosléte miatt, részint mivel kibúvás alóluk könnyen 
történhetnék, azonban sem ész-  sem jogszerüleg nem lehet 
a’ tulajdonost sajátja használatában korlátozni, és így nagy 
ellenszenvet szülnének , még tán kínzásra ingerelnének né- 
mellyeket. Továbbá , gyakorlatilag véve a’ dolgot, látjuk 
az állitkinzók egy része szükségből gyötri kenyerét kereső 
állatát, ha társulat létezendik, ez az illy állatot megvenni 
köteles (?) azonban a’ társulat részleteibe bocsátkozni nem 
ide tartozik , itt csak óhaj (hatóságát akarám kifejezni. — 
Némelly kínzásokon csak az idő képes segíteni, igy például 
ha az utak javíttatnak, de midőn lehet segítenünk, legszen
tebb emberi kötelességünk az állatok kínzását meggátolni, 
„ s z ó l i t t a s s a n a k  f e l  t e h á t  a’ t ö r v é n y h a t ó 
s á g o k ,  s z ó l i t t a s s a n a k  f e l  a z  e g y h á z f é r f i 
a k ,  a l a k u l j o n  t á r s u l a t ‘c és akkor a’ kínzott állat bús 
tekintetében nem lesz olvasható e’ példabeszédekbeni mon
d a t : „ m i t  v é t e t t e m  u r a m n e k e d ,  h o g y  m á r  
h a r m a d s z o r  v e r s z  me  g ? (< V a r g a  Ágoston.

K i s f n l u d y - t á i ’g a s á g .  V. K ö z l é s  a’ K i s f a 
l u d y - t á r s a s á g  n é p k ö l t é s i  g y ű j t e m é n y é r ő l .  
A ’ hazafias meleg részvét , melly a’ társaság által eszköz- 
lőtt népdal-gyűjtemény első eszméjének megpendülte óta, 
olly örvendetes mértékben mutatkozott: nemhogy szünöben 
vagy csökkenőben volna , de mint e’ mai újabb tudósítás mu
tatja , folytonos éberség ’s növekedésben van ; az utóbbi 4d. 
közlés óta t. i. ismét 7 rendbeli, köztük néhány igen terje
delmes, küldemény érkezett be, szám és névszerint:

18) Békésmegye Körös-Tarcsa helységben Szőke Ist
ván ur iskolatanitó összegyűjtött49 népdalt, átnézve ’s be- 
küldve Szakáll Lajos által.

19) Egy névtelen hazafi l2töt voltszives küldeni.
20) Szombathelyről Simon Vincze praemonstráti pap 

’s tanító 40 darabbal szaporitá gyűjteményünket.
21) Ugyan Szombathelyről Szelestey László ur , ed

digi küldeményét ismét i l  népdallal ’s néhány táncz’s mu
latságok alkalmával rögtönöztetni szokott úgynevezett ,r ig 
mussal4 szaporitá, ’s igen talpra esett vöfclköszüntéseket 
is ígért.

22) Györhül Baki Gábor professor 1 1  darabot hang
jegyekre téve.

23) Pajor István ur Nógrádból előbbi igen tartalmas
küldeményét 75 uj darabbal szaporitá. Végre

24) Székesfehérvárról H. Karácsony József ur legkö
zelebb meghalt testvérének II. Karácsony Lázár urnák hát
rahagyott irományaiból egy 2 0 0  népdalt magában foglaló kö
te tte l , mellyben a’ dalok szövege , ’s ismét két kötettel, mel- 
lyekben ezeknek ugyancsak a’ boldogult által hangjegyekre 
(guiíárra) tett melódiái foglaltatnak.

Melly becses közleményekért midőn a’társ. szives köszö
netét nyilvánítaná , egyszersmind eddigi hazafiui bizodalom- 
mal az érdekes ügynek további pártolására a’ t. ez. hazafia
kat továbbá is felkéri, P e s t e n  oct. I2kén 1844. G a r a y  
m. k. h, titoknok.

T á r e z a .

( F ö l d o m l á s  á l t a l i  h á r o m  t e s t v é r  h a l á 
l a . )  F ó t ,  sept. 27.1844. E ’ nap egész helységünk gyász
napja vala. Három testvért kisértünk egyszerre, atya, a -  
nya és egy ifjú nő zápor könyeik közt a’ gyásztemetőbe , kik 
agyagot ásván a’ leszakadt iszonyú földtömeg alaít lettek 
koramartaléki a’ szörnyű halálnak. E ’ gyászeset fájdalom I 
nem első honunkban , — honunkban — hol a ’ gondatlanság , 
naponkint több könyet facsar, mintáz elvetemült gonoszság. 
Ausztria roppant agyag-bányáiban illy fatalitas szinte hal
latlan. ’S miért? mert — van gond, van felvigyázás. Ha e’ 
szivrázó eset hallására, azon számtalanhalálbarlangközül, 
mellyek együgyü népünkre utón útfélen tátonganak, csak 
egy is magára vonandja az illetők figyelmét előbb mintsem an
nak emberélet esnék áldozatul: közlése egyedüli ezéiját el
érte # )  N.

(A ’ h o n o s u l á s  S c h w e i z b a n ,  e s z k ö z  t ö b b -  
n e j ü s é g r e . )  A’ francziák nejeiktől törvényes elválásra 
uj módot találtak, midőn ez nekik az illetők által meg nem 
engedtetik. Elmennek f. i. Schweizba ’s ott magokat meg
honosítva az ottani törvények értelmében megunt nejeiktől 
elválasztatnak , ’s mint nőtlenek viszszatérnek Francziaor- 
szágba , ’s másod ízben házasodnak. A’ nők azonban férje
ik megegyezése nélkül más országban nem honosíttathatván 
m eg ,  ez elsőségi jogot csupán férjeik gyakorolhatják. En
nek következtében most köv. eset fordult elő. Az első nő fér
jét kétnejüségről vádolja, de a’ per hosszú folyama alatt 
meghal a’ második nő. A ’ férj harmadszor nősül, ’s most 
ő maga hal meg, ennek következtében a ’ három nőiül szá r
mazott gyermekek port kezdenek atyjok vagyona miatt, t.
i. azelső nő gyermekei kizárólagos öröködést követelnek , 
az utóbbiaké pedig illető részöket. Egy illypernél a’ hires 
Berryer az első nő gyermekei jogát védelmezendi. E ’ per el
döntésétől f ü g g : vájjon férjével együtt a’ nő is meghonosit- 
tatib é külországokban ? mi ha kedvezőleg üt ki, a’ francziák 
seregenkint fognak Schweizba vándorolni honosulás végett.

( P i p a  h ő s e  k.) Boroszlóban két testvér versenyt do
hányozván, miután az egyik 17 ; a’ másik 13 pipadohányt ki- 
sz í t t , mindkettő gutaütés következtében meghalt. Ez intő 
példakép tekinthető , főleg mi nálunk, hol már 12—14 éves 
gyerkőezék is valami férfiast hisznek rejleni a’dohányzásban. *)

*) Ugyan minek a’ helységi elöljáróság, ha még az agyagbányá
ról sem bírják elhányatni a’ földet i!ly s örnyu esetek e ltá -  
voztathatás.i  végett. Rendes felügyclésű helységekben illy 
gyászos halál, ngy.zólvan majd lehetetlen. Ha sort  fognak az 
agyagbányában , a" fölötte l e v ő i m  agyag vagy egyéb e’ vég
re hasznáihatlan föld e lhárit tatása által — vájjon történhetik é 
illy siralmas eset? Szerkesztő társainkat  kérjük a’ beküldő ’s 
magunk nevében e’ gyászcset közlésére .hogy legalább elhárí
tó módrul gondoskodjék mindenütt az ez által figyelmeztetett 
elöljáróság. A’ s z e r  k.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja Trat t ' ner -Káro l y i  uri-utcza 453.
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Válaszüzenete a’ m. FRRnek a' Pestről Ausztria 
széléig' S  Debreczenig vezetendő vasút tárgyában. 0  cs. feir. 
Fohgsege s a’ m. FRR. a ’ Pestről Ausztria széléig és Deb
reczenig vezetendő vaspálya létrehozását őszintén óhajtván , 
ennek elérhetése végett a’ nemzet részéről teendő áldozathoz 
is szívesen járulnak , azt azonban , hogy midőn a’ haza 
egy részének sürgetőbb szükségei és hiányai orsz. közerővel 
is előleg pótoltatni ezéloztatnak, az ország más része jobb- 
létrejuthatásának eszközölhetése eltiltassék, vagy abban aka
dály tétessék , sem az ig a z sá g g a l , sem a’ méltányossággal, 
de magával a’ szeretett közhaza érdekével is megegyezhe- 
tőnek nem találják. Ezen szempontból indulva a’ magyar köz
ponti vaspályatársaság részéről kivánt azon^eltételt, hogy 
a* párhuzamu vonal ellen biztosittassék , ő cs. kir. Főhgsége 
’s a’ m. FRR. elfogadhatónak nem tartják ; a’ többire nézve 
pedig a’ t. RR. üzenetében kifejtett nézetekhez részükről is 
járulnak , de azon világos megjegyzéssel, hogy a ’ terve
zett kamaibiztositásakkorvegye csak kezdetét,midőna’Peströl 
mind Ausztria széléig, mind Debreczenig vezetendő vaspá
lyának egész vonala tökéletesen készen és használatra meg- 
nyitandva l e s z ; és hogy azon vaspályának egész vonal- 
bani létbehozására nézve, a’ nemzet a’ vállalkozó társaság 
részéről tökéletesen biztosittassék.

Második üzenete a’ t.RRnek o’ nemnemesekre ki
terjesztendő Jnvatalképesség tárgyában. A ’ t. RR. hazaflui ö -  
römmel vették , hogy a’ hivatalképesség nemnemes honfiakra 
kiterjesztésének elvét a’ m .FRR. is magokévá tették ; mi p e 
d ig  a’ m. FRR. amaz észrevételét  illeti, h ogy  azon hivatalok, 
mellyek viselhetése a’ nemnemesekre ez  úttal kiterjesztetni  
szándékoltatik , v ilágosan kijelentessenek , a’ KK. és RR. e ’ 
tekintetben támadható minden bizonytalanság eloszlatásától  
nem id e g e n e k ; azt hiszik azonban, hogy  a’ törvény leginkább 
ú g y  fo g  minden k étség es  értelmet kizárni, ha a’ nemnemesek  
minden hivatalrai k ép esség e  álfalányosan kijelentetvén, ez  
általányos határozatból kivétel gyanánt azon hivatalok sorol
tatnak e lő ,  mellyek viselhetésében a’ nemnemesek még most 
nem részes ittetnek ; és a z é r t , miután a’ t, KK. és RR. a’ ki
vételt csak az alispáni, szolgabirói és eskütti hivatalokra k í
vánják szorittatani,a’t javaslatot a’ szerint módosítva közük a’ 
m. F R R e l , teljes reményben l é v é n , h ogy  annak ekkép m eg
változtatott szerkezetében m eg n y u g o d n i’s fölterjesztéséhez  
járulni fognak.

Törvényjavaslat (ugyané’ tárgyban) .  A z  o r szá g 
nak 's  kapcsolt Részeknek törvényesen bevett bármelly v a l
lást  követő nemnemes lakosai az a lispán i, szolgabirói és e s 
kütti hivatalok k ivételével minden egyéb akár kir, k inevezés
től akár választástól függő  hivatalokra sz intúgy mint a’ ne
m esek alkalmazhatók ’s e ’részben csupán nemnemesi állapot— 
jók akadályul soha nem szolgálhat.

Második üzeneté a 3 t. K K n a k  es R R n e k  «’ zs id ó k  
do lg á b a n  «’ F R R h e z . Miután megegyeztek a’ m. FRR. ab
ban hogy a’ zsidók polgári állása kedvezőbbé tétele iránt 
készített törv.javaslat iso ,  2ik , 3ik es 4dik § § a i , mellyek 
már az utóbbi országgyűlés alatt is o Fels. eübe fölterjesztet— 
tek , de kegy. kir. jóváhagyást akkornem nyertek , a’ t. RR. 
által közlőit szerkezet szerint újabban terjesztessenek föl: 
a’ KK. és R R . , azon tekintetből, hogy a’ jelen országgyűlés 
vége közelget, a’ törvényjavaslat több §§aiban érintve levő 
viszonyok iránti értekezések ’s egyezkedések folytatását jövő 
országgyűlésre hagyván á t , azon §§nak a’ t.javaslatból ez 
uttali kihagyatásában megnyugosznak; szükségesnek tartják 
azonban, hogy mi az utóbbi országgyűlés alatt fölterjesztett 
t.javaslatban 6 dik §. volt, jelenleg 5dik §. gyanánt terjesz
tessék fe l , ’s azon 6 dik , most pedig 5dik §. ekkép van : 5. §. 
Minden ezen törvénynyel ellenkező törvény, szokás , rende

l e t , vagy határozat ezennel eltöröltetik és megszüntetik. —  
Egyébiránt iderekesztve közölvén a' KK. é s R R .a z  o rszá g 
ban, ’s ahoz kapcsolt Részekben letelepedni kívánó idegen  
zsidókra nézve tenni szükségeseknek tartott intézkedésekről 
készített t.javaslato:, fenebbi nyilatkozatuk következtében a’ 
m. FRRel már előbb közlött felírásukat módosifandónak any-  
nyiban tartják , hogy  miután az ahoz melléklendő t.javaslat
ból , a’ zsidók iránti bővebb intézkedésekről ’s nevelési és 
oktatási rendszerükről szóló § § .  kimaradnak, a’ felírás végső  
§a ama szavaknál rekesztetvén b e ,  hogy azon meghallgatás 
már azokra, nem kétlik, megtörtént minden egyéb, mi azok
nál alább m ég volt, e g é sz  v é g ig  maradjon ki.

Törvényjavaslat «’ zsidóknak az országba köl
tözésé iránt. Az ország ’s kapcsolt Részek határin kívül szü
letett zsidóknak az országba költözésére nézve köv. rendel
tetnek: 1 . §. Hogy a’beköltöző a’ lakhatás megnyeréseértazou 
törv.hatósághoz köteles folyamodni, mellynek kebelébe laká
sát venni kívánja. 2. §. Ezen folyamodása mellett elömutatja: 
a) Azon törv.hatóságnak,mellyben eddig lartózkodott, hite
les bizonyítványát arról, hogy ellene erkölcsi magavi seiet 
tekintetéből alapos kifogás nincs, b) Tökéletesen kimutatja : 
hogy,őt magát,kizáró tulajdoni joggal illető.legalább 5000 fi t 
értékkel bir. c) Bejelenti, minemü élelem- és keresetmódot 
kíván folytatni. 3. §. Altul, ki a’2- §ban foglalt föltételeket 
teljesiti, az illető törv.hatóság a’ letelepedésre az engedel- 
met meg nem tagadhatja , ezen föltételek teljesítése nélkül 
a’ lakhatásra engedelmet nem adhat. 4. §. A’ lakhatást nyert 
beköltöző gyárt, kereskedést, mesterséget, művészetet, vagy 
haszonbérlést a’t. ez. 3. §a értelmében állíthat, sőt a’ lak
hatás megnyerésétől számítandó egy év alatt a’ 2 . § b) pont
jában említett 5000 frt értéket azon § szerint tett nyilatkoza
tával megegyezöleg gyárba, kereskedésbe, mesterségbe, mű
vészetbe vagy haszonbérlésbe fektetni’s ezt az illető törv.- 
hatóság elóttaz év elmúltával kimutatni tartozik. 5 §. Ha az 
előző §§ban említett föltételek teljesítése mellett a’ beköl
töző 1 0  évig folyvást és állandóul a’ honban lakott a’ nélkül, 
hogy bűntettért elmarasztaltatok , ’s magyarul beszélni tud: 
az illető törv.hatóság által honosítási bizonyitványnyal látan
dó e l ,  ’s ennek megnyerése után mindazon jogokkal kivétel 
’s megszorítás nélkül él, mellyekben a’ törvény az ország
ban ’s kapcsolt Részekben született zsidókat részesíti. 6 . §. 
Azoknak , kik nagyobbszerü gyárt állitnak f e l , vagy foly
tatnak. a’ honosítási bizonyítvány egyéb föltételek teljesítése 
mellett 5 évi állandó ittlakás után kiadandó. 7. §. Kik a’ jelen 
törvény kihirdetése után költözendeneb be , ha a’ fenebbi föl
tételeket nem teljesítik, nemcsak az 1840: 29. ’s a’ jelen or
szággyűlésen alkotott törvényezikkben körülirt jogokat nem 
gyakorolhatják, hanem eredetök helyére az illető törv ható
ság által visszautasitandók 8 .§.A’jelen törvényalkotásáig már 
beköltöztek honosítására csupán az 5- ’s6 . §§ban foglalt föl
tételek kívántainak meg. 9 §. Azok az országban való tartóz- 
kodhatására nézve,kik mint utazók,vagy külföldi kereskedők, 
az országban csupán ideiglen tartózkodnak, az eddigi gya
korlat fenmarad.

A’ Hitelintézet ügyében.
(V nm. kir. Szemelynök beszéde.)

Igen sokáig tanakodtam magamban : fölszólaljak é ezen  
tárgyban ; mert fontos- és érdekesnek tartom a z t , hogy csak 
javaslatot tenni , tanácsot adni is nagy következesü l e h e t , 
mert ki tudja: jól üt é ki vagy sem? Ezen kívül m eg  kell 
vallanom, h o g y  mi financiális oldalát illeti ezen munkának , 
abban, ámbár gyermekségemtől fogva olvasottság által isme
reteket szerezni ügyekeztem , gyakorlatilag jártas nem va
gyok. Egyébiránt időm sem volt azon számos foglalatosság
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k öz t , mellyek tisztemmel öszsze vannak kötve , mélyebben 
menni a’ dolog vizsgálatába. De vannak ezen törvjavaslat- 
nak, hogy úgy mondjam, bírói és törvényes szempontjai, és 
mégis lényeges oldalai,’s ezen tekintetből mint az országnak 
egyik főbírája, mintollyan , ki egész életét a’ közhivatal ezen 
nemében töltöttem—jól vagy roszszul ?_'más kérdés— csekély 
észrevételeimet a’ t. RRel közleni mégis kötelességemnek 
tartom, valóban csak észrevételeimet, nem is annyira javas
latomat, azt mondván a’ latin költővel: ,,Meliora impertiaut 
bis utere mecum.“ Hogy észrevételeimet kifejthessem ezen 
nagy tárgyban , kénytelen vagyok hoszszasb lenni minden 
esetre már azért is ,  mivel időm nem volt , hogy rövidebb le
hessek. Én a’ hitelintézetet elkerülhetlenül szükségesnek tar
tom , az okokat nem aknrom bővebben előadni, mert azokat az 
orsz. választmány munkálata elején, hol a’javaslóit törvénye
ket motiválja, bővebben kifejtette ; véleményem az , hogyha 
az ország nem segít a’ birtokos nemességen , vagy már most 
a’ dolog kifejlődése szerint a’ birtokosakon közönségesen, 
nem sokára a’ földbirtokosak Magyarországon , mind azon 
terheknél fogva, mellyek őket eddig is nyomják ’s az idő ki
fejlődése szerint még szaporodni fognak , veszélyeztetve 
lesznek , mind azon terheken , mellyek a’ birtoktól elválaszt- 
hatlanok, jövendőre nem segíthetni máskép , de nem is mi- 
velheti a’ földtulajdonos birtokát , melly ezen teherviselé
sére őt alkalmassá, a’Jbirfokot pedig becsesbé te sz i , mint 
illy intézet segedelme által, ha t  i. rendes kamat mellett 
időnkinti nem rögtönzött megfizetéssel öszszekötött kölcsö
nökre tehet szert.Ennek következtibenczélját ezen intézetnek 
leghasznosabbnak, magát az intézetet elkerülhetlenül szük
ségesnek látom. Ha jól vettem fe l , ezen intézet czélja ket
tő , egyik közvetlen t. i. a’ kölcsön, igazságos, valódi, csak 
kölcsönös hasznot hozható feltételek mellett; a’ másik köz
hasznú, melly a’ munkálat elején szinte megvan említve: 
miszerint a’ hitelintézet leveleinek kiadása által a’ pénzfor
gatási eszköz az úgynevezett numeraire meg fog szaporodni 
a ’ hazában ’s ezen megszaporodás mi más következést húz 
maga után , mint a’ birtok és termesztvények becsét emelni 
fogja ; és igy azon néposztályt, melly |főtekintetet érdemel, 
mint azt az orsz. választmány jól mondja, alkalmatossá teszi 
mind kötelességének a’ múltra teljesítésére , mind jövendő
re az előhaladásra. Ezen két czél más hitelintézeteknél kül
földön is megvan , de a’ mi hitelintézetünk organismusa kü
lönbözik a’ külföldiekétől; ’s e’ részben előre megkell mon
danom , hugy okosan nem is lehete mást tenni, mint e’ rész
ben a’ különbséget felállítani. Más külföldi hitelintézetek, 
mennyire azokat ismérem , elvileg véve a’ dolgot, mégis 
privát- intézetek, t. i. egyes földesurai azjországnak öszsze- 
állnak ’s állitnak hitelintézetet, a ’ status nem tesz egye
bet e’ tekintetben , hanem törvényesíti a z t , hogy a’ statú
tumokat azok, kik aláírták’s a’ társaságtagjai, megtartsák, 
és más segédeszközöket n y ú j t ; nyilványos intézetnek, mint 
az itt vétetik, nem tekintetik. Nem is szükséges ez o t t , mert 
vegyük fel akármellyiket azon tartományok közü l , hol illy 
intézkedés van, tudjuk azokban a’ hitelintézetek többnyire 
a’ nagyobb nemesi birtokokra vannak alapítva, melly jó
szágok nagyobb kiterjedésű testületeket formálnak; ottolly 
birtok is r i tk a , melly egy faluból á l l , hanem mind uradal
mak azok, gyakran hitrehizottságok, hol a’ felosztás majd 
ezen okból, majd a’ közadó , cataster ’stb. tekintetéből tilos 
’s egyáltalában nem divatoz ; a’ jószágok felmérve , a’ te
lekkönyvbe iktatva’s a’ mi fő, pörös keresetektől mentek lé
vén , a’ becsű könnyű , sőt nem lévén nagy az ország, maga 
a’ kölcsön mennyisége is könnyen kiszámithaté ’s mindezek
nél fogva, könnyen találkoznakjházak, mellyek mint a’ t.RR. 
nevezik—a’ leszámitást(disconto)azonnal.telje9Ítik’smellyek 
kész cassát nyitnak. De ezeken kívül,valljuk meg, ezen or
szágok polgárosodási, gazdasági ’s kereskedési tekintetben 
előbb is vannak mint m i , az illy megállapodott társasági 
viszonyokhoz a’ pénzes embereknek is nagyobb a’ bizodal- 
mok, ú g y ,  hogy ott nem szükséges illy intézeteket status

intézeteivé alakítani. Nálunk máskép áll a’ dolog: nemcsak 
az uradalmakra, hanem egy pár ezer forintos jószágokra is 
lementek a’ t. RR. ’s jól tették ; ennek pedig mind megbe
csülését, mind evidentiában tartását egyes társaságokra b íz 
ni bajos ; nálunk a’ pörök és keresetek , mellyek a’ fekvő 
birtokot illetik, számithatlanok, ’s ezen különbség a’ mi hely
zetünk és azon országok helyzete közt talán a’ legnagyobb; 
hitelünk azonkívül pénzügyekben eddigelé Európában nem 
nagy , mellyet mint elő fogom adni, egy részben magunk is 
kelletinél inkább is lealacsonyítottunk, mindezeknél fogva 
nálunk az illy hitelintézet egyesek biztosításán nem alapul
h a t , privát-intézet nem lehet, fel kell a’ statusnak a’ dol
got fogni, és az egészért jót állani; ’s valóban midőn az or
szágos választmány bölcs javaslata szerint 2 0 0 , 0 0 0  fr. t a 
karékpénztárul a ’ közbül ajánltatik , az intézet kezelése ’s 
felügyelése a’ fejdelem és haza által nevezendő köztiszt
viselőkre bizatik , és a’ mi legfőbb, a’ status jótállása nyil
ván törvényesen kimondatik : át fogja látni mindenki, hogy 
itt nem privát- hanem közintézet megalapításáról van a’szó. 
Már most természetes , hogyha az ország magára veszi a’ 
biztosítást, ha valaki szavának, mindenek felett az országé
nak szentnek kell lenni, kivált most, midón először lépünk 
fel a’ világ előtt közpénzbeli hitel tekintetében ; és e’ czélra, 
hazánkmostani viszonyai közt a’ t. RR. nem is tehetnek mást, 
mint a’ mit tenni szándékoznak. Azt mondja ugyanis az or
szágos választmány, hogy a ’ kölcsön a’ biztosításra szolgáló 
vagyon igazi értékének egy harmadrészére adathatik, ’s igy 
ezen egy harmada törvényes hypotheka, melly minden más 
az egész vagyon ellen képzelhető keresetet megelőz. Azt 
mondják tovább a’ tek. RR. és méltán : hogy ha később ezen 
vagyonra nézve , miután az arra felvett bölcsön a’ hitelin
tézet részére intabuláltatva van, per indiltatik, ezen pert nem 
lehet végrehajtásba hozni addig, mig az be nem jelentetik 
az intézetnek ’s ennek helybenhagyása nélkül a’ végrehajtás 
nem történhetik ; hogy tovább a’ vagyont felosztani, eladni 
ezen intézet tudta nélkül nem lehet, szóval, a ’ tek. RR. a ’ 
közhitei tekintetéből erősen megkötők ’s megszoriták a’ sza
bad rendelkezés jogát; de ez nem is lehet máskép. Enged
jék meg a’ t. RR.,ki nemzeti állapotunkat darab időtől fogva 
tekinti, észreveszi,  hogy mi — értem a’ nemességet és mi- 
velt osztályt— nem tekintve arra, hogy institutióinb, anyagi, 
szellemi erőnk nőttek fejlődtek é velünk, legalább úgymint 
kellett volna? sőt arra sem tekintve, hogy az alsó osztályok 
követnek é illő távolságban bennünket ? — Európának és a’ 
miveit világnak mind anyagi mind szellemi javaiba , kelle- 
meibe, talán fölöslegébe is ,  igen mélyen tekintettünk’s a -  
zokat erősen megizleltük; már most viszszalérni ezektől ’s 
azt mondani: én viszszamegyek a’ régi egyszerűségre , ha 
teszik , jó , ha nem , bajos. Tessék m egengedni, tán nagy 
része azon ellentéteknek , mellyek most köztünk léteznek , 
ebből származik; mindent akarunk ’s élvezünk is , és el sem 
tudunk tőle szokni: institutióink pedig ’s anyagi és szellemi 
kifejlődésünk karöltve nem nőnek vágyainkkal. Ebben , né
mi tekintetben úgy vagyunk, mint azon falusi ember , ki 
szükséges kimivelés nélkül először jő egy igen miveit vá
rosi társaságba, régi szabású egyszerű falusi társaságos tó
nussal , köntössel; ha ezen jő ember a’ linóm társaságból k i-  
igazittatni vagy legalább nevetség tárgya lenni nem kíván: 
szükség , hogy a’ mit Jánoska nem tanult, azt János tanulja 
meg ’s kénytelen lesz hamarjában azon társaság tónusét, 
külső színét magáévá tenni* Mi t. R R . , ámbár minden ha
sonlatosság sántikál, majd igy vagyunk, ’s a’ mennyiben 
nagyon előrementünk, viszszalépni pedig sem kedvünk , sem 
tehetségünk, némi részben törvényinken, szokásinkon kell 
tágitani vagy illetőleg szorítani, hogy öszhangzásba hozzuk 
azokat helyzetünkkel ’s e’ részben : akarni, vagy nem akar
ni , ez a’ kérdés. Én m indaz t,  mi e’ tekintetben e’ munká
latban rendelve van , helyesnek tartom ; helyesnek neveze
tesen a z t , hogy az egész ország magára vállalja a ’ kezes
séget; helyesnek tartom a’ 200,000 frtot, a’ köz felvigyázást4
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helyeslem végre azon megszorítást, mellyet az orsz. vá
lasztmány a hypothekaul szolgáló birtokra nézve szüksé
gesnek t a r t , ’s mellynek munkálatában okát is adja, ’s meg
mutatja , hogy ezen megszorítás még a’ többi kereset- úttal 
sincsen ellentétben. Meg kell ugyan vallanom : hogy akár
mit mondjunk , azon regi elvben találom ebbeli határozatunk 
alapját, melly néha jó néha rósz czélra fordittatik: ,,salus 
publica suprema lex estou ezt kissé ezúttal a’ czél-elérésre 
alkalmazni kell. Más részről pedig tökéletes igazság fek
szik abban , midőn a’ választmány azt mondja , hogy az illy 
jószágoknak csak egy harmada lévén lekötelezve, arra néz
ve , kinek azon jószágra keresete van, két harmada tárva 
áll ’s a’ kereset szabadon marad. És mind az, mi itt bölcsen 
előhozva van, mindeddig mind jó , de most méltóztassanak 
megengedni, megmondom vélekedésemet aziránt is , mit a’ 
továbbiban nem tartok jónak. Ez tehát közintézet, nem is 
mondhatom másnak, mert a’ status áll érette jó t ,  2 0 0 , 0 0 0  
forintot ad reá , felelős tisztjei által kezelteti *stb.; azonkívül 
a ’ t. RR, itt előszóra’ hon közjava, a’közhitei megállapítása 
’s megtartása tekintetebol némelly eddigelé nagytekintetü 
törvényink ’s törvényes szokásink változtatásával, uj , erős, 
de meg kell vallanom, szükséges törvényes szabályokat hoz
nak ; de hát ezen e lső , ugymondva reformlépésünk ismét 
ollyan mint a’ régi modor vo lt , mellyről nem én mondom , de 
sokan mondják : ,,más fizetett és más vette hasznát “  Tessék 
megengedni, ha semminemű folyamatban levő per alatt álló 
birtokra nem adnak ezen hitelintézetből kölcsön pénzt, kér
dem : kinek per alatt van a’ jószága, miért fizet azon 2 0 0 , 0 0 0  
fr thoz?D e ha erre azt mondanám: „modicanon curat prae
tor“ , miért áll jót úgy hozván a’ dolog magával, mert a’sta
tus mindent magában fog la l , egész jószágával azért, miből 
semmi haszna? és pedig valóban t. RR., ha ezen megszo
rítás á ll ,  a’ birtokosak legkisebb részének lehet belőle csak 
haszna. Perekről van szó , most már otthon vagyok. M eg- 
mondám eg y sze r ,  milly sok ezer juris per van folyamatban 
a ’ kir. tábla előtt, ’s ha mindenikre 3—4 falut veszünk is ,  
és a’ kér. táblák, vármegyék előtt folyó pereket hozzá szám
láljuk , Magyarország jószágainak körülbelül három ötöd
része per alatt van ; hát még azon megszorítások elkerülése 
tekintetéből, mellyeket a’ felpöröseknek azon jószágok iránti 
keresetükre nézve, mellyeknek egy harmadára a ’ hitelin
tézet kölcsöne inhypothecálva lesz , ezen uj törvény ren
deleté szerint executio alkalmakor szenvedni kellene , hány 
ezer per fog a’ legrövidebb idő alatt támadni? ez ugyan , 
ha ő Felsége megtart kir. Személynöknek , rám nézve igen 
hasznos volna , mert soha annyi actió nem praesentáltatott, 
mint ezen intézkedés következtében pnaesentáltatni fog; de 
méltóztassanak megengedni, azon jószágok számát, mely- 
lyekre kölcsönözni lehet meg , az egész magyarországi ne
mesi fekvő birtok egy ötöd részére csökkentené, ha a’ rósz 
akaratnak ’s irigységnek gonosz játékát ide nem is számí
tom, pedig milly könnyű ez nálunk> hol akárkinek lehet pert 
akasztani nyakába. Ugyan is méltóztassanak megengedni , 
hogy egy kissé egybeadjam a’ lehető pereket. Magyaror
szágban először minden jószág szent István királytól kezdve, 
donationalis jószág, az első foglalási esetek igen ritkák ; már 
most minden adományos jószágra nézve támadhat egy juris 
per , akár él még azon család , melly az első donatiót kapta, 
akár latens jus regium forog fen , ’s ezekre nézve a’ prae- 
seriptio ritkán áll; mert tessék a’ t. RRnek tekintetbevenni 
azon szegény nemes embert is, ki tarisznyájában hordja ar
chívumát, ez is valamelly káptalan előtt rendesen minden 
32 évben contradicál és a’ praeseriptiót félbenszakasztja ; de 
ha állana is ezen praeseriptio : itt van a’ successionalis per, 
már ebben nincs helye a’ praeseriptiónak , ’s Istenem ! sz. Ist
ván idejétől kezdve még sok örökös osztályos atyafi kerül ki 
minden uradalomra és minden szilvafára. Ezen két neme a’ 
radicalis pereknek fenáll eddig is , de ritkább volt , mert a’ 
mindjárt megemlítendő perek folyama könnyebb vala ; ez
után is nem sok hasznot fognak az illy keresetek hajtani,

de mégis megindíthatom azokat, ’s ez által a’jószágokat a’ 
hitelintézet kedvezményeitől megfoszthatom. Ezután jőnek 
az invalidatorius perek, ezek száma légió. 4) Vannak zá
logos perek , rég iek , újak , ismét el nem látható hoszszu 
sorral, ’s hogy ezekre nézve , ámbár ez szorosan a’ tárgyhoz 
most nem tartozik, jövőre is kimondjam vélekedésemet, úgy 
látom, hogy a’ magyarországi zálog mint most á l l , távol sem 
azon zálog / mellyről Verböczy— ha mindjárt ki nem ada
tik, aztmondá: in coelum clamat injustitia ; akkor a’ zálog 
valódi reális hypotheka, nem eladás volt; a’ mint most állnak 
a’ zálogok , igazságos különbséget köztük és a’ perennalis 
fassiók közt tenni nem lehet; a’ zálogra vett jószág újabb 
időben igaz értékű szerint épen úgy meg volt fizetve, mint 
az örökben vett, ’s többnyire csak azért tétetett zálogos for
mában a ’ vétel, mivel az örök felvállásban annak gyakori in- 
validatioji miatt kevesebb biztosságot látott a’ vevő , ’s leg- 
roszabb esetben auctiókra ’s ezáltal a’ jószág-megtartásra 
számított; a’ régi zálogok különben is majd mindig juris 
kérdésekkel lévén öszszekötve , ’s igy , ha netalán az avi- 
ticitás kötelei szétszaggattatnak is , mi azonban köz és sze
mélyes jogaink némi megrázkódtatása nélkül bajosan léte
sülhet, a’ zálog megmaradván, a’ dolgon igen nagy rész
ben, a’ birtokbiztosságot tekintve, segítve nem lesz; ezt 
azonban csak úgy mellesleg érintvén, mi a’ dologhoz, a’ 
perek száma előadásához tartozik : én eddig a’ pereknek csak 
két harmadát adtam elő, mert hol vannak még a’ violentia- 
lis ’s ad actum majoris potentiae indított perek, a’ metalis pe
rek ex jure et usu, via politica’stb. ? Ha tehát azt mondom, 
mi itt van : hogy a’ hitelintézet per alatt álló jószágra nem 
kölcsönözhet, a’ per folyama annak felvétele (levata) nap
jától értetvén; úgy részint azon pereknél fogva, mellyek 
már megvannak, részint azon pereket tekintve, mellyek 
minden szempillanatban meginditíaíhatnak , azt látom, hogy 
legfölebb az ország V5nck lenne csak haszna ezen hitelinté
zetből , és 4/  ̂ része fizetne vagy állana jót hiában. Azt vélné 
az ember, hogy ezen talán segíteni nem lehet, ezt tagadom; 
kérdem: szükség é ezen megszorítás? én szükségesnek 
nem tartom; vagy ne tegyünk semmit, vagy tegyük, a’ mit 
akarunk, egészen. Eleink azt mondák : ,,Extra Hungáriám 
non est vita , et si est vita , non est ita 4, és eleinknek gon
dolkodásuk módja, ’s helyeztetésük szerint igazuk volt 5 
bizony t. Rdek szabad nemesnek lenni, sőt más szabad pri- 
vilegiált testület tagjának lenni, 0 be szép volt , 0  be jo volt! 
ezen jó zsíros magyar föld termesztvényeivel szabadon élni, 
nemcsak anyag i, de erkölcsi tekintetből is nemesi szívvel, 
hévvel és erővel szeretni , védni hazát , fejedelmet , 0 be 
szép volt, 0 be jó volt! itthon lenni, nem külföldön fényt 
űzni, nagynak, erősnek kicsinyt, gyengét vedni, gyámo- 
Jitni, 0 be szép volt 0 be jó volt ! de talán marosak volt, en 
részemről nehezen válom meg a’ regi jótól ’s elerzeke- 
nyülve búcsúzom tőle , ha elválnom elbcrüllietlenül kell , ha 
a’ dolgok uj rendének kell bekövetkezni, ’s ha a’ tek. RR. 
mint mondani szeretik , haladni akarnak , ne tegyenek félig 
valamit. Mármost azt kérdem : mi különbség van egy olly 
per ,  igény vagy kereset közt, mellyet en ,  ha ezen törvény 
szentesittetik , p. 0 . dec. 2 kán 1844- megindíthatok , es azon 
per vagy kereset közt, mellyet akkor kezdek el,  midőn a’ 
jószág harmadrésze hypothekával van terhelve ? nemde 
mindazon ok, mellyek ezekre állnak, állnak amazokra is? 
amott is tisztán áll a’ %  rész ,  mellyből a’ többi perlekedő 
magát kielégítheti; a’ per szintolly sokáig folyhat amaz e -  
setekben, miért hát a’ különbség? De nemcsak ezen köl- 
csönvehetést meggátlandó , de a’ regi perekre nézve is kis 
különbséggel szintazon okok állnak; sok per, melly számos 
év előtt kezdődött, természeténél fogva tovább tarthat, mint 
a’ mellyet ma kezdek; egyremásra mennél régibb a’ per, 
annál régibb , talán százados birtokot praesupponál, melly 
tetemes beruházások ’s investitiok viszszafizetését huzza 
maga után , melly ismét — bátran mondhatni maga mindig 
felér a’ hitelintézet kölcsön hypothekájaul vett egy harmad
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értékével. Do rendes, a’ t. RR. ezen törvényjavaslatban 36 
évig  a’ kölcsön lejárásáig , a’ lekötelezett jószágokat a’ hi
telbiztosítás tekintetéből együtt kivánják tartani, a’ meny
nyiben azok az intézet jóváhagyása nélkül— pedig ez rit
kán fog történni—sem nem exequáltathatnak, sem fel nem 
osztathatnak, és igy méltóztassanak megengedni, mégis min
den eddig kijelentett ellenszenvük mellett legalább 36 esz
tendőre az ország szép részét quasi fideicommissummá te
szik , és igen qui vult finem , debet velle media ; de ha a’ 
közjóért ezt tevék, miért kivánják — tessék ismét megen
gedni, e1 részben ellenkezőleg önmeggyőződésüket nem 
követve, a’ többség gyakran kijelentett véleménye után szó
lo k — az országnak per alatt levő */5 részét egy harmadá
ban az aviticitás kötelékei alatt hagyni, ’s még e’ mellett 
azoknak birtokosit azon intézet jótéteményétől megfoszta
ni , mellyre ők is 4/s részben fizetnek ’s mellyért jót állanak. 
Már most azt szeretném tudni, míg a’ biró el nem Ítéli tő
lem a’ jó szág o t ,  nem vagyok é annak birtokosa ? vagy ha 
el is í té lte , de azon Ítélet ellenére törvényes remediumok- 
kal fentartom százados birtokomot, nem igaz  jogomban va
gyok é? Ha például juris perben állok, ’s némi kétséges 
hitelű és nyomatéku oklevelek ellenében százados birtok áll 
mellettem, nemde enyém a’ jószág , mig kezemben van ? 
valamint akkor is ,  midőn jószágomat örök áron vevém ’s 
az tőlem elitélve nincsen? csodálkozom, ha illyesmitazok 
vesznek kérdésbe, kik az egész aviticitást egy tollhuzással 
kivánják eltörleni. Közönségesen véve, az ősiség kérdése 
egyik azok közöl , mellyek újabb időkben leginkább m eg- 
vitattattak. Magyarország hátramaradtának nagyrésze ezen 
aviticitásnak tulajdonittatott, én is előre kimondom , hogy a’ 
nemzet boldogságát rajta fenekleni nem vélem, de eltöröl- 
tetésében sem látok olly panaceát, melly bajainkon nagy mér
tékben segítsen; ime sokan azt mondották, hogy hitelünk nem 
lehet miatta , és most elég , ha az orsz. választmány véle
ményével majd mindnyájan meg nem fogunk egyezni abban, 
hagy az aviticitás kötelékei alatt nyögő javakban is lehet egy 
harmadrészig — pedig fekvő javakat vakmerőség nagyobb 
adóssággal terhelni — némelly ezélszerü törvényes intéz
kedések mellett elegendő hitelbeli biztosítást találni. Kár 
volt mindenesetre e ’ részben is annyira discreditálni állásun
ka t ;  oily sokáig’s olly gyakran mondaték, hogy épen sem
mi hitelünk nincs és nem lehet, hogy utoljára mind magunk, 
mind a’ külföld elhitte , ’s ennek az lett következése, hogy 
pénzt vagy nem,vagy igen drágán kapunk,pedig a’ hiba, mint 
már most is fejlődik a’ dolog , nem annyira a’ birtok ér
téktelenségében, mint inkább egy pár részint már megho
z o t t , részint hozandó’s viszszafizetést garantirozó törvény 
hiányában állott. Közönségesen azon újaknak látszó eszmék, 
mellyek itt most köztünk forognak’s életbe kívánnak lépni, 
nemcsak egy pár privilegiált embernek valának tulajdonai; 
többen , sokan ismerék azoka t, de tapasztalván , hogy a’ 
nemzet régi institutióji egy részben ingadoznak, m ásrész
ben talán fen nem tarthatók , továbbá , hogy az elemek, mely- 
lyekból az uj eszméket életbe hozni, az előzvények, mely- 
lyekhez azokat ragasztani lehetne, hijányoznak, óvakodtak 
azokat időelött k itárn i’s úgy vélték, hogy jobb lett volna, 
mint egy olly egyes családnál, mellynek pénzes ügyei ösz- 
szebonyolulni kezdenek, a’ gondos család tagjai tenni szok
tak , ’s fel nem födözve a’ bajt a’ követelők és roszakarók 
előtt, okos öszszehuzással ’s rendbeszedéssel segitnek a’ 
dolgon — a’ régiből kormány és törvény utján megerősitni 
a’ megtartliatót ’s ahoz alkalmazva előkészíteni , ’s azután 
életbe hozni a’ kiegészítő ú ja t ; azonban a’ meglett dolgon 
segitni bajos, ’s mostani helyzetünkben sebesebben kell kö
vetni egymást a’ teendők sorozatának. Az ősiségre vissza
térve , szeretném tudni: van é Magyarországban gyakor
latilag véve olly bárminő ősi kereset alatt levő jószág , mel
lyen valódi becsárának egy harmad része nem feküdnék? azt

tartom nincs. Az újabb aquisitiók olly drágák, hogy néha 
viszsza szeretné adni az ember , a’ régi kereseteket véve , 
ha a’ jószágon legcsekélyebb eladási somma fekszik is, szí
vesen fizetné a’ pörlekedő örökös nem harmadát, de felét is 
a’ jószág mostani igazi értékének , csak kezéhez bocsáttat
nék, mert a’ hoszszu pörlekedés, az azalatti haszonvétele a* 
birtoknak, a’ százados birtok alatti melioratiók sokkal több
re mennek , és igy gyakorlatilag véve a’ dolgot, mi a’ hi
telt i l le ti , az ősiség különbséget nem tesz. De különben is 
a’ tapasztalást vevén mesterül, mint a’ régi úgy az újabb i -  
dőkben az igyekezöket, a’ nagy aquisitorokat elidegenítette 
é az aviticitás félelme a ’ jószágszerzéstől, vagy az abból 
származott követelések megfosztották é maradékaikat szá
zados birtokuktól? valóban nem ismert dolgot mondok : egy 
nem régiben férflágon kihalt herczegi ház elterjedt birtokai 
legnagyobb részben mind per alatti acquisitiók, és hazánk 
hány legbirtokosb családai vannak több ’s kisebb mértékben 
ez esetben ! és valóban az aviticitásból eredett perek , va
lamint eddig régi fényűket meg nem homályositották , úgy 
ezután is meghomályositani nem fogják, legújabb bonyoló
dott pénzviszonyaik, ha vannak, bizonyosan nem ezen kút
főből eredtek, vagy vájjon nincsenek é legújabb példák arra 
i s :  hogy minden létező aviticilas mellett, a’ leggazdagabb 
pénzaristokraták nem idegeniftetik el magokat kiterjedett, 
könnyen kereset alahuzható^magyarországi jószágok vételé
től? igy éltek ezzel atyáink, igy élünk mi is. Ismételve 
mondom tehát , hogy az ősiség eltörlésében valami nagy pa
naceát nem látok; ’s legfölebb holmi minden ok nélküli költ
ségek és nyugtalanságtól, hiába való reményektől fogunk 
megmenekedni általa. Mindezeknél fogva jónak látnám, ha 
a’ t. RR. azt elhatároznák, hogy a’ ki birtokban van, az 
vehessen a’ hitelintézetbül kölcsön , legyen bár jószága per 
alatt, vagy nem. Különben ha igaz, pedig bizonyosan igaz, 
hogy a’ mondottak szerint négy ötöd része hazánknak nem 
részesülhet a’ törvény jótéteményeiben , meg fogják engedni 
a’ t. R R ., hogy négyötödrésze az országnak minden haszon 
nélkül fog fizetni, és hogy azon elv, melly minden igazságos 
adó elvállalásában létezik , t. i. hogy az vigye a’ te rhe t , ki 
a’ teherböl hasznot vár ,  ezekre nem lesz alkalmazható. Ez 
azonban, mint mindjárt elején mondám, nem is annyira javas
latom , mint a’ t. RR. bölcs belátására bízott észrevételem. — 

EGYESÜLETEK.
A ’ b u d a p e s t i  I t i s d c d o v ő k  f. 1844. évi October 

27kéu délelőtti 9 órakor a’ képező intézet épületében (Pesten 
Valero utczában)eszmecsere végett ülést íartandnak , mslly- 
re a’ n. érd. közönség tisztelettel meghivatik. Stuller F e -  
rencz egyes, titkár.

A z  o r s z ,  s z ő l ő i s k o l á b a n  a’ szőlőkiállitás ha
tárnapja, az alkalmatlan idők közbejötté miatt, nov. Íjéig 
meghoszittatik. Légrády László szölőigazgató.

T ár e za.
( L e v e g ő b e n  f ü g g ő  k o p o r s ó )  Midőn f. é. apr. 

27kén Laonban (Fr.orsz.) Boldogasszony temploma tűzvész 
által pusztittatnék, lezuhant egy köbül faragott angyal, melly 
a’ torony párkányzatán lebegő állásban vala megerősítve, ’s 
földrezuhantában nyaka táján ketté tört. Midőn később az 
újra építés alkalmakor az eltörött angyal is munkába vétet
nék, a’ kőfaragó az óriási fej üregében egy koporsó alakú 
bádog szekrényt fedeze fel. Kinyittatván e ’különös szekrény, 
benne igen elmállott kötelékekbe göngyölhetett embercson
tokat találtak. Számtalan sejtés és gyanitás , kié lehetette’ 
különös koporsó , még eddig semmi világosságra nem veze
tett. Annyit azonban , mint bizonyos kitudtak , hogy a’ szo
bor az I789ki forradalom előtt a’ laoni püspöki palotához tar
tozott, egyik tornyocskán állott, "s miután a’ püspöklak főtör
vényszéki palotává alakíttatott, amaz angyal onnan . a’ papok 
eszközlése által a’ nevezett Boldogaszszony (Notre Dame) 
templomára illesztetett.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - Károlyi  uri-utcza 453.



Ü z e n e t e  a ’ lek. RRuek ti magyar ezredekbeni tiszt
ségekre -s hadi parancsnokságra született, honfiak alkalma
zása tárgyában. A ’ t. REt. arra nézve , hogy világos törvé
nyek ellenere a’ magyar hadi parancsnokságra ’s ezredi 
tisztségekre nagyobbrészt idegen születésű egyedek alkal
maztatnak , orvoslást szorgalraazólag óFölségéhez felírást 
terjeszteni szükségesnek tartják , ’s cs. kir. Fenségét tisz
te se i  kérik, a’ m. FRRet pedig bizodalmasan fölszólítják, 
hogy abban megegyezni méltóztassanak.

Felírást javaslat F e l s é g e s ’slb. E ’ nemzet, 
melly fejdelme iránti törvényes kötelességit az idő mindeu 
viharai közt rendületlen hűséggel teljesítette , ’s teljesíteni 
bármikor kész , méltán fájlalja, hogy irányában viszonyos 
bizodalom nem tanusittatik, midőn az ország alkotványos 
függetlenségéből önkint folyó jogai sérelmével, ’s világos 
törvények, jelesen az 1792: 9, 1807: 1 . 1 8 1 0 : 2. t.czikkek 
ellenére a’ honi hadsereg parancsnokságinál ’s ezredéinél 
mind főbb mind alsóbb tisztségekre nagyobbrészt idegen 
származású egyedek , kik az ország törvényit nem ismerik, 
a ’ nemzeti nyelvet nem értik , ’s azért kormányzásuk alatt 
levő hazánkfiai iránt rokonszenvvel nem viseltetnek, a’ ha
zafiak mellőzésével vagy hátratéteiével raozdittatnak elő, ’s 
a’ törvénysérelmen felül e’ tény még több kártékony eredvény 
szülője, mert általa a’ nemzeti szellemnek a’ katonai testü
let soraiban nemcsak táplálása akadályoztatik, hanem fennma
radása is az elnemzetlenülés veszélyének tétetik k i ; a’hátra- 
tételökön elkedvetlenülő számos hazadnak a’ fegyverviselés 
pályájáróli viszszavonulása okoztatik; azon belső vonzalom 
tiszt és közkatona köz t , melly elszántságot igénylő veszély 
perczeiben a’ buzdítás legerősebb eszköze, ’s mellyet csak 
nemzeti hajlamok egysége támaszt, gyengittetik; ’s mert 
végre békés polgárokon katonai egyedek által ejtett sérté
sek nem egy Ízben már csupán idegen tisztek népünk iránti 
ellenszenvének voltak tulajdonitandók. — Alkotványos ön
állásunk tehát 's n e m z e t i s é g ü n k ,  m i k n é l  nem
zetnek szentebb érdekei nincsenek, egyiránt ösztönöznek 
bennünket, Felséged előtt e’ tekintetbeni sérelmünk orvos
lását újólag szorgalmazni, ’s azért hivatkozván az 1836. 
mart. 28kán kelt felírásunk mellett fölterjesztett országos 
sérelmek erre vonatkozó 38dib pontjában foglaltakra, kér
jük Felségede t , hogy az 1836. évi april l2kén kibocsátott 
kir. válaszban azon pontra kijelentett kir. Ígéretéhez képest 
a ’ törvények e’tekintetbeni határozatinak teljesítését végre
hajtani, ’s eképen a’ honi katonaság parancsnokságira ’s tiszt
ségeire született magyarokat előmozdítani méltóztassék.

Törvényjavaslat A"* hitelintézetről. IV. F e j e 
z e t .  A’ hitelintézet jogai a’ bátorságára lekötött birtokra 
nézve. 3 i.  §. A’ hitelintézet a’ jelen törvény szabályai sze
rint kölcsönadott első helyen betáblázott ’s telekkönyvbe be
jegyzett tőkére ’s járulékira nézve , a’ bátorságára lekötött 
birtokban kiváltsági elsőséggel bir mindennemű követelések 
e lő t t , mellyek akár ezen birtok vagy annak némelly részei 
i r á n t , akár a’ kölcsönvevő . ’s annak örökösei, vagy enged- 
vényesei ellen, ’s nemcsak adossagi, hanem barmi egyeb 
jogczimmel támasztathatnak, ’s elsőséggel bir azon eset
ben is ,  ha ezen követelések oily tények, szerződések, vagy 
öröködés következésében támasztatnak , mellyek a’ hitelinté
zet által kölcsönadott tőke betáblázását megelőzték. Ide ér
tetnek: a’ választolt bírósági, a’ viszszahelyeztetesi, a’ vi
lágos öröködési sommás, nemkülönben szóbeli perek is , mel
lyek a’ hitelintézet fölött egyedül akkor bírnak elsőbbséggel, 
ha azok a’ hitelintézet részére történt betáblázás napja előtt 
nem csak valósággal folyamatba tétettek, hanem egyszers
mind az illető telekkönyvbe , va»y a’ t.hatóságok által e’ 
v ég re  különösen fölállítandó jegyzőkönyvbe is bejegyeztet

tek. 32. §. Ezen elsőség a’betáhlázás napjától kezdődik ’s 
a’ hitelintézetnél tartozásban vezetett tőkének és járuléki
nak erejeig , a’ kölcsönvett tőke teljes törlesztéséig tart. 3 3 . 
§. A’ hitelintézet bátorságára lekötött birtokra vagy annak 
bármelly részére irányzandó bírói végrehajtás, a’ hitelinté
zetnek, a’ köztörvény által meghatárzott határnapok meg
tartása mellett. mindig biróiképen bejelentendő , a’ végre
hajtás bejelentése az illető ügynöknek adatik biróiképen á t ,  
a’ végrehajtási határnap mindazáltal a’ végrehajtás alá ve
endő birtoknak , az intézet székhelyétől Budától való tá
volsága szerint lesz meghatározandó. 34. § A’ hypothekául 
lekötött birtoknak, az azon levő épületeken felül, részei 
mindazok, miknek öszszeszámitott értékétől a’ telekkönyv
be jegyzett becslés alkalmakor a’ birtok értéke kiszámíttatott. 
35. § Azok, kiknek a’ hitelintézet bátorságára lekötött bir
tok iránt, v a g y a ’ kölcsönvevő ’s annak örökösei ’s enged- 
vényesei ellen (örvényes keresetük van , a’ hitelintézetelsó- 
sége által nem fosztatnak meg azon joguktól, miszerint kö
vetelésük kielégítését törvény utján kereshetik,a’hypothekául 
lekötött jószág birtokára mindazáltal bírói végrehajtás utján 
akkor, midőn az alá az intézet bátorságára lekötött birtok 
egészben vétetik , csak a’ hitelintézetnek 3 3 - §. szerint esz- 
közlendő értesítése mellett juthatnak , ’s mindenesetre az in
tézet szabályit’s minden kötelességeket kivétel nélkül telje
síteni tartoznak,mellyek a’kölcsönvevőt a’bitelintézet irányá
ban illetik. 36 §-A’ hitelintézet bátorságára lekötött birtok,az 
intézet beléegyezése nélkül sem el nem adathatik sem el nem 
zálogosittatbatik;az intézet mindazáltal olly esetben a’ kivánt 
elidegenítéstől beegyezését nem tagadhatja meg , midőn a’ 
hypothekául lekötött birtokos egészben kívántatik elidegenit- 
tetni ’s a'vevő mind azon kötelességeket magára vállíilandja, 
mellyek az eladót a’hitelintézet irányában illetik. 37. §. A’ 
kölcsönvevő földbirtokos meghalálozván. mindazon köteles
ségeket, mellyekkel a’ hitelintézet irányában tartozott, örö
kösei teljesíteni’s a’megnyílt öröködés esetét az illető törv.- 
hatóság utján az intézetnek birtokba lépésük után legfölebb 
3Önap alatt bejelenteni kötelesek. 38.§ A'hifelintézet részére 
azonegy kölcsön bátorságára lekötött birtok különböző részei, 
a’ szerint , mint a’ telekkönyvbe bejegyezve vannak , egy 
egésznek tekintetvén, egymástól sem bírói végrehajtás, 
sem ajándék vagy szerződés, sem öröködés utján a’ hitelin
tézet beegyezése nélkül el nem szakaszthatók , hanem a’ hi
telintézettől felvett kölcsön teljes törlesztéséig egy testben 
kezelendők. 39. §• Midőn akár végrehajtás . akár öröködés 
vagy osztály akár szerződés vagy ajándék u'ján a’ hitelinté
zet bátorságára lekötött birtok többfelé szakasztandó, a’ hi
telintézettől függ, a’ szétszakasztást megengedni, vagy azt 
határozni : hogy az általa adott kölcsön bátorságára lekötött 
jószág egy testben adassék el ; az illy birtoknak több részre 
leendő szétszakaszíásábani megegyezését mindazáltal azon 
esetben nem tagadhatja meg , midőn a’ birtok olly részekre 
kívántatik szétszakasztani, mellyek mindegyikére az ere
detileg kölcsönvett tokéból a’ 26. §ban meghatárzott mini
mumot felütő vagy azt meghaladó öszszeg esik. 40. §. A’ 
bátorságára lekötött birtoknak több birtosokos közti felosz
tásába beegyezvén a ’ hitelintézet, meghíitározandja egy
szersmind , hogy az öt követelőleg illető töke kamatjai, és 
törlesztése fejében mindegyik birtokos által mennyi és mi
kor legyen fizetendő ? 41. § Az intézet bátorságára lekötött 
birtokra, ’s a’ birtokosok személyére nézve, a’ 35 36. 37. 
3 9 . §§, eseteiben közbejövő változások az illető törv.ható- 
ság telekkönyvében a’ birtokosok költségin bejegyzendők. 42. 
§. A’ 33.35 36- 37.38. 41- §§• rendelése ellen tett bírói
végrehajtás, végrendelet, osztály, szerződés vagy ajándék 
érvénytelen’s az intézetet az illető birtoknak azonnali zár-
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alávételére , sőt körülményekhez képest eladása elhatározá
sára is jogosítja fel. 43. §.A’ záralávétel ’s eladás az 50 ’s 58. 
§§ban körülírt módon történik. 4 4 §. Az, kinek aJ kölcsön
vevő az á lta l , hogy a’ hypothekául lekötött birtokot a’ hi
telintézettől felvett kölcsönnel terhelte , kárt okozott, kára 
és költségei pótlását a’ kölcsönvevőn vagy örökösein keres
heti , ’s ezen kárpótlása köztörrény utján , ’sugyanazon per
ben is , mellyben a’ birtok iránt támasztott követelés tárgyal- 
tatik, mellékesen megítélendő. 45. §. A ’ hitelintézet bátor
ságára lekötött birtok csőd alá kerülvén , a’ hitelintézetet 
illető kamat és törlesztési já ru lék , a’ csödper folyama alatt 
pontosan fizetendők , ’s a’ tartozó fizetések elmulasztása e -  
setéhen az Vdik fejezetben meghatározott eljárásnak a’ csőd 
alákerült birtokra nézve is helye lesz. 46 §. A’ csődületi 
költségekben a’ hitelintézet részt venni nem köteles. V. F e -  
j e z e t .  A’ hitelintézetnek és adósainak egyraásirántiviszo
nyos jogairól ’s kötelességeiről. 47. §. Ha az adós föld
birtokos, a’ kamatokat’s törlesztési járulékokat a’ meghatár- 
zott napon, vagy ennek múltával legfölebb 15 nagy alattié  
nem fizeti, a’ hitelintézet a’letenni elmulasztott summát ka- 
matival, ’s okozott költségekkel együtt az adósnak a’ hypo
thekául lekötött földbirtokbeli gazdasága folytatására nem 
használt ingó javaiból a’ következő §ban körülirt eljárással 
behajtatja*, ha pedig az adósnak illyetén ingó javai nem len
nének, vagy az tartozása teljesítésében másod Ízben is kés- 
kednék, e’ hypothekául lekötött birtokot az ahoz tartozó g a z 
dasági ingósággal (fundus instructussal) együtt, vagy jö 
vedelmeinek a’ többiektől káros következések nélkül elkü
löníthető bizonyos ágait zár alá véte ti , ’s mindaddig zár alatt 
tartatja, mig a’ hátralevő ö szszeg , kamatival és okozott 
költségekkel együtt, tökéletesen nem pótoltatik. Uj §. A’ 
hitelintézetnek az előző 47. §. következtében hozandó ha
tározatit az illető ügynök hajtandja vég re ;  a’ végrehajtási 
eljárás következő : a) A’ megbízott ügynök az intézet ha
tározatának közlése mellett megyékben az alispánt, kerületek
ben a’ kapitányt, sz. kir. városokban a’ polgármestert, vagy 
ezek helyettesit hiteles bizonyság kiküldésére megkeresi, 
b) A’ megkeresett elnök 24 óra alatt a’ megkeresés vétele 
után a ’ hatósági törvényes bizonyságot kiküldeni köteles; 
melly minden egyéb dolgainak félretételével az intézeti ügy
nök felszólítása után legfölebb harmadnap alatt, azzal az 
intézet bátorságára lekötött hirtoknak helyszínén, minden 
előre tett bejelentés nélkül megjelenni tartozik, c) Az ügy
nök a’ hitelintézet határozata egyik példányát az adósnak, 
vagy háza népének átadja, ’s azután semmi ellenmondásra 
nem figyelmezve, az inntézet határozatát az előző 4 4 . §. 
értelmében a’ törvényes bizonyság által is aláírandó jelenté
sét beküldi *y az adós földbirtokosnak pedig megkeresésére 
bizonyítványt ád. d) Midőn a ’ hitelintézet követelései a’ 44. 
§ban említett ingó javakból behajtandók, ezek záralávételé- 
ben ’s árverés utjáni eladatásában az 1836 : 15. t ez. rende
letéi megtartandók , az öszszeirás és záralávétel raindaz- 
által mindaddig folytatandók , mig az intézeti ügynök az 
összeirt vagyont az intézet követelésének mindenesetre le
hető teljes biztosítására elegendőnek találja. 4$. §. Ha az 
intézet az elmulasztott fizetés miatt kötszernél többször kény- 
telenittetik a’ bátorságára lekötött birtokot zár alá vétetni, 
annak haszonbérbeadását illető ügynöke által szinte az e -  
lözö §ban körülirt eljárással eszközölheti. 49. §. Ha haszon
bérlő nem találkozik, vagy olly haszonbéri somma nem igér-  
tetik , mellyből a’ hitelintézetet illető kamat és törlesztési 
járulékok a’ kitűzött határnapokon teljesen és bi zfossággal 
kikerülnének, ’s a z é ’ végett idejében felszólítandó ad ó sa ’ 
kamatok és törlesztési járulékok pontos fizetése iránt biztos 
kezességet egyébkint sem nyújthatna : az intézet a’ bátor
ságára lekötött birtoknak árverés utján leendő eladására az 
illető törv.hatóságot megkeresi, melly azt azonnal elrendelni 
köteles. 50. §. A’ 47 , 4 8 , 4 9 ,  ’s a’47. § után következő 
uj §§ban körülírt eljárás semminemű perorvoslási eszközök
kel vagy folyamodásokkal nem gátoltathatik; ’s ha valaki

azt erőszakkal gátolná: az ellenszegülő ellen az intézeti 
ügynök megkeresésére megyékben az alispán , kerületekben 
a’ kapitány , sz. kir. városokban a’ polgármester vagy ezek 
helyettesei a’ szükséges hatalomkart azonnal kirendelni, ’s 
minden illyetén esetet a’ legközelebb következő közgyűlés
re tudomás végett bejelenteni tartozik. Uj §. Ha az illető 
törv.liatósági tisztviselők a’ 47. 48. 49. 50. ’s a’ 47. után 
következő uj §§. szerint álfalok teendőket teljesíteni elmu
lasz t ják , ’s mulasztásuk következtiben az intézetre kár há
ramlik: annak pótlásával tartoznak, ’s a’ kárpótlási kereset 
ellenük az intézet részéről az illető első biróságu váltó
törvényszék előtt a’ váltói rendes perfolyamra uézve meg- 
határzott eljárás szerint folytatandó, Ezen végrehajtási zár
tételi, haszonbérlési, eladási eljárás, semminemű perorvos
ló eszközökkel vagy folyamodásokkal nem gátoltaiik, és ha 
ellenállással akadályoztatnék : az illető váltótörvényszék ál
tal megkeresendő alispán által azonnal — ’s legfölebb a 1 be
jelentéstől számítandó három nap alatt— kirendelendő ha
talomkarral eszközlendó leszen; az alispán pedig az általa 
kirendelt hatalomkarról a’ megyének legelső közgyűlésére 
tudomás végett tudósítását beadni tartozik. 51. §• A’ zár- 
alávett birtok kezelésére a’zárt végrehajtó h. i. ügynök gond
nokot rendel. 52 §. A’ gondnok jutalmát az ügynök véle- 
ményes jelentésére a’ váltótörvényszék határozza meg. 53. 
§. A ’ gondnok minden év eltelte , vagy ha a ’ zár egy évig 
nem tartana , annak megszűnte után 30 nap alatt számadá
sát a/, intézeti ügynöknek bemutatni tartozik. 54. §. A’gond
nok számadásit, a’ birtokosnak az illető ügynök kihallgatása 
mellett a’ hitelintézeti igazgatóság vizsgálja meg. 55. §. Ha 
a’ földbirtokos a’ gondnoki számadásoknak vele lett köz
lése után , 30 nap alatt rájok nézve észrevételt nem tett,  
hallgatása jóváhagyásnak vétetik. 56- §• Mind azon kérdé
sek felett, mellyek a’ gondnok számadásit illetőleg bírói 
ellátást kívánnak, a’ hitelintézet. földbirtokos, vagy gond
nok előterjesztésére , a ’ váltótörvényszék sommás utón ha
tároz , ’s határozatát szokott módon végrehajtja. 57. §, A ’ 
48. §. esetében a’ haszonbérlés feltételeit az intézet hatá
rozza meg. 58. §. A ’ zár alá vett birtok jövedelmeinek, a ’ 
haszonbéri sommának’s az átadandó birtok árának is , az in
tézet követelései tökéletes kielégítésén felül fenmaradó ré
sze , a’ földbirtokost, örökösit, hitelezőit, vagy enged- 
vényesit illeti , ’s az i l l e t ő k n e k ,  a’ gondnok vagy 
kiküldött végrehajtók által kiadandó. 59. §• A 1 hitelintézeti 
ügynök kötelessége az intézet bátorságára lekötött birtoko
kat időről időre megvizsgálni, ’s állapotjakról az intézetet 
tudósitani. 60- §, Ha az ügynök tudósításából az intézet 
értesittetnék : hogy a’ bátorságára lekötött birtok eredeti ér
tekének olly tetemes r é s z é t  elvesztette, hogy az in
tézet követelése is veszélyeztetik, a’ kérdéses birtoknak még 
azon esetben is ,  ha a’ kamatok és törlesztési járulékok pon
tosan fizettetnek, a ’ fenebbi §ban körülírt módon eszköz
leadó zár alá v é te lé t , haszonbérbe adásá t , sót eladását is 
elrendelheti. 61. §. A ’ 69 §. esetében, mielőtt az intézet 
által határozat hozatnék , a’ földbirtokos mindig meghall
gatandó, ’s a ’ fenforgó körülmények az intézet részéről ki- 
küldendő részrehajtatlan megbízó ttak által hely színén is 
megvizsgálandók : és ha az adós kívánja uj becsles is té
tetendő. 62. §. A’ hitelintézel főkönyvei, valamint az in
tézet igazgatósága által a’ főkönyvekből készített kivonatok 
is , az intézetnek tartozott tőkék kamatok és egyéb illető
ségekre nézve . közoklevelcknek tekintetnek, es egesz pró
bát nyújtanak. 63- §• A ’ váltótörvényszékek kötelesek a ’hi
telintézet ügyében , a’ váltótörvény által megszabott rövid 
határidőket szorosan megtartani , ’s egyébkint is a’ rájok 
bízottakban pontosan eljárni, ellenkező esetben, tettük vagy 
mulasztásuk által okozott mindennemű kár megtérítésére , 
a’ váltófeltörvényszéknek , az intézet vagy károsult felek 
megkeresésére , sommás utón hozandó határozata által kény- 
szeritendök. 64. §. A’ hitelintézettel törlesztési- alap van 
öszszekötve, melly az intézetnek tarozott tökéktől évenkint
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fizetendő járulékokból fog képeztetni. 65. §. A’ hitelintézet 
adósai által fizetendő illetőségek következők: a) A’ kölcsön 
vett tőke száztól ötös kamatja, b) Törlesztési járulék fejé
ben száztól 1 %. 6 6 . § Mindezen illetőségek két részlet- 
ben fel cvenkint a tobe teljes törlesztéséig és előre fizeten
dők. 67. §. A’ kamatok és törlesztési járulékok az illető a-  
dósok által a’ 19. §. szerint kijelelt határnapokon Budán az 
intézet pénztáránál fizetendők. (Folytatása köv.)

M e gn  y u g  v a s .

(Folyt, a’Sídik számból.)

Vannak egyének, kik szemeikkel világosan beszél
nek ’s kiket soha nem feledünk, ha velők csak perczig va- 
lánk.Én mindennap egyazon helyen találám Orsolyát.Köszünt 
nekem, köszöntéséhez utóbb s z e n d e  m o s o l y t  csa
tolt. Vasárnap nem dolgozott. E ’ napon valószínűleg kiment, 
mert héifőn mindig violafüzért vettem észre az ablakban, 
melly természetesen elhervadt nem sokára ’s ujjal csak a’ 
hét végén cseréltetett föl. Azt is hivém, hogy ő szegény ’s 
élelemkeresés végett dolgozik, mert minduntalan kötött ’s 
mindig a’ legegyszerűbb öltözetben láttam ót. Egyedül nem 
volt a’ házban, mert egy napon haliam, hogy kissé paran
csoló hang ,Orsolya !‘ kiáltott, mire ó gyorsan fíilkele. A’ 
hang nem volt űré, — Orsolya nem engedelmeskedett, mint 
szolgáló engedelmeskedik. A’ gyorsaságban , mellyel föl— 
k e le , nem tudora minő jószivü készség fekvék , holott a’ 
hangban épen semmi szeretetteljes sem vala. Ekkor eszem
be ju ta ,  hogy Orsolyát azok, kiknél é l t ,  talán nem szeretik 
vagy tán durván is bánnak vele. Az idő haladt ’s minden
nap ismeretesbbé tön a’ szegény Orsolya életével, ámbár 
más eszközöm titka kitalálására nem volt, mint napjában egy
szer nyílt ablaka előtt elmenni. Emlitéra már ,  hogy mosoly
go tt ,  ha engem látott. Némi idő múlva sétámon virágokat 
szedtem ’s egy napon félve , bizonyos zavarodással Orsolya 
ablakában tevém azokat. O elpirult, azután máskornál még 
nyájasabban mosolygott. Azóta Orsolya naponkint virág
füzért kapott ’s a' mezei virágokhoz lassanként némi kertie
ket is tettem. Orsolya ablaka telve volt virágokkal—a’ szür
ke házikó tavaszt, nyarat kapott. Egykor este térvén a’ vá
rosba , épen az utczácskában zápor fogott elő. — Orsolya 
nyomban az ajtóhoz sie te , felnyitá az t ,  inte nekem, ke
zemnél fogott, b eh í t t ’s a’ szobácskának , mellyben őt min
dig láttam ajtójánál , könynedves tekintettel szóló : ,kö
szönöm !‘, ez volt az első szó , mit ajkairól hallottam. Be
mentem. A* szobácska, hol Orsolya dolgozott, hideg kő- 
padozatú, benne néhány szalmaszék ’s két öreg consol ’s 
nem kapván az utcza felöli ablakocskán semmi világot, ho
mályos, hideg és nedves volt. Ah, mi helyes oka volt Or
solyának az ahlakhoz ülni ’s ott egy kis levegőt és világot 
keresni. Most már kimagyarázán a’ szegény leány halvány
ságát ■ fris színét ö el nem veszté , mert az neki soha nem 
volt. ö  halványnak nőtt f e l , mint növény az árnyban. A ’ 
szobácska egyik homályos szögében két széken két sze
mélyt pillanték meg, kiket elejénte a’ homály miatt nem vet
tem észre — egy öreg férfit ’s egy öreg némbert. A’ nő kö
tött a’ nélkül, hogy rá nézzen ; vak volt. Az öreg férfi mit- 
sem tett , hanem merev , kifejezésfelen tekintettel nézett 
maga elibe. O túllépett az elet szokott hatarain ’s csupán 
teste élt még, egy tekintet az őszre elegendő volt annak 
megismerésére, hogy gyermekiesse Ion. Sokszor mondhat
né k ,  hogy a’ szellem, ha sokáig tart az é le t , minlegytü- 
relmetlen lévén hoszszú fogsága miatt, börtönéből kisza
badulni törekszik’s e’ törekvésekor széttépi a’ kötelékeket, 
mellyek különben összhangot szültek. Ekkor einem vált u- 
gyan még , de nincs is többé o t t , a’ hol lennie kellene. — 
’S ez volt , mit homályában , csendjében rejtett a’ szürke
ház ikó__egy világtalan nőt, egy gyermekies őszt ’s egy
szegény  fiatal leányt, ki időnek előtte hervadt c l , mert if
júságát a’ körötte volt öregek ’s a’ régi falak , mellyek fogva

tárták ö t , nyomták el. Az ég vajha korlátolt észt adott vol
na a’ leánynak , vajha lénynek (évé vala ó t , melly kirekesz
tőiig házi munkákkal foglaikodva , azokban magát szeren
csésnek erezi ’s másról nem gondolkodik! Orsolya lelke , 
fájdalom , hangszer volt, mellynek hurai égi hangokatadan- 
dottak , azonban örök hallgatásra voltak kárhoztatva. Ah , 
Orsolya sorsa még szomorúbb volt, mint gondolám , midőn 
csak halvány arczát es szomorú vonásait láttam * neki egész 
éltében mije sem volt — semmije. Láttam, hogy az idő ifjú
ságá t , szépségét, reményeit, életét lassankint elszedi a’ 
nélkül, hogy más va'amit kapjon azokért. Én gyakran láto
gatóm őt meg ’s egy napon , midőn mellette ültem az ablak
nál , életét körülbelül igy beszélő e l :

,Én e’ házban születtem ’s azt el soha nem hagyám ; 
családom nem e’ tájról való 5 itt mi idegenek vagyunk, ba
rátok, rokonok nélkül. Szülőim korosak voltak már, midőn 
Összekeltek. . . Fiataloknak őket soha nem ismerém. Anyám 
megvakult. Jellemének e’ szerencsétlenség némi durvaságot 
adott, igy az atyai ház nekem mindig szomorú lak volt; itt 
en soha nem daloltam. Itt kisem érzi magát szerencsésnek ; 
ifjúságom csendesen múlt e l ; soha legkisebb zörejt nem volt 
szabad tennem Csókokat gyéren kaptam. Szülőim minden
esetre szerettek, de nekem soha meg nem mondák , a’ mit 
éreznek ; szivüket az enyim után Ítéltem, én szerettem őket 
’s következtetém, hogy ők is szerettek engem.. .  Életem 
mindazáltal nem volt mindig olly szomorú, mint e’ pillanatban. 
— Egy néném volt. . . 1 Orsolya szemei könnyekkel teltek 
m eg, de a' könnyek túl nem özönlének. Folytató. , Egy né
ném volt, csendes mint anyám , de teli rokonérzettel, sze
líd és szeretteljes irántam. A’ legbensőbb gyöngédséggel 
szerettük egymást és szülőinket együtt ápolók : De soha 
nem volt azon örömünk, hogy künn az erdőben, hegyeken 
együtt sétálunk volna.. .Egyikünknek mindig hon kelle ma
radnia, ápolni agg atyánkat, de a* kimenő virágokat hozott 
’s nap , fák és levegőről beszélt testvérének. .  . Illyenfeor 
azt vélé a’ másik , hogy ö is künn volt a’ házból ’s azután 
este mindketten lámpánál együtt dolgozánk. Beszélgethe- 
ténk , mert szülőink szendergének ’s ha egymásra tekinténk, 
legalább nyájas mosolyt láttunk. Istennek , nemde , együtt 
kellett volna bennünket h ag y n ia? . . .  De nem zúgolódom.. 
Mártha szerencsés ott fenn. Mivolt Marillában az első kór
csira , l é g - é s  mozgalom-vagy szerencsehijány , nem tu
dom , de láttam, mikint szenvedett, mikint hervadóit. Az 
ő gondját is ,  fájdalom , én magam viselem ; anyám nem lát
ta őt ’s Mártha soha nem panaszkodék , atyám pedig lassan
kint azon karba jutott, me lyben ön látja őt. Nénémct csak 
később bírhattam rá , hogy orvostól kérjen tanácsot. Többé 
mitsem lehete tenni; némi ideig sorvadott m ég, azután 
meghalt. Halála előtti napon ágyához in te , egyik kezemet 
reszkető kezeibe szoritá és szóla, Isten veled, szegény 
Orsolya! Csak tőled válók el nehezen.. .Légy bátor, ápold 
atyánkat ’s anyánkat — ők , Orsolya , jók, ők szeretnek ben
nünket, ámbár nem mindig mondják azt meg.. .  Kiracld e -  
gészségedet miattok , mert neked csak ufánok szabad meg
halnod. Isten veled, jó öcsém ; nagyon ne siránkozzál . de 
imádkozzál gyakran istenhez ’s most — viszontlátásig, Or
solya !4 Három nap múlva koporsóban vivék el Marthát ’s 
én egyedül maradiam szülőimnél. Midőn néném halálát a- 
nyámnak jelentéin, ez felsikolta , a’ szobában találomra né
hány lépést tön , azután térdeire borult. . .  Én hozzá men
tem , fölemelém ’s ismét székébe vezetem ő t. . .  Azóta soha 
nem panaszkodott, nem s i r t , csendesebb, nrnt v o l t , ’s az 
olvasó gyakrabban lejt ujjai közt , mint azelőtt. Most már 
csak nem mitsem kell önnek elbeszélnem. Atyám rögtön gyer
mekessé lön ’s valamit elveszténk csekély vagyonúnkból, 
mi addig megótt bennünket a’ gondoktól. Óhajtani, hogy 
szülőim azt észre ne vegyék; elhitetni okét igen könnyű volt; 
atyám mitsem fog már fel , anyám nem lát. Én hát dolgozni 
’s kötésemet titkon eladogatni kezdem. Néncm halála óta 
kivelsem beszélők többé. Ö ömcst olvasnék, de arra nincs
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Idom; dolgoznom bell. Egy kis fris léget csak vasArnap szí
vok meszsze azonban nein mehetek, mert magam vagyok, 
Néhány év előtt, fiatalabb koromban , sokat álmodám , ha itt 
ültem’s az égre néztem. • .Magányomat ezernyi, unaloműző 
alakkal népesítem meg. . . Gondolataim most mintegy meg- 
merevültek , szélhüdtek; nem gondolkodom , nem álmodom 
már. Mig fiatal ’s nem épen rút valék , sorsomban nem tu
dom minő változást reménylék. Most 29dik évemben vagyok; 
arczomat a’ szomor jobban elhalványíts , mint az évek. Mit- 
sera várok , mitsem reményiek már ; magányos napjaimat itt 
zárandom be. Ne vélje ön , hogy keserű sorsomon legott 
megnyugvám. Nem, voltak napok, midőn szivem borzadott 
a ’ megöregedéstól a’ nélkül, hogy szeretett volna. Nem sze
rettetni , az lehető — de nem szeretni ! O emberi szív azt el 
nem szenvedheti. Megvalljam önnek ? zúgolódám, fellázad
tam a’ gondviselés ellen, szemrehányásokat tevék neki Azon
ban c ’ forrongás eltűnt keblemből, mint reményeim. . .  Mártha 
nyájas szavaira: .viszontlátásig, kedves húgom !4 megem
lékezve , megnyugvást, önmegtagadást lelek.Gyakran imád
kozom ’s csak ritkán sírok. Szerencsés ön V  Orsolya kér
désére nem feleltem ; irányában szerencséről beszélni akar
ni szintúgy vétkezém vala . mint vétkezünk akkor , midőn 
hálátlan barátról beszélünk azok e lő tt , kiket az elfeledett.

Néhány hónap m úlva, szép  őszi r e g g e l , kimentem 
Orsolyát meglátogatandó . midőn e g y  fiatal hadnagy az e z e -  
r e d b ö l , melly a’ városban órsergül vala, hozzám jőve ; mi
vel indulóban ta lá lt ,  nekem nyiijtá karját ’s mindketten az  
utczácska felé , hol Orsolya lakott, menénk. En róla ’s a’ 
részvétről beszéltem , mellyet ébresztett bennem , ’s mivel 
a’ t i s z t , Erval M ó r ic z ,  örömet látszék találni abban, la s 
sabban mentem. A ’ szürke házikóig é r v e ,  e lbeszélém  neki 
Orsolya eg ész  történetét. A ’ t i s z t ,  ki Orsolya lakáig kisért  
e l ,  sajon ’s részvéttel szem léié  a ’ le á n y t ,  köszönt neki ’s 
eltávozott. Orsolya, ki csak engem várt, könnyűden elpirult 
’s nem tudom, e ’ pillanatnyi élénkebb sz íne  miatt é ,  n e
kem csaknem szebbnek tetszett. Minő homályos gondolatok 
vonultak át agyamon , most már meg nem mondhatom ; Orso
lyára sokáig  néztem , fölkeltem ’s a’ nélkül , hogy szólnék , 
elválasztott haját megsimogatám. Nyakamról eg y  bársony
sza lagot oldék l e ,  azt  az övére teendő ’s néhány virágot  
v e t tem , azt övébe dugandó. Orsolya mosolygott a’ n é lk ü l , 
h ogy engem m egértene. Mosolya nekem fájt; szerencsétlen  
emberek mosolyában van valami szom orú ! ők csak m á so k , 
nem magok kedvéért látszanak mosolyogni. —  Erval Móricz  
tisztet több napig nem láttam ’s meglehetősen hnszszú  idő 
múlt e l , míg a’ a’ vakeset vele együtt a ’ szürke házhoz v e 
zetett. . . E z  végre  m egtörtént,  még ped ig  midőn több s z e -  
mélylyel e g y  vig sétáról viszszatértem. A ’ többiek e l s z é le d -  
tek a’ városban, én pedig  karon fogám a ’ fiatal lisztet, Or
solyához menendő. E z  nem volt helyes , de akaratom e l len é 
re igen  ingerültnek érzém magamat, nem beszéltem , hanem 
álmokba merültem. A ’ fiatal t isztnek , nézetem sz e r in t ,  ki 
kelle gondolatimat találnia. Csaknem reménylém, h ogy  m eg-  
értendi nyugtalanságomat, ez  azonban, fájdalom, tán m eg  
nem történt. Sok dolog van , mellyet csak szavakkal f e j e z 
hetni ki. —  E s t , szép , csendes nyugott ősz i  est vala ; s z e l -  
iócske sem mozgatá a’ faleveleket . raellyeket megaranyi-  
tottak a’ leszá lló  nap végsugárai.  Akaratlanul is kedves ál
mokba kelle merülni a’ szép természetnek közepett, melly e ’ 
perezben minden élőt e ls zen d er ife tt , csak azon embert nem ,  
a’ ki gondolkodott. E gy ik e  volt ez  azon pillanatoknak, m e l-  
lyekben a ’ szív ellágyul , mcllyekben az ember jobbá le sz  
’s örömest sir , bár semmi bút néni érez. F ölvetve  szemeimet,  
Orsolyát házikója ablakánál láttam ülni. A ’ nap vég su g á ra  
esett ezen ablakra ’s a ’ leány fején csi l logott.  Fekete haja 
szokatlan fényt kapott. Szemeiből , midőn engem meglátott, 
bizonyos öröm szólt  's ama szomorú mosolylyal mosolygott,

mellyet én annyira szerettem. Széles redözetűfekete ruhá
ja  csak azon helyet mutatá alakjából, hol az öv derekát j e 
leié ki. E ’ deréksoványság következtében igen karcsú volt, 
de nem kecs nélkül. Keblén violákat, kedvenoz virágait, 
viselé. Orsolya halványságában, fekete ruhájában, a’ vi
rágokban , a’ leszálló nap sugarában , melly rá sütött, volt 
valami, mi ezen este a’ természet szépségéhez, szendén 
ábrándozó idegzetemhez tökéletesen illett. ,I.t van Orsolya4 
mondám Ervalnak, figyelmét a’ házikó alacsony ablakára 
irányozva. 0  a’ leányra nézett , azután hozzá ment a’ nél
kül, hogy szemeit róla levenné. E ’ nézés zavarba ejté a* 
szegény leánykát, ki félénk volt még, minők 15 éves ko
runkban lenni szokunk s midőn hozzá é rtünk , arczait a’ 
legszebb pir festé. Erval megállóit, néhány szót válta ve
lünk, azután eltávozott, de e ’ nap óta gyakran járt az u t-  
czácskában, hol Orsolya házikója vala. Mindenkor köszönt 
neki ’s végtére velem hozzá bement. Vannak szivek, mel- 
lyek annyira elszoktak a’ reménytől, hogy a’ szerencsét, 
mi őket é r i , fel nem fogják többé. így  Orsolya sem látott 
mit is , mitsem magyarázott magának meg, misem tévé ót 
nyugtalanná, mert szomorgása, bátortalansága, csüggedt
sége süiű fátyolkint födék el előtte az egész külvilágot. 6  
Erval szemei, mint enyéim alatt is, raegnyugvó, levertma- 
rada. Mi történt a ’ fiatal tiszt szivében, bizonyosan nem 
tudtam. Szerelem nem volt, legalább úgy hiszem , de a’ sa
jon , mit Orsolya ébresztett benne , szerelemmel volt hatá
ros. A’ fiatal férfi ezen, kissé felmagasztosult, ábrándozó 
érzelme szerette a’ szomorúság légkörét, melly Orsolyát 
vévé körül. Meglátogatta őt, hogy gyalázza a’ szerencsét 
és csalódásiról beszéljen , a’ nélkül, hogy észrevette, mi
szerint a’ kölcsönös álmok e’ kicseréléséből szelíd rokon- 
szenv származott a’ két, még fiatal szív közt, melly csak
nem azon szerencséhez hasonlita, mellynek léteiét mind
ketten tagadták. (Folyt, köv.)

T á r c z a .
( H a j ó z á s  18.000 l á b n y i r a  a’ t e n g e r  t ü k r e  

f e l e t t . )  E ’ szinte hihetlennek látszó állítás valóságos tény. 
Chuquito-tavon a’ tenger tükre felett 18,000 lábnyira egy 
hajó jár ’s jövedelmes kereskedést üz. 1826ban Rundellés 
Bridge londoni nagykereskedöház megvette Felső Peruban 
az illimani ’s marad- és a’ tipuani arany- bányákat. E ’ bá
nyák Chuquito nevű nagy sós tó partján fekszenek , melly 
248 ang. mérf. hosszú ’s csaknem 150 széles ’s két Cor
dillera között 18,000 lábnyira van a’ tenger tükre fe le t t , ’s 
oily mély, hogy sok helyütt fenékre sem találtak, vize e -  
gészen hasonló a ’ tenger vizéhez. Leginkább azon nehéz
ség  , melly a’ bányákban dolgozó számos indusok élelem- 
meli elláthatása körül mutatkozott, azon gondolatra birá a’ 
vállalkozókat, hogy az átelleni termékeny partokkali köz
lekedés könnyebbitésére egy hajót építsenek. Megvettek te
hát egy 150 tonnás ócska hajót Aricában , Felső Peru egyet
len kikötőjében, ’s szét bontván, annak vasmüveit, hor
gonyait , köteleit ’s vitorláit iszonyú fáradságos munkával 
Apolobambo folyó torkolatába szálliták, melly a’ nevezett 
Chuquito tóba folyik. Itt azonnal elkezdeték a’ hajóépitése 
’s két évi fáradság utána’ czél elérve lön. Főfoglalatossága 
most is a z , melly végre épitteték , t. i. élelem szereket szál
lítani Bolivia völgyeiből a’ Puna és Lampasi bányákba ’s 
alig van hajó, bárhol, melly nagyságához képest, annyit 
jövedelmezne , mint ezen a’ tenger síkja felett 18,000 láb— 
nyi magason vitorlázó fehérholló.

(Az a n g o l  b a n k )  jelenleg ns érczekben 15,197.000 
font st.értéket bir (pénzünk szerint 151 mii. 970,000 pgő frt). 
A’ nevezett bank e’ pillanatban igen nagy mennyiségben so- 
vereigneket veret, az October lókén teljesítendő részvény 
osztalékok fizetésére.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453 .
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t z e n e t e  a’ t. K K , és RRnek a m. F R R hez Vuko- 
várlól a magyar tengerpartig építendő vasútvonal iránt. 
Hogy az ország külkereskedésének a nemzet jólétére múl
hatatlanul szükséges előmozdítására , a’ Duna ’s a’ magyar 
tengerpart között egyenes , gyors ’s biztos közlekedést*mi- 
nelelobb létesíteni keli, altalanyos meggyőződése lévén a ’ 
nemzetnek 5 a KK. es RR, azon okoknak , mellyek e’ köz
lekedésnek letesiteset balaszthatlanna teszik , bővebb fej
tegetésébe bocsátkozni feleslegesnek vélik, ’s azért csak 
a ’ módiul kívánnak nyilatkozni, mellyel a’ nemzetnek ezen 
közkívánata hováhamarább , ’s minél biztosabban ’s töké
letesebben tcljesittessék ; ’s e ’ részben az ország közszük
ségeinek miképen leendő fedezése iránt véleményadás vé
gett kiküldött országos választmány véleményével megegye— 
zóleg azon meggyőződésüket jelentik k i : miszerint a ’ Duná
nak a’ tengerreli öszszekötése Vukovártól Sziszeknek ’s 
Karolyvarosnak, szakadatlan vonalban a’ magyar tengerpar
tig  vezetendő , egy e’ végre alakítandó részvényes társaság 
által építendő vasúttal minden tekintetben legczélszerübben 
eszközölhető. E ’ nézetből kiindulva , tanácskozás alá vet
ték a’ KK. és RR. azon szerződési ajánlatot, melly Meda- 
nich Vincze Ignácz , és Vranyczany Ambrus, minta’ vu- 
kovár- fiumei vasútra vállalkozó fiumei társaság teljeshatal- 
mu biztosai által, az ország közszükségeinek miképen le
endő fedezése iránt kiküldött országos választmány elibe 
terjesztetett, ’s az országos választmány által ezen szerző
dési ajánlatnak egyes pontjaira nézve jelentésének 1 2 . sz. 
alatti csatolványában tett észrevételeknek tekintetbe vételé
vel megállapították azon föltételeket, mellyek alatt a’ több
ször említett vasútnak építésére vállalkozandó részvényes 
társasággal ezen vállalatnak létesítésére nézve a’ szerző
dést megkötendőnek vélik; ezen föltételeket a’ mélt. F ó -  
RRel •/. alatt ide mellékelve közük. Főérdekében állván az 
országnak , hogy a’ kérdéses vasút minélelőbb léíesittes- 
s é k , az e’ ezéira szükséges előmunkálatoknak megtételé
ben időt mulasztani a’ RK. és RR. felette károsnak tartják, 
’s azért azt óhajtják : hogy az ország közszükségeinek mi
képen leendő fedezése iránt vélemányadás végett kiküldve 
volt országos választmány a’ szerződési ajánlatot tevő fiu
mei vállalkozó társasággal haladék nélkül értekezésbe bo
csátkozván , azzal az •/. alatt ide-mellékelt föltételeknek 
alapján még a’ jelen o r s z á g g y ű l é s e  alatt szer
ződést kössön , ’s azt minélelőbb az ország Rdei elibe ter- 
jeszsze. Ha mindazáltal ezen szerződés a’ jelen orsz.gyű
lésének folyama alatt bármi oknál fogva meg nem köttet
hetnék, azon esetben a ’ KK. és RR. országos választmányt 
kívánnak olly teljes fölhatalmazással kiküldeni, hogy min
denekelőtt a ’ többször említett fiumei vállalkozó társasággal; 
azon esetre pedig , ha ezen társasággal az egyesség nem 
sikerülne , a’ honban és külföldön elöreboosátott hirdetések 
utján magukat netalán jelentendő más vállalkozókkal is a’ 
kérdéses vasútnak az */. alatt meghatározott vonalban, és 
föltételek mellett leendő építése iránt végkép elhatározólag 
szerződést kössön , ’s a’ kötendő szerződést, melly változás 
alá többé nem eshetendik, azonnal végrehajtatván , a’ leg -  
közelebbi országgyűlésére törvénybeiktatás végett mutassa 
be. Remélik a’ KK. és R R . , hogy az általuk megállapított 
szerződési föltételek mellett a’ kérdéses vasútnak építésére 
vállalkozók bizonyosan fognak jelentkezni, hogy mindaz
által azon nem várt esetre is , ha e’ reménységük meghiú
sulna ez ügy jövőre legalább olly állapotba helyeztessék , 
hogy iránta az ország Rendei mindenesetre végképen és 
foganatosán rendelkezhessenek, az elől említett országos 
választmánynak a’ KK. és RR. azt is kötelességévé kíván
ják tétetni: hogy ha az orsz.gyűlésének befejezésétől szá-

Pesf, ocf. 31 kén.

mitandó 1 '/2 évnek lefolyása alatt magán vállalkozókkal 
szerződést nem köthetne , a’ többször említett vasútnak ter
vét ’s költségvetését szakértő férfiak által omlani szabály
szerű ség g e l  , és minden tekintetben tökéletesen készíttesse  
e l ;  egyszersmind pedig fontolóra vevén azt i s ,  hogy mi
képen lehetne a’ kérdéses vállalatot országos költségen  
legczélszerübben létesíteni , az e végett netalán szüksé
g e s  kölcsönnek m egszerzése  iránt az illető tökepéaztulaj-  
donosokkal értekezésbe bocsátkozván . minden megkíván
taié e lőlépések megtétele után ezen részben is a’ tárgyat 
mindenoldalról kimerítő tervet dolgozzon k i;  mindezeket 
hozandó határozat végett a’ legközelebbi orsz.gyűlés elibe  
terjeszsze . E zek lévén a’ KK. es Rltnek a’ magyar tenger
part felé nyitandó közlekedés iránti n ézete i ,  ö c s .  kir. F ó -  
h erczeg ség é t  tiszte lette l, a’ m. FRRet pedig szives bizo-  
dalommal felszólítják : hogy tekintve c ’ halasztást nemszen
vedő tárgynak nagyszerű  fontosságát, nézeteikhez m eg
egyezésükkel minélelőbb hozzájárulni méltóziassanak.

Vukovártól a ’ magyar tengerpartig vezetendő vasútnak 
építésére nézve «’ vállalkozó társasággal kötendő szerző
désnek föltételei. 1) Az ország szabadalmat adván a’ vál
lalkozóknak egy  vasútnak Vukovártól szakadatlan vonalban 
a’ magyar tengerpartig leendő építésére, részesíti őket ezen 
vállalatra nézve mindazon jogokban és kedvezményekben, 
mellyek az 1832/6: 25 t.ezikkben foglaltatnak , ’s hasonló 
közhasznú vállalatokra nézve jövőben megállapitandók ; 
másrészről ellenben a’ vállalkozók alávetik magokat mind
azon szabályoknak, mellyeketa’ törv hozás a’ kötendő szer
ződés pontos teljesítése iránti kellő felíigyelés , ’s a’ szá
madás iránti ellenőrködésre nézve , valamint a’ közbátorság 
igényeinek tekintetéből is minden vaspályákra nézve általá
ban megállapitand. 2. A’ vállalkozók kötelezik magokatVu- 
kovártól Sziszeknek és Károly városnak egész a’ magyar 
tengerpartig , jelesül pedig mind Fiúméig, mind Buccariig 
szakadatlan vona’ban múlani szabályszerűséggel vasutat 
építeni, és pedig Vukovártól Sziszeknek Káiolyvárosig- 
mindjárt gőzerőre ; Károly várostól azonban , mennyiben a’ 
körülmény ’s helybeli viszonyok gőzerőre nem engednék , 
lóerőre használandót, olly világos hozzáadással hogy az 
egész pályavonalon az átrakodás mellőzendő , és az áruk 
ugyanazon szekereken olly módon szállitandók : hogy azok
nak felhasználása vagy szállítási közlekedés semmi eset
ben se következhessék. 3) A’ műtanilag tett előlegen vizs
gálatok , fölvételek és költségvetések nyomán ezen vas
uknak a’ kijelelt fővonalban t. i. Vukor ártól Fiúméig fel
építésére fordítandó tökepenz 18 millióv ezüst forintra ter
jedvén , a’ Buccaribai vezetendő mellékvonalra nézve az 
építési költségek maximumának határozásában arányzó sza
bályul szolgáíand azon költségöszszeg, mellyhe «’fővonal
nak hasonló iésztöredékc kerülend. 4) A’ vállalkozók fcö- 
te ’ezik magokat, bogy a’ tervezett vasutat a’ jelen orsz.- 
gyülés eloszlatásától számítandó 8  év alatt egészen föl— 
épitendik, ’s a’ közönségnek szabáylszerü használa 11I meg- 
nyifandják, jelesül pedig a’ vasút építését Károlyvárnál kez- 
dendik meg , ’s szakadatlan Vukovárig folytatandják; egy -  
szersmind azonban KároJyvártól a’ magyar tengerpart felé 
a’ vasút építését szinte megkezdendik , ’s évenkint az egész 
vonalnak körülbelül egy nyolezadrészét készitendik el , a’ 
vonal egyes részeit pedig , mihelyt használatra alkalmas 
pontig elkészülnek, az egész munka berekesztése előtt is 
a’ közlekedés könnyítésére megnyitandják.

(V é g e  következik.)
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Törvényjavaslat A ' hitelintézetről. V. F e j  e z e t. 
A ’ hitelintézetnek és adósainak egymásiránti viszonyos jo
gairól ’s kötelességeiről. 63* §. Az ország középpontjától 
távol lakó birtokosoknak könnyebbségére mindazáltal meg
engedtetik : hogy tartozásaikat a’ temesvári , debreczeni, 
kassai, pozsonyi, veszprémi és zágrábi kir, kincstári pénz
táraknál is , a’ hitelintézet igazgatóságának eziránt előre te
endő jelentés mellett letehessék; melly esetben azonban a’ 
fizetést az illető kincstári pénztárnál egy hónappal a’ rendes 
határnap beérkezése előtt teljesíteni tartoznak. 69. §. A’ 
hitelintézet.a’részéről kiadandó nyugtatványt azillető kincs
tári pénztárnak előre megküldendi, ’s az adósok által fize
tett járulékokat Budán a ’ királyi kincstárnál a’ rendes fize
tési határnap beérkeztével fölveszi. 70. §. A’ rendes tör
lesztési járulékokon felül fizetendő summák azonban mindig 
az intézet budai pénztáránál leteendők. 71. §. A’ hitelin
tézet a’ kölcsönadott tökét adósaitól a’ 4-2 . 48 61. §§. e -  
seteiben az ott körülirt módon behajthatja, egyébkint annak 
akár részbeni akár egészbeni felmondására jogosítva nincs ; 
ellenben 72. §. Az adósnak szabad a’ felvett tőkéket a’ 
kikötött határidő előtt is akár egészen , akár részenkint visz- 
szafizetni, a’ szabályszerű törlesztési járulékon felül visz- 
szafizetett öszvegektől azonban a’ legközelebbi fél évre a’ 
kamatot megfizetni tartozik. 73. §. Az adós által a’ sza
bályszerű törlesztési járulékokon felül fizetendő öszvegek- 
nek egyegy hitellevél értekének megfelelő 100—500 vagy 
1000 ezüst forint summákból kell állani. 74. §. A ’ leléven- 
kint leteendő rendes törlesztési járulék mindig készpénzben 
fizetendő , ’s a’ hitellevelek beváltására leven fordítandó , 
addig is gyüinülcsözóleg kezeltetik; a’ szabályszeiü tör
lesztési járulékokon felül fizetendő öszveg azonban hitel
levelekből is állhat, ’s a’ mennyiben készpénzben tétetnék 
le ,  ’s hitellevelek vételére nem fordiltathatnék, szinte gyü- 
mölcsözőleg kezelendő. 75. §. Az adós , ki a’ kölcsönvett 
tőkének felét már törlesztette , a’ letörlesztett oszvegnek 
e re jé ig , a’ mennyiben az a’ 26- §ban meghatározott mini
mumot m egüti , a’ IHdik Fejezetben körülirt módon uj köl
csönt kérni jogosítva van. 76 §. Az adósnak , ki a’ köl
csönvett tökét minden járulékaival tökéletesen viszszaíizet- 
te , kötelezvénye az intézet levéltárából kiadatik , ’s az il
lető közhatóság betáblázási ’s telekkönyvéből kitörültetik. 
VI F e j e z e t .  A’ hitelintézet ellen támasztandó kerese
tekről. 77. §. A’ hitelintézet ellen a’ kölcsöntvevő föld- 
birtokos, hitellevéltulajdonos, vagy más akárki által indí
tandó bárminemű keresetek felett, a’ pesti első biróságu 
váltótörvényszék a’ váltói eljárás formái szerint Ítél. 78, 
§. A ’ hitelintézeti ügynököknek . tisztviselőknek , hivata
los foglalkozásaiknak körében elkövetett tette vagy mulasz
tása által okozott bárminemű kárért a’ károsodottnak irá
nyában a ’ hitelintézet felelős; ennek mindazáltal viszon- 
keresete azillető ügynök, vagy tisztviselő ellen fenmarad , 
’s e’ viszonkereset érdemében is a’ pesti elsöbiróságu váltó
törvényszék biráskodandik. Y ll .  F e j e z e t .  A’ hitelleve
lekről. 79. §. A ’ hitelintézet kölcsöntád igaz értékű ezüst 
pénzben, ’s az e ’ végre szükséges készpénzt , a’ kölcsön
adandó öszveg erejeig kibocsátandó hitelleveleknek a’ 91. 
§. szerint eszközlendó eladása által szerzi meg. 80. §. 
Hitelleveleknek neveztetnek a’ hitelintézet kötelezvényei, 
mellyekben magát azoknak, kik hitelleveleinek birtokában 
vannak, valamint a* kamat pontos fizetésére, úgy a’ tőke 
viszszafizetésére kötelezi. 81. §. A’ hitelintézet lOO—500 
és lOOOfrt értékű hitelleveleket bocsátand ki. 82. §• A’ hi
tellevelek a’ bemutatóra (au porteur) szólanak , ’s tulaj
donosnak az tekintetik, ki elömutatja. 83. Mind egyik hi
tellevél: a) Költe napjának kitétele mellett az intézet pe
csétével , az elnök , titoknok és a’ felügyelő országos biz
tossági tag aláírásával, valamint sor és folyó számmal el
látandó. b) Magában foglalja a’ napokat, raellyeken a’ ka
matfizetés félévenkint teljesítendő , ’s az évek számát és so
rát , mellyekben a’ tőketörlesztés történik ; — végre c) An

nak megemlítését: hogy a’ benne kitett tőkének és kamatjai
nak pontos fizetésével az intézet tartozik, ’s ezekért egy
szersmind az ország is kezeskedik. 84. §. Sem az intézet, 
sem a’ hitellevél tulajdonosa nincsenek jogosítva a’ hitel
levélben kitett tökének felmondására. 85. §. A’ hitelintézet 
hitelleveleitől lOOtól 5%  kamatot fog fizetni, ’s a’ kamat
fizetést félévenkint mindegyik hitellevélben határozottan 
kijelelendő napokon teljesiti. 8 6 . § Minden hitellevél ki
adása napjától számítandó 36 '/2 óv alatt a’ megállapított tör
lesztési terv szerint a’ hitelintézet által be fog váltatni. 8 7 . 
§. Mindazon hitellevelek, raellyek ugyanazon egy köl
csönhöz tartoznak, külön sorozatot képzendenek, kisebb 
mennyiségű kölcsönöket az intézet — ha jónak és czél- 
szerünek látandja — a’ sorshúzásra nézve összesithet. 8 8 . 
§ A’ hitellevelek befognak váltatni sorshúzás utján , ’s e’ 
sorshúzásoknak határnapjai, a’ 14-t § értelmében megálla
pítandó szabályok szerint mindegyik kölcsönre nézve külön 
fognak olly módon határozfatni , hogy azon esetben, ha a’ 
hitelintézet adósai a ’ felvett tőkéket a’ 7 3 . § szerint akár 
egészben akár részenkint a’ rendes törlesztési időszak előtt 
viszsznfizetnék , a’ hitelintézetnek joga legyen ezen eké- 
pen visszafizetett kölcsönöknek alapján kiadott hitelleve
leknek visszaváltását a’ törlesztési terv szerint meghatáro
zott sorshuzási halárnapok előtt is és pedig ha az illető 
adós által a’ kölcsönvett tőke csak részben fizettetnék visz- 
sza , szinte sorshúzás utján eszközleni. 89. §. Minden hi
tellevéllel kifognak adatni kamatszeletek tiz évre , ’s egy 
utalvány további kamatszeletekre , ’s ez idő lefolyta után , 
ha az illető hitellevél be nem váltatott , az utalvány előmu- 
tatására ismét uj kamatszeletck fognak kiadatni. 90. § A’ 
hitellevél beváltásánál a’ még hátramaradott kamatszeletek 
az intézetnek vjszszaadaodók , különben az intézet a ’ visz- 
szafizetendö (őkéből a’ hiányzó kamatszeletek öszvegét ki
fo g ja , ’s letétemény gyanánt visszatartóztatja mindaddig, 
mig a’ hiányzó kamatszeletek az intézetnek viszsza nem 
adatnak. 9 l .  §. A’hitellevelek tulajdonosai mind a’ kamat- 
fizetést, mint a’ tőketörlesztést egyenesen az intézettől, ’s 
a’ 100. §• esetén kívül csak attól követelhetik. 92. § A ’ 
hitelintézet köteles ügyekezetét oda fordítani, hogy hitel
leveleit mindenekelőtt ben a ' honban , ’s honi tökepénztu- 
lajdonosolcnak adhassa e l ;  felhatalmaztatik azonban arra is, 
hogy az általa kiadandó hitelleveleknek leszárnitolása iránt 
az ausztriai örökös tartományok kebelében létező jóhitelü, 
’s nagyobb tőkékről rendelkező nyilványos intézettel egyez
ségre léphessen; az illy egyezség utján kikötendő leszá- 
mitási dij mindazáltal V4% nól nagyobb összegben nem ál-  
lapittathatik m eg, ’s ez egyezség úgy kötendő, hogy mind 
e’ mellett az intézetnek azon joga fennmaradjon , miszerint 
hitelleveleit akárkinek bárhol ’s bárki által maga is szaba
don eladhassa ’s eladathassa , sőt le is számíthassa. 9 3 . §. 
A’ hitellevelek egy tulajdonos által a’ másikra Írott enged- 
vényezés vagy más formaságok nélkül egyszerű átadással 
ruháztatnak át. 94. §. A’ hitellevél tulajdonosa a’ kama
tokat az illető kamatszeletnek ’s a ’ hitellevél sorshúzás alá 
kerülvén, a’ tőkét i s ,  a’ hitellevél viszszaadás mellett Bu
dán az intézet pénztáránál veszi fel. 95. §• A ’ karnatsze- 
letek öt év múlva eüdósíilnek. 96. §. A’ sorshúzás utján 
kihúzott és beváltandó hitellevelek számai hírlapok által 
fognak közhírré tétetni, ’s a’ hitellevelek fél év elteltével 
a ’ sorshúzás után fognak kész pénzzel beváltatni; a’ hi
telintézetnek mindazáltal joga van, a’ sorshúzás utján ki
húzott hitelleveleket, valamint a’ kamatszeleteket is a’ fi
zetés határideje előtt is leszámitni. 97. §. A’ beváltott hi
tellevelek az öszszes orsz. biztosság jelenlétében megsem
misítendők. 98- §• Ha a’ kihúzott hitellevél tulajdonosa pén
zét a’ raeghatárzott napon fel nem veszi, a ’ hitelintézet az 
ót illető öszszeget, mint letéteményt, félreteszi, de a’ ka
matfizetés megszűnik. 99. §. Sors utáni kihúzása napjától 
számitandó 16 é r  múlva a’ hitellevél elidósül. 10'). §. Ha 
a ’ hitelintézet a’ hitellevelek tulajdonosai iránti tartozásinak
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e ,e?et nem tenne, szoknak minelelobbi tökéletes feielég’i— 
tése iránt az országgyűlés rendelkezendik. 101. §. Az , ki 
hamis hitellevelet készít, vagy valaraelly magában igaz 
hitellevelet bárinelly részben meghamisít, vagy illy hitel
levelet — annak hamisságát tudva — használ’  mint tolvaj , 
minden okozott kár ’s költségek megtérítésén felül az illető 
törv.hatoság által 1 2  évig terjedhető rabsággal büntetendő; 
megyékben hitellevélbamisitás iránt folytatandó bünperek- 
ben a büntető bíróság mindig a’ megyei törvényszéketil- 
leti. VIII. F e j e z e t .  A’ tartalékalaptárról- 102. §. Az 
ország  a’ hitelintézetet, tartalékalaptár megállapítására 
200,Out) frt alaptőkével fogja ellátni. 103 §. A’ tártalékalap- 
tár feladata a’ hitellevelek kamatinak fizetésére ’s a’ hitel
levelek törlesztésére fordítandó öszszegeket, a ’ mennyiben 
az intézet adósainak hanyagsága miatt egy vagy más eset
ben idejében be nem folynának , előlegezni, ’s a’ hitelin
tézet lehető pénzbeli hiányit fedezni. 104. §. A’ tartalék- 
íilaptár által tett előlegezések, kamatjaikkal együtt meg fog
nak téríttetni. 105. §. A ’ tartalékalaptár egy részének min
dig készpénzben a’ pénztárban készen kell lenni ; a’ meny
nyiben mindazáltal a’ 1 0 2. §ban megállapított czél által nem 
igényeltetik, gyümölcsözőleg kezelendő . ’s e’ végett min
denekelőtt hitellevelek vételére fordítandó. 106. §. A’ sors
húzás utján kihúzott, ’s beváltandó hitellevelek s kamat
szeletek leszámításából beveendő jő vedelem a’ tartalékalap
tárt illeti. 107. §. A’ kölcsönadóit tőkéknek a ’ 29. §. sze 
rint kifogott 2 %je a’ tartalékalaptár öregbítésére leven ren
delve , annak javára gyümölcsözőleg kezelendő. 108. §• A’ 
94. ’s 98 §§ . szerint eüdősült kamatszeletek hitellevelek 
után járó öszszegek szinte a’ tartalékalaptárt illetik. IX. 
F e j e z e t .  A ’ hitelintézet igazgatásáról. 109. §. A’ hi
telintézetet igazgatóság kormányozza. 110. §. Az igaz
gatóság tagjai: a) 1 Főigazgató, b) 2 Aligazgató, c) 1 
Ügyvéd, d) 1 Titoknok. e) 1 Pénztárnok, fj  i Számvevő.
111. Ezekhez járulnak: a) A’ vidéki ügynökök, b) A’ 
liO. §ban nevezett hivatalnokok mellé netalán szükséges 
segédek és írnokok, c) A’ megkívántaié szolgála’i sze
mélyzet. 112. §. Az igazgatóság az előforduló tárgyakat 
hetenkint kétszer, ’s a’ főigazgató rendelésére szükséghez 
képest többször is tartandó üléseiben intézendi el. 113. §• 
A ’ főigazgató a’ közbejövő tárgyakat az aligazgatók közt 
kiosztja ’s azokat az ülésben az aligazgatók adják elő. 114. 
§. A’ titoknok a’ jegyzőkönyvet viszi, az iratok kiadására 
felügyel ’s az aligazgatók akadályozása esetében az ülé
sekben helyetteskint előad. 115. §. Az ügyvéd, pénztár
nok és számvevő által azok iránt, mik illető hivatalaik kö
réhez tartoznak, beadandó jelentéseket szinte az aligazga
tók adják elő. 116 §. Vidéki ügynökségek az ország kü
lönböző részeiben a’ szükséghez képest elegendő számmal 
lesznek felállitandók ; azonban melly számmal , hol , a’l46. 
’s 147- §§ban körülirt módon fog meghatároztatni aképen : 
hogy egy ügynökség alatt több törv.hatoság is egyesittet- 
hetik ugyan ; mindegyik ügynökségnek azonban mérsékelt 
nagyságú ’s külön meghatárzott kerülete legyen. 117. §. 
Az igazgatóság üléseiben a’ 108 $ban megnevezett tagok 
szavazattöbbsége határoz, szavazatok egyenlősége eseté
ben a' főigazgató szavazata eldöntő. 118. §. A’ főigazgató 
akadályoztatása esetében a’ kinevezés tekinteteben az elsőbb 
aligazgató elnököl. H 9 . §. A’ hitelintézet igazgatósága a’ 
kormány ’s itélőszékekkel ’s törv.hatóságokkal tulajdon pe
csétje alatt közvetlen és postabérmenten levelez 1 2 0  §. 
A’ hitelintézetnek tulajdon pecsétet ő Fels. kegy. rende- 
Jend. 121. §. A’ törv.hatóságok elnökei kötelesek az igaz
gatóságnak az intézet ügyében magánegyedekhez inrézen- 
dö fölszólitásit az illetőknek azonnal kezűkhez szolgáltatni 
’s azok nyilatkozatit az igazgatóságnak szinte hivatalos utón 
haladék nélkül általküldeni. 122. §. Minden félév eltelté
vel a’ számadás befejeztetik , ’s az intézet vagyonáról 
mérleg készíttetik. 123- §. Az igazgatóság tagjait ó Fel
sége , a’ segédeket és szolgálati személyzetet az igazga

tóság nevezi ki.124. § A’határozat érvényességére a’fő-és  
egy aligazgatón kívül még két igazgatósági tag jelenléte 
szükséges. 125 §. Az igazgatóság tagjai és szolgáinak
fizetésit ó Fels, határozandja meg s a’ kir. kincstár fogja 
kiszolgáltatni. 126. §. A’ hitelintézet igazgatása felett egy 
elnökből ’s rendes tagból álló országos biztosság fog el
lenőrködni ’s felügyelni : hogy az intézet alapszabályinak 
értelmében kezeltessék. 127. §. Az országos biztosság tag 
jai közül három a’FRR. hat a KK. és RR. táblája által egyik 
országgyűléstől a’ másikig választandók , azonban ismét 
megválaszthatok. 12^. §. Az orsz. biztosság tagjai azon 
napokra, mellyekben elfoglalva lesznek, az orsz. pénz
tárból napidijakat veendtiek. 128 §. Az orsz. biztosság ré
szint külön, részint az intézeti igazgatósággal közösülé
seket tartami. 13 ). 8 . Az orsz. biztosság az intézet pénz
tá ra i t , naplóit, fő-és jegyzőkönyveit, számadásit féléven- 
kint külön üléseiben vízsgálandja meg, ’s a’ netalán ta
pasztalandó hiányokat a’ tartandó közös ülésben azonnal 
megigazítja, vagy az ország Nádorának orvoslás végett 
feljelenti. 131. § Az orsz. biztosság tagjai közül egymást 
havonkint fölváltva, egy folyvást Buda -  Pesten tartózko
dandó , az igazgatóság üléseiben folyton részt veend, ’s 
az intézet napló-jegyző- főkönyveit és számadásit, a’ mikor 
szükségesnek véli, megtekintvén , az intézet egész műkö
dését figyelemmel kiséri. 132 § Az orsz. biztosságirniut 
említett tagjának az igazgatósági ülésekben szavazata nincs, 
a’ közös ülésekre tartozó tárgyaknak mindazáltal igazga
tósági ülésekben leendő felvételét gátolni tartozik. 133. §. 
Mindegyik orsz. biztossági tag az intézet felügyelésében 
eltöltött hónapról az orsz. biztosságnak körülményes jelen
tést teend. 134. §. Az orsz. biztosság a’ hitelintézet ál
lapotát és mérlegét félévenkint az ország Nádora által ő 
Felségének feljelenti, ’s egyszersmind a’ hazai hírlapok
ban is közönségessé téteti, e’ felett pedig: 135. §. Kime
rítő jelentést teend a ’ hitelintézet állapotáról az ország 
Rendéinek minden országgyűléskor, ’s indítványozza azon 
törv.hozási intézkedéseket , mellyelc az intézet tökéletesí
tésére kívántainak. 136. §. Az orsz. biztosság az intézeti 
főigazgatónak , vagy a ’ felügyelő biztossági tagnak a’ biz
tosság elnökéhez teendő jelentésére , midőn kívántatik , 
mindenkor félévenkint, azonban legalább egyszer az elnök 
meghívására ülést tart. 137. §. Következő tárgyakban : a) 
Azon kérdés iránt , vájjon a’ folyamodó földbirtokostól az 
általa kívánt kölcsön a’ 17. 76. § 8  eseteiben megtagad
ható legyen é ? b) Mindazon esetekben , midőn az intézet 
bátorságára lekötött birtok haszonbérbeadása vagy eladása 
elrendelendő, c) Az iránt, vájjon az intézet bátorságára 
lekötött birtok eladathatik ’s illetőleg több részre osztatha- 
t ik , vagy szétszakasztathatik é ? d) Az iránt , hogy a’ ki
bocsátandó hitellevelek a’ 92. §. értelmében pénzzé mikép 
tétessenek? e) Az intézet ügyei folytatására a ’ legköze
lebb orsz.gyűlésig ídeiat 1 cn hozandó szabályok alkotásában, 
f) Midőn az igazgatóság ’s annak tagjai, közhatósági tiszt
viselők ’s vidéki ügynökök ellen hivatalos eljárásaikra néz
ve panasz tétetik, g) Az ellenőrködő orsz. biztosság által 
az intézet ügyei kezelésében tapasztalt hiányok orvoslá
sának érdemében, h) Az igazgatósági tisztviselők ’s vidéki 
ügynökök kinevezése iránt. Az igazgatóság maga nem ha. 
tározhaf, hanem a’ határozat a’ felügyelő orsz. biztosság
gal tartandó közös ülésekben hozatik. 13S. §. Ezen közös 
ülésekben az elnökséget az orsz. biztosság elnöke viseli, 
az intézeti igazgatóság tagjai közül csak azok , kik a’ 
netalán beadott panasz vagy tapasztalt hiány által érdekel
ve nincsenek , ’s ezek közül is csak a’ fo- ’p két aligazgató 
bir eldöntő szavazattal ; az igazgatóság többi tagjai pedig 
ezen közös ülésekben akkor is , ha nem erdekeltetnek. csu
pán tanácskozó szavazattal ruhaztatnak fel. 139. §. Az or
szágos biztosságnak mind külön , mind közös öleseiben a 
jegyzőkönyvet az országos biztosság egyik tagjavezc 'i ,  s
ugyanez az előadó tisztét is teljesiti. 140. §. Az országos
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biztosság által mind külön , mind az intézet igazgató tag -  
jaivnli közös üléseiben hozandó határozat érvényességére 
az elnökön kivül négy biztossági tag jelenléte szükséges. 
141. §• Mind az intézetigazgatóság , mind az orsz. biz
tosság tagjai mind külön,mind közös üléseikben szavazataik
ért felelősek, ’s azért szavazataik véleménykülönbség ese
tében a’ jegyzőkönyvbe személyenkint feljegyzendők , ’s 
minden ülés jegyzőkönyve a’ jelenvolt tagok által aláíran
dó. 142 § Önkint értetik , hogy az intézet köréhez tar
tozó mindennemű hivatalos irat kivétel né kíil és egyedül 
magyar nyelven szerkesztendő. 143. §. Az intézet az or
szág Nádorának felügyelése alatt áll ’s ennélfogva : 144. 
§. Az ország Nádora : a) Az intézet állapotáról az ellen
őrködő orsz. biztosság által tudósittatván . ő és aligazgató 
hivatalainak személyzetében közbejövő változásokkor ó Fel
sége kinevezéséig helyettesit, c) Az intézet ügyei keze
lésében tapasztalt hiányok esetében az ellenőrködő országos 
biztosság jelentésére az illető igazgatósági tagokat hiva
talaiktól felfüggesztheti, d) Az igazgatósági tagokat hiva
talos foglalkozásaik körében elkövetett kihágásaikért bűn
tetteikért, vagy vétkes hanyagságukért a’ büntető törvények 
rendelete szerint, ’s az ott meghatárzott bíróságok előtt 
feleletre vonatja, ’s az intézet netalán szenvedett kárának 
pótlását is maga utján eszközli. 145. §. Az orsz. biztosság 
és igazgatóság jegyzőkönyvei és számadásainak megvizs
gálása .  ’s az illetőknek felelet alá vétele országgyűlésen 
azon módon történik, mint az orsz. pénztári igazgatóság 
jegyzőkönyvei és számadásai a’ t. törvény szerint megvizs- 
gálandók , ’s az országos pénztári igazgatóság tagjai fe
leletre vonandók. X . F e j e z e t .  Az intézet életbelépteté
séről. 146- § A ’jelen törvényben meghatárzott elvek alap
ján :  a) Az országos biztosságnak, az igazgatóságnak az 
országos biztossági és igazgatósági egyes tagok, tiszt
viselők és vidéki ügynököknek, valamint az intézet szolgá
lati személyzetének is hivatalbeli foglalkozásaikban sinór- 
mértékül szolgálandó utasításokat; h) A’ becslés elveit ’s 
módját; c) Az adósak által adandó kötelezvények ’s hitel
levelek alakját és szerkezetét , mint szinte a’ hitellevelek 
sorshúzás utjáni törlesztése tervét; d) A’ kezelési szabá
lyokat; e) Az intézet belső elrendezését; f) Az intézet 
ügyeiben magányosak által fizetendő napi ’s egyéb dijak 
mennyiségét; szóval g )  A hitelintézet ügyei folytatásának 
egész rendszerét. — Az országgyűlés eloszlása után a’ 122.
§. szerint kinevezendő orsz. biztosság az intézeti igazga
tósággal tartandó közösüléseiben részletesen kidolgozni, ’s 
ő Felségének az ország Nádora utján nyerendő kegy. hely
benhagyása után ideiglen a’ legközelebb országgyűlésig 
életbe léptetni fogja. 147. §. A’ 146 §. következésében a l
kotandó szabályok megvizsgálás végett a’ legközelebb or
szággyűlés elibe terjesztendők.

EG Y ESÜ L ET E K .
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számában adott közleménynek azon pontjára, mellyben az 
iparegyesületnek f. é. aug. közgyűlése által a’ szakosztá
lyok iránt hozott rendszabálya , e g é s z  t e r j e d e l m é 
b e n  a d a t n i  m e g i g é r t e t e t t :  alólirottnak van sze
rencséje ezt ezennel ide iktatni: F e j e z e t  a ’ szakosztá
lyokról lsö czikkely: a’szakosztályok teendői, B. a) Min
den, az iparmükiállitásra , folytonos iparmüszemlére, vagy 
csak bírálás végett beadott iparmüvekről . tartozzanak azok 
az iparosság bár melly ágához, az illető szakosztály fog 
ítéletet hozni, b) A’ megbírált czikkelyekre nézve a’ mű- 
biráskodott illető szakosztály ajánlást fog tenni az iránt — 
hogy, ha érdemel — mi vonatkozásban ’s jelesül mi fo
kozatú díjazásban reszesitéssék az igazgató váiasztmány 
áltál? — c) Ha midőn az igazgató választmány , az ország 
kormányszékei, hatóságai , iparos vagy rokon testületéi, 
avagy magányosak által m egfog  kerestetni, valamelly az 
iparkörbe vágó tárgyról véleményadással, utasításul, vagy
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némi teendők eszközléséül, illy esetekben mindenek előtt 
az illető szakosztály fog véleményezni, d) A’ szakosztá
lyok mindegyike éber és folytonos figyelemmel kisérendi 
folyóiratokban, önálló munkákban, az életnek úgy köznapi 
forgalmában , mint közszerű nyilvánkozásiban felfel tüne- 
dezó azon újabb eszméket, eljárási módokat, ellátási szük
ségeket, mik, az iparügy körébe tartozva, érlelést, fej
lesztést, ismertetést, terjesztést, kísérleteket, életbelép
tetést , szóval a’ közfigyelembe , közhasználatba beavatfa- 
t á s t , átvitelt, kivált az iparegyesülettöl igénylenek; ’s e* 
tekintetből e) Ilavonkint leszen minden szakosztálynak kö
telessége gyűlést tartani, mellybe meghiván a’ szakához 
tartozó minden czéhbeli ’s iparos-műveseket, ezekkel min
den érdekesebb , ’s arra , hogy megismertessenek , méltó 
újdonságokat élő szóval , társalgás közben közleni fogja, 
ha szükséges bővebb magyarázatokkal , ’s mik közé a ’ vi
tatkozást, eszmecserét, ’s igy a’ közlőit újság meghányatását 
számíthatni legfőképen. Továbbá f) Szinte havonkint egy 
más ülést tartand minden szakosztály kiszemeléséül a’ le 
folyt hónapban tudomására kei ült iparköri eszméknek és ü— 
gyeknek, mikre nézve a’ választmány teendőit látandja szük
ségeseknek.— Kiszemelvén pedig ezek e t , javaslatokat és 
indítványokat fog tenni, miket a’ választmány által vagy a* 
kormányszékekhez, vagy a’ hatóságokhoz, vag y ,  techni
cal kivétel és késérietek tekintetében , egyes, kijelölendő 
műhelyekbe, gyárakba ’sa’tb. — óhajtatna vezéreltetni. A’ 
szemelvényeket ’s indítványokat minden hónapban tartozan- 
dik a’ választmánynak bejelenteni, g )  Minden szakosztály 
teendőihez számiratikazújdonsági ellenőrzés körül még az is, 
hogy az egyesületi lap szerkesztőségének figyelmeztetéseket, 
’s illetőleg anyagot szolgáltassonazujságilag közlendők felül. 
— h) Gondoskodni fognak »’szakosztályok.hogy a’ mennyiben 
illetőjparágaikra nézve a ’hazai irodalom még vagy parlag, v. 
nem eléggé van mivelve, e* tekintetben jó könyveknek akár 
fordításban , akár eredetiben leendő megjelenése által a’ 
szükségeken segitessék; végül i) Illető szakaikban a ’ ter
minológiát ismivelni, honosítani, ’s netaláni hibáiban iga
zítani leend tisztük a ’ szakosztályoknak. Ildik czikkely a’ 
szakosztályok szerkezete. §. Hat szakosztály alkottatik, u. 
m. 1 )  mechanicai. 2 ) term észet-és vegytani. 3 ) áruisme
re t-  kereskedés- és országgazdászali. 4 )  természet- leirat, 
mezőgazdaság-és bányászati. 5) gyárászati , és végül 6 )  
építészeti. §. Mindenik osztályban 9 helybeli és 9 vidéki 
tagnak van helye , — minden helyet azonban nem szüksé
ges betölteni. §. Tagokat a ’ választmány kijelölésére a’ köz
gyűlés választ § Tagokul csak ollyanok választathatnak , 
kik az illető szakosztály körében már olly jeles és kitűnő 
érdemeket szerzettek, miszerint szakbeli értelmességök és 
ügyességök nemcsak a’ szakosztály munkálkodásinak leend 
segedelmére, hanem az iparegyesülettől méltányló megtisz- 
telést, elismerő kitüntetést, szóval olly közszerüjelesitést 
igényel, melly az iparegyesületnek ezutáni tisztelet adásá
ban »’legmagasabb fokú legyen : mihezképest mindannyiszor, 
valahányszor a’ szakosztályi tagok neve az iparegyesület 
hivatalos irományai közben előforduland, ahhoz szakosztályi 
tagságoknak czirae hozzá fog tétetni , ’s más részről az 
iparegyesület önmegtiszteltetését látandja , ha a’ tagok czi-  
mök veleelésével csatlakozást, nagyra becsülést tanusitan- 
danak raegbirása iránt. §. A ’ tagok megválasztásában azon 
arány fog követteini , miszerint fele számok mindig tudomá
nyosan miveit, feleszámok ismét gyakorlatilag jártas legyen, 
a’ szakosztályok körébe vágó valamelly , legalább egy, ág
ban .— Ez arány pedig annyira szorosan fog megtartatni, 
miszerint ha a’ theoria vagy praxis emberei közül az illető 
feleszám be nem volna tölthető, az üresen hagyatik. — Több
nyire kívánatosnak jelentetik k i , hogy olly férfiak választat
hassanak, kik elméletileg szintúgy mint gyakorlatilag legye
nek otthon osztályok körében.

(Vége következik.)
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V á la sz a .*  «’ m. F R R ti k hitelintézet iránti üze
netre ii /. K K . és IilU ez . A’ fens. Föbg ’s a’ m. FRR. 
tanácskozás alá veven a’ ^ek. RRnek hitelintézet iránti üze
netét ’s e’ mellett közlött t.javaslatot. tanácskozásuk ered- 
venyet ’a fenforgó észrevételeiket következőkben tudat
ják a’ t. RRkel , u. m. az 1 — 9 §§ig nincs észrevétel; a' 
lOre a’ t. RR. által az intézet bátorsága tekintetéből javas- 
lőtt azon módra nézve , hogy annak az ország különböző 
részeiben felállítandó tulajdon ügynökségei legyenek, mel- 
lyek a’ hypothekául szolgáló javak becslését, nemkülönben 
— abban a’ 47—64ig terjedőkben előforduló ’s ott körülirt 
végrehajtási foglalatosságokat is— és ezeket az illető törv.- 
hatóság részéről kiküldendő hiteles bizonyság jelenlétében 
teljesittessék , ő cs. kir, Föhgsége ’s a’ m. FRR. őszintén 
nyilványitják abbeli meggyőződésüket: miszerint azon mó
dot, mellyet e’ részben az országos választmány a’ váltó törv.- 
szék ’s illetőleg váltó t.széki bíró és becsié, vagy ezeknek 
ö Felsége által nevezendő helyettesei eljárásában javaslat
ba tett , az intézetre nézve biztosabbi-.ak és nagyobb bátor
ságot nyújtónak látják. Ugyanis figyelemmel a r ra ,  hogy a’ 
törv hatósági ’s kivált megyei tisztviselők már eddigi ren
des munkálkodásaikkal is eléggé el vannak foglalva ott, hol 
a ’ hitelintézet ügynöke csak az illető hatósági hiteles bizony
ság  jelenlétében foglalatoskodhatik, alig lehet csak reméllni 
is azon gyors pontos és szigorú eljárást. melly által a’ hi
telintézet bátorsága és különben lehető károsodásának el tá
voktatása föltételeztetik , mit pedig annál inkább szem előtt 
kellett ta r tan i, minél nagyobbak lehetnek azon summák , 
mellyekre nézve az intézet felelősséggel, szükség esetében 
pedig az ország jótállással tartozik. Igaz ugyan , hogy a’ 
t. RR. a’hatósági tisztviselőket a’ v.törvényszék előtt anya
gilag is felelősekké teszik az elmulasztások által okozott 
ká ré r t ,  ugyde a’ végrehajtás csakugyan átküldő-levél mel
lett lenne eszközlendó ; az eddigi tapasztalás is eléggé fa- 
nusiija ped ig , hogy a’ váltói ügyekben a’ hatósági tisztvi 
selóknek ámbár felelősségök a’ törvényben világosan ki van 
mondva, késedelmezése miatt az igazságnak pontos és gyors 
kiszolgáltatása gyakran hátrálfatik.Ezen tekinteteknél fogva 
ő cs. kir. Fensége, ’s a’ m. FőRR. a’ lOdik §ban javaslott 
ügynökség- felállítást szükségesnek nem látják ’s az orsz. 
választmány által javaslott módot, mint véleményük szerint 
az intézet bátorságositása végett biztosabbat megtartatni kí
vánják. 1 1 . §. 6 ) pontjának első szavait igy látnák szerkesz- 
tendöknek : előmutatja a’ kir. ’s illetőleg báni és kerületi táb
lák ’stb. a’ 12—18. §§• a’ szerint maradnak vagy módosíttat
nak , a’ minta’ t. KK. és RR. a’ 10. §ban az ügynökség iránt 
tett javaslatukhoz tovább is ragaszkodnak, vagy attól elfog
nak állani; a’ 19. §ra nincs észrevétel; a’ 2 í)ra az ügynök
séget illető észrevétel ide is értetvén, egyébiránt ezen ki
tétel helyett , .kötelezvény mintájának“ a’ fenséges Főhg ’s 
a ’ FRR. alkalmazottabbnak látják ezt: kötelezvény fogalma- 
zatának; a’ 2 í . ’s 2 2 - §§ra észrevétel nem lévén; a’ 23kat 
illetőleg a’ 1 2 . éstöbb§§ra tett megjegyzésre hivatkozván: 
a’ 24. 25. §§ra  észrevétel fennem forogván; a’ 26 §rafi
gyelemmel arra , hogy az intézet bátorságáia hypothekául 
lekötött javakat tisztában kell tartani, ’s e’ czelbol azokra 
felügyelni, a’ körülményekhez képest azokat zár alá vetetni, 
haszonbérbe adatni vagy épen el is adatni ; az 1500 frt ér
tékű apró részjószágoknak miauig világosságban tartása pe
dig majd majd lehetetten lenne, de mindenesetre valamint az 
e’ végett szükséges felügyelés, úgy a* előfordulható zár-  
alávétel, hiszonbérbeadás , vagy eladás a’ legkisebb jó 
szágoknál is szintúgy, mint a’ nagyobbaknál költségekkel 
járna , ’s innen , kivált a’ még csak kezdetben levő intézetre 
könnyen nagyobb károsodás is következhetnek ; ide járulván

még az is . hogy a’ hypothekául lekötött jószág becslésének 
költsége 500 ft. kölcsönvéíelnél a’ kölcsönvevőre igen ter
hes lenne : ezen tekinteteknél fogva a’ fenséges Főherczeg 
és a’ m. FRR. kivált most kezdetben tanácsosabbnak sczé l-  
szerübhnek látnák az országos választmány által javaslott 
2(J00 frtnyi legkisebb mennyiség mellett maradni; a’ 27. 
28. §§ra észrevétel nincsen, a’29. §ra , hogy a’ tartalék
pénztár, melly az intézet állásának szilárdítására ’s men
nél terjedelmesebb működésének biztosítására szolgál, mi- 
nélelőbb növekedjek , a’ nemzet közérdekében igen kívána
tos lévén : ezen tekintetből a’ fenséges Főherczeg ’s a’ m. 
FRR. czélszerübbnek látnák, hogy az említett végre a’köl
csönadandó öszvegből az országos választmány véleménye 
szerint lOOtól 2- huzassék le ; azonban a’ kölcsönvevők ter
he könnvebbitése tekintetéből annak a’t.KK. és RR. által ja
vaslóit egy és J/ 2 percentre való leszállításában is meg
egyeznek : a’ 30— 45ig észrevétel nem lévén; a’ 46. §ra 
határozottan kívánják kimondatni azt, hogy a’ hitelintéze- 
a* költségeket nem viseli; a’ 47— 6 4 .§§ig terjedő §§at ilk 
letőleg hivatkozván a’ 10 §ban tett észrevételeikre, azo- 
folytában még itt különösen azt jegyzik meg , miszerint, je
lesül a’ 49 §ban javaslott azon módot, hogy az intézet bá
torságára lekötött birtoknak árverés utján leendő eladása ee 
setében az ügynök e’ végett az illető törv.hatóságot keress- 
meg , ’s ez rendelje meg az eladást, és a’ kebeléből kikülden
dők által az i836d. l5ilik czikk által körülirt módban az in
tézeti ügynök jelenlétében teljesítse . több tekintetnél fog 
va sok nehézséggel járónak és ollyannak látják, melly 
a’ t. RRek által is kívánt pontos, gyors és szigorú eljárást az, 
intézetre n é z v e  k e v e  sb hé b i z t o s í t j a  mint az , 
melly ezen részben az orsz. választmány által javasoltatik ; 
azért is ezt a’ fenséges Főhg ’s a' in FRR. megtartatni kí
vánnák. A’ 65. — 73. §§'g észrevétel nem lévén; 74re a’ 
fenséges Főhg ’s a’ m. FRR. az orsz. választmány vélemé- 
nyes javaslatához járulva , a’ hitelintézet kezelése kezdeté
ben több tekintetnél fogva czélszerübbnek látják azt, hogy 
egyedül 500 és 1000 frtrul szóló hitelleveleket bocsásson 
ki: ennélfogva a’ 100 frt. említése a' 74 §ból kihagyandó 
lenne ; a’ 75—80 §ig észrevétel nincsen; a’ 81. §ra hivat
koznak a’ 74. §ra tett észrevételeikre ; a’ 82—87 §§ra ész
revétel nincsen, a’ 88. §ra, ámbárugyan a’ hitelintézet hi
tellevelei tulajdonosainak, ha ezek kötelező tségüket telje
sítik, a’ tőkét fel nein mondhatja, arra raindazáltal minden 
joga van, hogy rendes határidőn kívül eszközlendó sors
húzások álial is e’ kifizetést, és ekképeo hitelleveleinek 
viszszaváhását siettesse: ’s ebben határozódván az, mit a’ 
t. RR. a’ 88 §ban javasolnak , ó cs kir. Főhg ’s a’ m FRR. 
annak világosan is leendő megemliiésében megegyeznek ; a’
89_91. §ig észrevétel n ncs ; a’ 92. §ra a’ hitel.ntéze-
teknek főérdekében áll, hogy hitelleveleiknek becse emel
kedjék , mi annálinkább reménylhetö , minél tágasabb azok 
forgásának köre, ’s minél nagyobb a’ vevők szánta, avagy 
csak föltételesen is törvényes intézkedés által előre mintegy 
megszorítani. annyit tenne , mint a hitellevelek becse nö
vekedésének akadályt tenni. Ezen tekintetek a’ mi körülmé- 
nyink közt annál nagyobb figyelmet érdemelnek, mennél 
bizonyosabb a z , hogy honunkban más országokhoz képest 
a’ pénz kevés, a’ kamatláb pedig nagyobb; a’ honnan ma
gában következik , hogyha a’ létesittetni óhajtott intézet hi
telleveleinek kellő s tartós hitelt es becset kívánunk sze 
rezni , minélelöbb a’ külföldiekkel kell azokat megismer
tetnünk , olly országokkal t. i hol a’ pénz több ’s a’ kamat
láb kisebb mint nálunk, mert csak igy lehet biztosan re
méllni, hogy a’ hitelintézet czélszerű működésére megki- 
vántató készpénzt nyerhessen. Ezen okoknál fogva ő cs. 
kir. Föhgsége ’s a’ m FoRR. a’ t. KK. es RR áltál a 92«
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§. elején tett azon javaslatot, miszerint a’ hitelintézet kö
teles lenue ügyekozetét oda fordítani, hogy hitelleveleit min
denekelőtt ben a’ bonban honi tőkepénztulajdonosoknak ad
hassa e l ,  mint nézetük szerint olly intézkedést, melly a’ 
hitelintézet leveleinek hitelét és becsét csökkentené, ’s 
azok iránti bizalmat a’ küíországiaknál gyengítené , kiha- 
gyandónak és az orsz. választmány javaslatát megtartandó- 
nak vélné ; annál is inkább, mivel sokszor állhatnak elő olly 
körülmények , mellyek közt az intézet érdeke sürgetőleg 
kívánja, hogy hitelleveleit mielőbb készpénzre fordítsa; ezt 
pedig a’ javaslott és magában némi egyedárusság eszméjét 
foglaló intézkedés mellett az igazgatóság egész bátorság
gal alig fogja tehetni. A ’ 93 —100. §ig észrevétel nincsen; 
101. § ra ,  ámbár ugyan a’ fenséges Főiig ’s a’ m. FRR. a’ 
hitelintézet létrehozásának kívánatos: létét megismerik: 
mindazáltal arra nézve, hogy a’ hitelintézet tartalékalap
pénztára megalapítására fordittatni kívánt 2 0 0 , 0 0 0  pft mi
módon ’s rnilly kivetési kulcs szerint legyen előállítandó? 
fenforgó észrevételeiket akkorra világosan is fentarfják, mi
dőn az ország közszükségei raikép leendő füdözhetése tár
gyában munkálkodott országos választmány jelentésének 
illető része tanácskozás alá fog kerülni. A’ 102. és 103. §ra 
nincs észrevétel. A’ 104re ő cs. kir. Föhgsége ’s a’ m. FRR. 
előrebocsátják az t ,  hogy nézetük szerint az orsz. választ
mány ezeu §sz szerkezetében az ausztriai statuspapirokat 
csak például említi meg, és nem kivan kirekesztöleg egye
dül azokra szorítkozni; egyébiránt arra kívánják a’ t. RRet 
figyelmeztetni, miszerint a’ tartalékpénztár segítségére a’ 
hitelintézetnek ollyan esetben van szüksége, midőn máshon
nan pénzt nem kaphat, illyenkor pedig a’ tartalékpénztárban 
levő tulajdon hitelleveleivel magán nem segít. A’ 105. §ra 
észrevétel nem lévén ; 106. §• a’ 23* §• megállapításától függ. 
A ’ 107— 134 §ig észrevétel nincsen. A’ 135. §. b) pontjá
nak szerkezete, a’ mennyiben a’ lOdik §banjavaslatba ho
zott hitelintézeti ügynökökre ’s a’ közhatósági tisztviselőkre 
vonatkozik, a’ lOdik nemkülönben a’47—64. § ig  terjedő §- 
hoz lesz alkalmazandó. A’ 136—142- §ig nincs észrevétel. 
A ’ 143. §. függőben marad, mig az abban érintett törvény- 
javaslat tárgyalás alá nem kerülend. A’ 144. §nak a’ tiszt
viselőkre ’s ügynökökre vonatkozó szerkezete a’ 1 0 . §hoz 
alkalmazandó lévén ; a’ 145. §ra észrevétel nincsen. Ezek
ben határozódnak ó cs. kir. Főhgségének ’s a’ m. FőRRnek 
észrevételei, mellyeknek kellő figyelembe vételére és azok
hoz való járulásra a’ t. RRet szives bizodalommal, ’s azon 
őszinte nyilványitással szólítják fe l : hogyha ezen észrevé
telek utján is nézeteik ’s javaslataik mellett megmaradnak , ö 
~cs. kir. Föhgsége , ’s a’ mélt. FRR., figyelmezöleg a ’ kegy. 
kir. előadásoknak ezen tárgyra vonatkozó részére , ’s az or
szággyűlésének már közelgetó végére , a’ t.czikkelynek a’ 
javaslat szerint leendő fölterjesztéséhez is készek járulni. 
Végre mi a’ tek. KK. és RRnek üzenete végén jelentett azon 
üzenetüket il le ti , miszerint a’ törv.hozás köréhez tartozónak 
lenni nem vélik aziránt intézkedni, hogy ö Felsége felírás 
utján kéressék m e g ,  miszerint a ’ magyar hitelintézet hitel
leveleinek a’ bécsi pénzcsarnokokbani eladhatását megen
gedni, egyszersmind azoknak az ausztriai örökös tartomá
nyokban létező valamelly nyilványos intézet általi folytonos 
és biztos beszámítását kegyesen kieszközleni méltóztassék. 
O cs. kir. Fhgsége ’s a’ m. FRR. a’ hitelintézet létrehozá
sát a’ haza közérdekében szívesen óhajtván , szükségesnek 
tariják mindazon lépéseknek is megtételét, mellyek a’ kívánt 
czélra vezetnek : már pedig az orsz. választmány véleményé
ben erre nézve felhozott okoknál fogva úgy vannak meggyő
ződve, hogy az eralitett tényezők mulhatlanul szüksége
sek a’ hitelintézetnek biztos sikerreli életbeléptetésére. U- 
gyanis a’ tartalékalappénztár megalapítására fordítandó sum
mával az intézet működését elkezdeni nem lehet, az csak arra 
vaió , hogy szükség esetében a’ kiadások elölegesen födöz- 
tethessenek, de a’ kölcsönvevőknek adandó pénzösszeget 
máshonnan kell megszerezni. Ha hitelintézetünk szilárd ál

lásra jutand, ’s hitelleveleinknek kellő hitelük leend akkor 
bizonyosan számíthatunk arra, hogy azokat másokna’k is el 
lehet adni, de erre idő kívántatik, ’s addig szükséges, hogy 
valamelly nyilvános intézet ö Felsége közbenjárása állal győ
ződjék m e g a ’ felől, miszerint hitelleveleinket biztosan el
fogadhatja. Továbbá hitelleveleinknek a’ bécsi pénzcsarnok
ban nyilványos eladatása iránt leendő kitehetése iránt bizto
sitó legfelsőbb engedelera azért szükséges , mert különben 
hitelintézetünknek legalább a’ külföld irányában biztos alap
ja  nem lesz;a’nélkül pedig szűk körre szorított hitelleveleink
nek kellő becset és kelendőséget Ígérni épen nem lehet. 
Ezen tekintetekből ö cs. kir. Föherczegsége, ’s a’ m. FRR. 
bizodalmasan szólítják fel a’ t. RRet, miszerint ahhoz , hogy 
az érintett kedvezések megnyerhetése vegeit ű Felsége fel- 
irásutján megkeressék,megegyezésükkelhozzájárulván,egy
szersmind pedig fontolóra vevén azt , hogy a’ hitelintézet 
életbeléptetése több elözvény által föltételeztefik, figyel
müket azon határidő iránti intézkedésre is kiterjeszteni szí
veskedjenek , mellvben annak működése elkezdendő lenne.

M á s o d ik ,  ü z e n e t e  a ’ L K K . és Hűnek o ’ melt. 
F R R hez a’ hitelintézet iráni. A ' t. KK. és RR tanácskozás 
alá vevén a* m. FRRnek a ’ hitelintézet iránti válaszüzene- 
té t ,  a’ 11. § b) pontjának a’ m. FRR. javaslata szerint le
endő szerkesztésében megegyeznek, va'amint szinte abban 
is , hogy a’ 2 0 . §ban ezen szavak .,kötelezvény mintájá
nak“ ezekkel ,,kötelezvény fogalraazatának“ cseréltessenek 
föl. A’ 46. §ban a’ m. FRR. által tétetni kívánt módosítás
hoz szinte hozzájárulnak , ’s ezen §t igy kívánják szer
keszteni :,,46 §. A’ csődül éti költségeket a’ hitelintézet nem 
viseli.“ A’ l ü l .  §ban csak az mondatván k i , hogy az ország 
a’ hitelintelézetet 2 0 0 ,0 0 ü frt alaptőkével fogja ellátni, ön
ként értetik, hogy annak meghatározása , raiképen legyen 
ezen öszszeg előállítandó , a’ maga helyén e’ részben még 
folytatandó tanácskozások eredvényétól függ. A’ 104. §ra 
nézve a’ m. FRR. által tett észrevétel folytában megegyez
nek a’ KK. és RR. abban, hogy a’ tartalékalaptőkének mi
képen leendő gyümölcsözővététele az intézetre magára bi- 
zassék , ’s azért a’ §nak azon szerkezetéből , mellyet l s ö ü -  
zenetükben közlőitek, annak következő végszavai ,,e’ vé
gett mindenekelőtt hitellevelek vétele végett fordítandó44 
kihagyassanak. A’ mi a’ 143. §t ‘Heti: az ország által a’ 
hitelintézetért felvállalt jótállás eszméjéből önként foly,hogy 
mindazoknak, kik a’ hitelintézet ügyeinek kezelésére meg- 
bizatnak,az ország irányában tökéletesen felelőseknek len
ni kell; abban tehát, bogy ezen elv kimondása függőben 
maradjon , a’ KK. és RR. nem egyezhetnek meg, attól azon
ban nem idegenek: hogy a ’ 123- § az általok javaslott 
szerkezetben meghagyatván , a’ teendő felírásban annak vi
lágos kifejezése mellett, hogy az országos biztosság és 
igazgatóság jegyzőkönyvei és számadásai országgyűlé
sen megvizsgálandók , ’s az illetők ugyanott az előforduló 
esetben feleletre vonandók. Egyébiránt kijelentessék, hogy 
az i rán t , vájjon az említett jegyzőkönyvek és számadások 
vizsgálata raiképen történjék, ’s az illetők feleletre miké
pen vonassanak, az orsz.gyűlési tanácskozások még folya
matba vannak , ’s ezek iránt nézeteik további elóterjeszt- 
hetését az ország RRei magoknak fentaríják. A ’ többi §ra 
nézve, mellyek1 iránt a’ m. FRR. észrcvclt fettek , a’ KK. 
és RR. azon okoknál fogva, mellyeket lsö üzenetükben bő
vebben kifejtettek , ’s a’ mellyek a’ FllR. részéről elöadat- 
tak által véleményük szerint megczáfolva nincsenek, a’ m. 
FRRnek javaslatihoz nem járulhatnak , hanem előbbi néze
teiknél továbbá is megmaradnak. Egyébiránt minthogy a’ 
tartalékalaptárnak csupán az rendeltetése , hogy abból az 
előforduló esetben a’ szükséges kiadások elölegesen fedez
tethessenek , a’ 123. §• pedig egyedül az igazgatóság tag
jai és szolgáinak fizetéseiről szól ; és igy arról, hogy az 
intézet egyéb kezelési költségei honnét födöztessenek, a’ 
törvényjavaslat még nem rendelkezik; azért a’ 123» §. min
denekben megmaradván, egyébiránt annak eddigi szerke



zetét a’ RR. ekképen kívánják bővittefni: „123 §. Az igaz
gatóság tagjai és szolgáinak íizetését ő Fels, ha tá ro za t ja  
Ine£  t a kir.^ kincstár fogja az intézet ügyeinek kezelésére 
megkívántaié egyéb költséggel együtt kiszolgáltatni“ el
ismerik a’ RR., hogy az intézetnek életbeléptetésére több 
elozveny szükséges , ’s a z é r t , hogy ezek megtételére elég
séges idő engedtessék , a ’ törv.javaslat végéhez a’ 145. §. 
után a’ m. FRR javaslata folytában köveikező uj §f kivan
nak hozzáadatni: Uj A’hitelintézet működését 1845. évi 
Julius lső napján kezdendi meg.1* Az országos választmány
nak azon javaslatára nézve , hogy ő Fels, felírás utján meg- 
keressék,miszerint a’hitellevelcknek a’bécsi pénzcsarnokbani 
eladásra kitételét megengedni, más részről pedig ezen hi
telleveleknek az ausztriai örökös tartományokban létező va- 
lamelly nyilványos intézet általi leszámítását kegyesen kiesz- 
közleni méltóztassék, a’ KK. és RR. továbbá is úgy véle- 
kesznek, hogy ezek iránt szükségeseiében ö Felségéhez 
folyamodni az intézet teendőji közé fog tartozni, azért ahoz 
nem járulhatnak, hogy ő Fels, az említettek megengedésé
re és illetőleg kieszközlésére az ország ílendei által felírás 
utján különösen megkéressék ; hanem elégségesnek vélik , 
hogy a’ teendő fölirásban az ország Rendei részéről azon biz
tos remény fejeztessék k i , hogy a’ mennyiben az intézet 
annak megengedéséért, hogy hitellevelei a’ bécsi pénzcsar
nokban nyilványos eladásra kitétethessenek, ’s az iránti köz
benjárásért a’ körülményekhez képest ő Felségéhez annak 
idejében folyamodnék, hogy hitelleveleinek leszámítására 
nézve vele az au*zt. örökös tartományokban létező valamelly 
nyilványos egyesület egyezségre léphessen. 0  Fels, mind
azokat, mik a ’ fölállítandó hitelintézet szilárdítására,’s javai 
előmozdítására szolgálnak, kegyelmesen megrendelni raél- 
tóztatik. Ezek lévén, miket a’ KK. és RR. eiőlemlitett vá
laszüzenete folytában nyilványitani kívántak , megjegyzik , 
hogy szó rsz ,  választmány által előterjesztett törv.javaslat- 
ban kölcsönös megállapodással elfogadott módosítások miatt 
a ’ §§ok szám ai, következőleg az egyes §§ra vonatkozó hi
vatkozások is változni fognak, egyszersmind pedig *|. alatt 
idecsatolva közük az e’ tárgyban ó Fels, elibe intézendő 
fölirás javaslatát,kérvén ő cs. kir. Főhgségét ’s a’ m. FRRet, 
hogy ahoz megegyezésükkel járulni mél tóztassanak.

F e l í r á s t  j a v a s l a t  a' fiileh/ilezet iránt. F e l s  e-  
g e s ’sa’t. A’ földbirtokosak fölsegitésére hitelintézetet ki
váltván , a’ mint ez iránt Felségednek k. kir. előadásai ál
tal is felhivatunk, létesíteni, a z é ’ részben készített törv.- 
javaslatot Fels. kir. jóváhagyása alá a’ 143 §ra vonatkozó 
azon megjegyzéssel idecsatolva alázatosan fölterjésztjük , 
hogy, a’ mint az ország által fölvállalt jótállásnak eszméjé
ből önként foly, mindazoknak, kik az intézet ügyeinek keze
lésére megbizatnak, az ország irányában tökéletesen fe
lelőseknek lenni kell; azért szükséges, hogy az intézetre 
felügyelő országos biztosságnak , ’s az igazgatóság jegy
zőkönyvei és számadásai az országgyűlésen megvizsgál
tassanak, ’s az illetők ugyanott az előforduló esetben felelet
r e  vonathassanak; az iránt mindazáltal, hogy ezen jegy
zőkönyvek és számadások vizsgálása az országgyűlésen 
miképen történjék, ’s az illetők feleletre mikep vonassanak, 
országgyűlési tanácskozásink még folyamatban,vannak, ezek 
iránt nézeteink további eloterjeszteset magunknak feníart— 
juk. Úgy lévén meggyőződve , hogy az intézet, mellyet 
létesíteni kívánunk, az ország főbb birtokos lakosaira joío- 
kony hatást gyakorland, Felségednek az ország java elő
mozdítására irányzott atyai szándékában helyzett teljes bi
zalmunknál fogva biztosan remélljük: hogy a’ mennyiben az 
intézet annak idejében Fels, elibe az iránt folyamodnék, hogy 
egy részről azt, miszerint hitellevelei a’ becsi penzcsarnok- 
ban eladásra kitétethessenek, megengedni, más részről pe
dig az iránt közbenjárni méltóztassék, hogy hitellevelei le
számítására nézve vele az ausztriai örökös tartományok
ban létező valamelly nyilványos egyesület egyezségre lép
hessen , Fels, mindazokat, mik a’ felállítandó hitelintézet

szilárdítására és javának előmozdítására szolgálnak, ke
gyelmesen megrendelni méltóztalik. Egyébiránt ’stb.

Vukovár lől a' magyar tengerpartig vezetendő vasút
nak építésére nézve « ’ vállahozó társasággal kötendő szer
ződésnek föltételei. (Vége.) 5) A’ száliitásbér szabályzatá
ra nézve határoztatik , hogy e’ vasúton cgyegy (négy ezer 
folyó ölnyi) mérföldre egyegy bécsi mázsától a’ szállítási 
bér Vukovártói Sziszekig 3/ 4 ezüst krnál, Sziszektől Fiú
méig pedig szintúgy mértföldenkint ’s mázsánkint egy és 
V4 ezüst krnál nagyobb nem lehet, értvén ezen szállítási bért 
különösen mindennemű gabonafájra , olajnövénymagvakra , 
’s minden más hasonló vagy kisebb tériméjü (volumen) áruk
ra ,  mellyek a’ kötendő szerződés alkalmakor az országos 
választmány ’s vállalkozók kölcsönös megegyezésével ne
vezet szerint fognak meghatároztatni. Mi a’ nagyobb téri
méjü, ’s magasb áru portékákat illeti, ezekre nézve a’ vi
telbér maximuma szinte a’ vállalkozókkal kötendő szerződés 
alkalmával kölcsönös egyesülés utján fog meghatároztatni: 
a’ személyszállításra nézve a’ Vukovár- Sziszek közti vona
lon a’ vitelbér mérföldenkint az első osztályú kocsiknál 1 0 , 
a' második osztályuaknál 8  p k r . , Sziszek és Fiume közt 
pedig szintúgy mérföldenkint az lső osztályban 1 2 , á g ik 
ban lO p.krt  nem haladhat meg. 6 )  Ezen vitelbéri maximum 
az egész vasút használatának első 2 0  évében a’ vállalkozók 
megegyezése, vagy teljes kármentesítése nélkül lejebb nem 
szállittathatik , 2 0  év múlva mindazáltal, de csak azon eset
ben , ha az egész pálya a’ kezelési költségeken, ’s tőketör
lesztési részlegen kívül tisztán 1 0  percentnél többet jövedel
mez , az ország Rendei 20 évről 20 évre olcsóbb vitelbért is 
szabhatnak; de nem olcsóbbat, mint a’ mennyi kell, hogy 
az utolsó 1 0  évi forgalom számvetési alapján a’ pálya a’ vál
lalkozóknak legalább 1 0  percentet tisztán jövedelmezzen. Ha 
mindazáltal az ország akár az első 2 0  évben , akár utóbb a’ 
szállítási bért az említett 2 0  éves időszak lefolyása előtt is 
leszállítani kívánná, ezt tehetendi ugyan , de a’ vállalko
zókat a’ biztosított 5  percentcn kívül ezen leszállításért kár
mentesíteni tartozik. 7) Hogy a’ vasút fölépítésére megkí
vántaié tőkepénzt, a’ vállalkozók részvénykibocsátás sege
delmével teljes biztossággal , ’s gyorsasággal kiállíthas
sák , a’ vállalat hitelének szilárdítása tekintetéből követke
zők határozhatnak : a) Az 1*30; 40. t.cz. ereje ideiglen fel- 
függesztetvén a’ vállalkozó társaság biztosittatik , hogy leg
alább 20 évig sem a’ Dunának akármelly az országbani pont
jától , sem pedig ezen vukovár-fiumei vasútvonaltól Trieszt
hez ’s Trieszt felé , sem az ország által vasút építtetni , sem 
építésre szabadilék adatni nem fog, sőt magoknak a’ vál
lalkozóknak sem lesz szabad az általuk érintett irányban az 
ország engedelme nélkül vasutat cpiteni. b) Minthogy ezen 
vasul- építésnél minden lehető költséggazdálkodást a’ ki
kötendő kamatbiztositás kötelességénél fogva az ország e- 
gyenes érdeke kívánja, a’ vállalkozóknak engcdclem ada
tik , hogy mind azon vasat, vasszekereket és gépekét, mel- 
lyeket ezen vasút építéséhez , ’s fölszereléséhez külföldről 
kénytelenittetnek beszerezni, határvámmentesen behozhas
sák , de csak egyedül a’ kijelelt czélra forditandókat. c) Az 
ország Rendei a’ tervezett vukovár- fiumei vasút felépítésé
be ’s forgalmasába vetendő egész tőkepénz lOOtól ötös ka
matjának tiszta haszonul biztosítását a’ vaspálya tökéletes 
megépítésétől számítandó 30 egymás után következő évre 
magokra vállalják, ’s annak szükség esetébeni üldöztetéséért 
kezeskednek. Ezen kamatbiztositás mindszáltal a’ Vukovár
tói Fiúméig építendő fővonalra nézve a’ 3. pontban kitett 18 
millió frt tökepénzen , a’ Buccariba vezetendő mellékvonal
ra nézve pedig az aránylagos tőkerészlegen túl nem terjed
ne sőt ha a’ vállalkozóknak kellő hitelességgel vezetendő 
könyvei szerint a’vasút föl építése , ’s forgalomba tetele a’ 
kitett öszszegnél kevesebbe kerülne , a kamatbiztositás kö
telessége az ország Rendelt csak azon pénztőke iránt illc— 
tendi, mell) be az építés ’s forgalmitás valósággal került ;
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ellenben , ha (öbbe kerülne is . mint a’ mennyi ezen szer
ződés alapjául fölvétetett, a’ kamatbizfositás mégis csak ezen 
alapul felvett öszszegtól igényelhető ; mindazáltal ez épí
tési ’s forgalombatételi tőkéhez számítandók , mik az időn
ként befektetendő pénzöszszegnek az egész pálya megnyi
tásáig számított veszteglési 5 percent és kamatjai, mellyek 
tehát , a’ mennyire az időközben megnyitandó pályarészek 
jövedelme által nem födöztetnének, a’ kiállítási tőkéhez tol— 
dandúk , ’s mint illyenek a’ kamatbizttwtott öszszeghez szá
mítandók. d) Az ekképen fölvállalt kamatbizto*itásnál fogva 
azon esetben, ha a’ kérdéses vasút a’ fenebbi értelemben vett 
kiállítási tőke, ’s veszteglési kamat öszszegének öt percent
jé t  tiszta haszonnal, tehát a’ forgalmi költség, ’s alább a’ 
8 dik pontban megszabott törlesztési tartalék- részleg levo
nása után be nem hozná; ezen 5  percentnyi tiszta haszon
nak a’ vasút jövedelméből ki nem került hiányát az ország 
Rendei az erre meghízandó hatóság által évenkint a’ vállal
kozóknak, ’s általok alapítandó részvényes társaságnak kész 
pénzben kifizeíendik. 8 ) A’ szabaditék ereje a 'je len  nrsz.- 
gyülés berekesztésétől számítandó 70 évig tart, ’s mihelyt 
az egész vasút, úgy fő- mint a’ Buccariba vezetendő mel
lékvonalokban elkészülvén.azösszes kiállítási költség szám- 
szerinti bizonyossággal tudva lesz, ki fog számíttatni, milly 
pénzöszszeget szükség évenkint félretenni, hogy a’ szaba- 
ditékzott évek alatt az egész befektetett tőke letörlesztes
sék , ’s ezen kiszámítandó pénzösszeg az ügyvezetési költ
ségekhez számítva, a’ vasút összes jövedelméből évenkint 
félreteendó , ’s törlesztési pénzalapul fordítandó. 9) A’ tör
lesztési pénzalap által az egész vasútnak mellékvonalával e -  
gyetemben öszszes kiállítási tőkéje a’ szabadalmazott évek 
alatt letörlesztetvén , ezen szabadalom megszűntével az e- 
gész vasút mellékvonalával és minden épületeivel,és szerei
vel egyetemben rendes használható állapotban a’ nemzet bir
tokába bocsátandó, mellynek az teljes, tökéletes tulajdo
nává válik, semmi mást nem tartozván a’ nemzet a’ szaba
dalmas részvényes társaságnak megtéríteni,mint csupán azon 
forgalmi szereknek (fundus instruefus) szakértők által föl
vetendő valóságos becsértéket , mellyek az eredetileg be
fektetett , ’s a’ fenebbi módon törlesztendő alaptőkében nem 
foglaltatvák. 10) Az ország fentartja magának, hogy a’ kér
déses vaspályát annak tökéletes megépítésétől számítandó 30 
év lefolyása után minden ahoz tartozó épitvény-’s eszkö
zökkel, a’ vállalkozóknak teljes kármentesítése mellett ma
gához válthassa, és saját rendelkezése alá vehesse , melly 
föltételek alattiegyen ezen beváltás eszközlendő , a’ vállal
kozókkal kötendő szerződés alkalmakor kölcsönös egyezség 
utján fog meghatározhatni. 11) Az ország ezen vasút k e 
zelésére, igazgatására , ügyfolyamára, ’s használható jó 
karban tartására országosan kinevezendő saját biztosa állal 
fog fcliigyeltetni’s azt ellenőriztetni. 12) A’ vállalkozóknak 
engedett kedvezmények következtében a’ nemzet érdekei
nek biztosítása megkívánja : hogy a’ vállalkozók a’ velük kö
tendő szerződésből reájok háramló kötelességek pontos tel
jesítésének kezességéül részükről is viszont biztosítékot ad
janak ; az adandó biztosítéknak minemüségea’ kötendő szer
ződés alkalmakor az e’ végett kiküldendó országos biztosság 
által fog meghatároztatni.

EGYESÜLETEK.
I p a r e g y e s ü l e t  (Vége.) Választása a’ szakosztályi 

tagoknak épen úgy 3  évenkint időszakos, mint az igazgató 
választmány tagjaié. A ’ tagok azonban ismétel ve is választ
hatók. Kik pedig újra nem választatnak, azok nem foghat
ván a’szakosztályok bírálati üléseiben részt venni és sza
vazni, a’ szakoknak tiszteletbeli tagjai megmaradhatnak , és 
ezen czimmel éloiök szabadság adatik. §. Minden szak
osztálynak külön elnöke van,  ki egyszersmind tollnok i s , 
’s kit lsasonlag vátasztmányi ajánlásra közgyűlés választ. 
I lidik czikkely : a’ szakosztályok munkálkodása. A’ szak

osztályok , bírálati és dijajánlási munkálatokat csak az igaz
gató választmány különös , ’s minden egyes esetben adandó 
utasítása következtiben teendenek. §. A’ bírálati és dijaján- 
lati ülésekben legalább 5 tagnak kell jelen lenn i, ’s ezeknek 
szótöbbsége határoz. §• A’bírálati és dijajánlási ülések zár
tak. íj. Illy ülések, mihelyt az igazgató választmánytól va- 
lamelly tárgy megítélésére utasítást nyert a’ szakosztály , 
azonnal tartandók, — ’s a’ munkálkodások akkint sietíeten- 
dök , miszerint az utasító végzés kiadásának kelte után 4  
hét alatt tudósítás tétethessék. §. A’ bírálati és dijajánlási 
tárgyalások azon vezérutasitás értelmében tartandók, melly 
az iparmükiállitási bíráknak volt kiadva. §. Az első czik- 
kelyben elősorolt egyéb munkálatok azon kétféle haviülések
ben fognak tárgyaltatni, miknek egyike társalgó, másika vé
leményező , ’s miket a’ bírálati és dijajánlási ülésekkel nem 
szabadand egybevonni. §. Ez ülések nyilványosak, tárgya
lásuk alatt részt vehet mind társalgásban, mind a’ vélemények 
fejtegetésiben minden hozzáértő, bár nem tagja is a ’ szak
osztálynak ; a’ vég-megállapodások a’ nyilatkozók többsége 
szerint vétetnek jegyzőkönyvbe. § .E ’jegyzőkönyvekben fel
fogatnak az előadott vélemények, indolaikkal együtt rövi
den — ’s ha társalgásról szólanak , az egyesületi folyó
iratnak — ha véleményadó ülésből kelnek , — a’ választ
mány elibe adandó jelentés anyagaiul szolgálnak. §. A’ rész
vevők nevei mindenkor szorgalmasan feljegyzendök, ’s azok
ról , kik az év lefolyta alatt ez ülésekben , bár nem valának 
választott tagok , mégis folytonos és talán előadói ’s toll — 
noki munkás részt vettek, ’s e’ munkálkodásban szakértel
met és jártasságot tanúsítottak , minden év végével különös 
jelentés fog az igazgató választmánynak tétetni, miszerint 
a’ választások elközelegtével ezen jelentések nyomán is te
hesse kijelöléseit. # )

E z e n — nem alap , hanem— rendszabályi fejezetnek 
megalkotása után a’ közgyűlés még nem ereszkedett ugyan 
a’ szakosztályok megalakításába, hanem megbízta az igaz
gató választmányt: igyekezzék ö , ideiglenes megválasztá
sokkal , életbe léptetni a’ szakosztályok működéseit, misze
rint legalább egy évi gyakorlatból lehessen mind elvonni az 
ezen szabályzat körül netalán szükségeseknek bizonyulandó 
módosításokat, mind kiüsmerni azon capacitásokat, kik ren
des megválasztásul a’ közgyűlésnek ajánltassanak. — Az 
igazgató választmány e’ meghagyáshoz képest oct hónap 25- 
kén tartott ülésében, hozzá fogott a’ szakosztályok megindí
tásához , ’s már a’ physico-chemiait meg is alakította (miről 
legközelebb külön jelentés fog tétetni) ; miszerint azonban 
a’ szakosztályok vidéki tagjait tudományos és jártassági ké
pességek , ’s a’ műtudományok és iparosság körében szer
zett érdemek szerint választhassa az igazgató választmány, 
bizodalommal szólít fel minden ügybarátot, szíveskedjék a’ 
vidékén netalán, épen az érdemnek tulajdon , szerénység
ben rejlő capacitásokra figyelmeztetni a’ [választmányt, ’s 
megismertetni vele a’ mezőt , a’ kö r t , mellyben az aján
landó férfiak szakbeliek, é s ,  mint illyenek, illető szak
osztályokba azon jelesitéssel sorozhatok , melly az iparegye
sületi szakosztályi tagsággal öszsze van kapcsolva. October 
26 — 1844 Csanády jegyző.

T á rrza .
( T e r m é s z e t t ö r t é n e t i  r i t k a s á g . )  Windsor- 

ban egy közönséges tyúk, melly egy időre a ’ windsori állat
kertben találtató chinai kakasokhoz j á r t , legközelebb heten- 
kint két- háromszor to j t ’s tojásai mindegyikében mindig két 
tojásszéke találtatott. Az állatkert igazgatója kandivá tétet
ve , a’ nevezett tyúk tojásait más közönséges tojásokkal egy 
kot ló alá adá , ’s ime a’ kiköltés után ama tojások mindegyi
kéből két két csirke bujt k i ,  mellyek egyike kakas, a’ 
cochinchinai fajra , másik jércze az anyatyuk fajára ütött.

A' vidéki tagok munkálkodásiról most készíttetik javaslat. —

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja Tr a ttn  er - Károlyi  uri-utcza 453.
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F e l i r á s i  j a v a s l a t  az ö Fels ege kormánya alá nem 
tartozó idegen tartományokkal folytatandó külkereskede's 
iránt\ Felséges ’stb. Múlt hó 13ról föl terjesztett alázatos 
felírásunkban kijelentettük Fels, előtt, hogy egy részről 
ugyan hazánk ’s az ausztriai tartományok közti kereskedés
re nézve a ’magyar mind beviteli mind kiviteli harmincza- 
dot meg ez országgyűlés alatt tökéletesen szabályozni, más 
részről pedig Fels, uralkodása alá nem tartozó idegen tarto
mányokkal folytatandó külkereskedésünkre nézve törvény 
által kimondatni kívánjuk : hogy hazánkból ’s a’ kapcsolt R é
szekből mindennemű akár itt terményzett akár máshonnét 
behozott nyers termékek ’s kézmüáruk külföldre szabadon 
kivitethetnek s ezen kereskedést illető vámszabályzatban a’ 
törv.hozás utján kivül változás nem tétethetik. Hazánk nem
zetgazdasági viszonyinak nyomasztó állapotát fájdalmasan 
tekintvén, óhajtva várjuk Fels, elölemliíett alázatos felírá
s u k r a  adandó kegy. kir. válaszát; ’s ahozképest, mint a’ 
vámrendszernek a’ hon érdekében leendő szabályzata a ’ nem
zet anyagi jólléte felvirágzásának raellözheden föltétele , 
Felségedet k. kir. válaszának minélelőbbi kiadásáért újabban 
is alázatosan kérjük ; ezen kérésünk megújítására ösztönöz 
bennünket még azon tekintet i s ,  hogy midőn külkereskedé- 
sünk élénkítése végett hazánk belsejéből a’ magyar tenger
part felé biztos közlekedési eszközt szándékozunk létesíteni, 
méltán tarthatunk a ttó l, hogy e’ közlekedési eszköz létesí
téséhez csatlakozott legszebb reményink meghiúsulhatnak , 
?s a’nerazetnek e’végre leendő minden áldozatai czélt téveszt
hetnek , ha külkereskedésre nézve a’ magyar tengerparton 
fenálló vámok a ’ törv.hozás befolyása nélkül kormányi rende
letek által megváltoztathatván ’s fölebb emeltethetvén, a’ 
vámok illy bizonytalan ’s változékony állapotja által a’ nem
zet szükségei ’s kivánatainak megfelelő nagyobb terjedelmű 
külkereskedés lehetetlenné tétethetik. Minthogy azonban az 
országgyűlés befejezése közelget, ’s azok elintézését, mik 
a ’ nemzet életébe olly mélyen vágó kereskedési viszonyink 
javíttatását tárgyazzák , kitelhelökép siettetnünk kell ; azért 
addig is ,  mig Felségednek a’ fentebbiekhez képest óhajtva 
várt k, kir. válasza leérkezendik, előlemlitett alázatos fel
írásunk folytában a’ külkereskedést illető vámszabályzatra 
nézve az ide csatolt törv.javaslatot olly alázatos kéréssel ter
jesztjük Fels, elibe : hogy azt kir. jóváhagyásával megerő
s í ten i’s ekképen a’ nemzet törvényes kivánatának teljesíté
sével ezen vámszabályzat bizonytalanságából eredő súlyos 
aggodalmát k. megszüntetni méltóztassék. Egyébiránt ’stb.

T ö r v é n y j a v a s l a t  ( ugyané* tárgyion.) Magyaror
szágból ’s a ’ kapcsolt Részekből ő Fels, kormánya alá nem 
tartozó idegen tartományokba mindennemű , akár itt termény
zett , akár máshonnét behozott nyers termékek ’s kézmüáruk 
akadály nélkül szabadon kivitethetnek , ’s ezen kereskedést 
illető mind kiviteli, mind behozatali vámszabályzatban a’ t.-  
hozás utján kivül változás nem tétethetik.

i z e n e t e  a’ K I ( .  es R R nek a' m. FR R hez az ország 
hÖzszüksegei födözésére leendő országos agóniáiról 's az 
országos közpénzlár jövedelmei beszedés- s kezeles- módjá
ról. Tanácskozás alá vevén a’ KK. es RR. az ország köz
szükségeinek mikép leendő födözése iránt véleményadás ve
geit kiküldött orsz. választmány jelentését, teljesen osztoz
nak az országos választmánynak azon velemenyeben , hogy 
az országnak jelen hátramaradott állapotjáboli kiemelesere , 
’s mind szellemi mind anyagi tekintetbeni fölvirágoztatásá- 
ra, jövendője megállapítására’s biztosítására legigazságosb, 
legméltányosb eszköz a’ közterheknek az ország minden la
kosai által közösen és aránylagosan leendő viselése , ’s ezen 
meggyőződésüket o Fels, elibe annak idejében felterjesz

tendő felírásban is nyilványiíani kívánják, minthogy azonban 
ezen elv általányos alkalmazása jelen körülményekben ’s a’ 
szükséges adatok hiánya miatt nem létesíthető: azért addig 
is ,  mig a’ törv.hozás jövőre e’ részben rendelkezik, elkerül- 
hetlennek tartják, hogy az ország sürgetősb szükségei fö- 
dözhetésére orsz. közpénztár állíttassák fel. Ezen országos 
pénztárnak külön törvény által meghatárzandó egyéb jöve
delemforrásin kivül alapjául ’s egyenes jövedelmeül a’ KK. 
és RR. a’ nemesek’s azok által, kiket a’ törvény e’ nevezet 
alatt foglalva é r t , a’ jelen országgyűlés berekesztésétől 
számítandó négy egymásután következő év lefolyása alatt 
szabad ajánlásképen , ’s minden innen vonható következés 
nélkül évenkintíizetendő 2,585,000 és igy 3 év alatt öszsze- 
sen fizetendő lO,340,0('0 igazértékü pfrtot ajánlnak, olly vi
lágos megjegyzéssel: hogy miután a’ vukovár- tengerparti 
’s úgynevezett középponti vasutak fölépítésére vállalkozó 
társaságok irányában kamathiztositási kötelezést kívánnak 
bizonyos évekre fölvállalni,ezen kötelezés teljesítésére szük
séges öszszeg érőjéig a’ nemesi rendnek, ’s ezen nevezet 
alatt f o g l a l t a k n a k  országos kincstáii teherviselése a’ 
kötelezett biztosítási évek lefolytaig tartami; az e' végre 
kivántató jövedelemforrások mindazáltal , valamint a’ fel
osztás ’s kivetés kulcsa , úgy a’ kezelés módja is időközben 
törv.hozás utján országgyűlésről országgyűlésre fognak ki
jelöltetni ’s meghatároztatok Mi a’ czélokat illeti, mellyekre 
az orsz. ajánlat fordítandó , ezekre nézve a’ KK. és 1ÍR. né
zetei következőkben öszpontosulnak , jelesül fordittatni kí
vánnak : 1) A’ kijelölendő orsz. útvonalokra évenként egy 
millió f r t , és igy négy évalatt 4 millió frt. 2) A’ Luizaut 
megváltására öszszesen 1,35(),0(l0. 3) A’ fiumei kikötőre 
öszszesen 250,000. 4) Orsz. ut- és csatornahálózati tervek 
készítésére ’s a’ szükséges fölmérésekre öszszesen 150,000. 
5) A’ Tiszaszabályozás terve elkészítésére ’s a’ munkálat 
megkezdésére, ideértve a’ tisza- melletti bajóvonfaíóufak- 
nál netalán szükséges kisajátításokra megkívántaié öszsze- 
geket is ,  öszszesen 600,000. 6 ) A’ többi folyószabályo
zásra, ideértve a’ Dunát’s ezen folyók mellett h jó vontató— 
utaknál netalán megkivántató kisajátítások költségeit is , 
szinte öszszesen 400 000. A’ hitel ntézet megállapítására 
200,000. 8 } A’ népnevelésre, mennyiben eziránt a’ törv.
hozás rendelkezni fog, évenkint 1 0 0  0  >0 , és igy négy évre 
4l)0,000. 9) Stafistikai hivatal- fölállításra évenkint 10,000. 
négy évre 40.009- 10) A’ nemzeti muzeum tökéletes elké
szítésére, ’s a’ gróf R áday’s Kovaehich féle gyűjtemények 
megvételére összesen 100 000. 11.) A’ magyar gazdasági 
egyesület fölsegitésére 1 0 0  0 0 0  forintot olly megjegyzés
sel , hogy ezen öszszeg tökésitfessék "s ennek kamatai az 
egyesület czéljai előmozdítására az országgyűlés elibe ter
jesztendő adandó számadás mellett szolgáljanak. Végre 12) 
Az országháznak Pesten leendő fölépítésére l,Od0,O00. A ’ 
czélokat, mellyekre az országos ajánlat fordítandó, meg
állapítván, a’ KK. és RR. átmentek az orsz. pénztár jöve
delmei beszedése ’s kezelése módjának tárgyalására , ’s e’ 
részben, hogy az országos pénztárt ’s munkákat igazgató 
egyedeknek a’ nemzet érdekébeni működése ’s a’ közpén
zek , ’s hatalom kezelésinek foföltétele, a’ felelősség elve 
kellőképen biztosíttassanak , ’s ez által a’ nemzet kezességet 
nyerjen aziránt, hogy azon közhasznú czélok el fognak é -  
retni, mellyekre a’ tett orsz. ajánlat irányozva van , a’ kö
vetkező törvényjavaslatot állapította meg:

T ö r v é n y j a v a s l a t  (ugyané tárgyban 1. F e j e 
z e t .  A’ beszedésről. 1. §. Az ország közszükségei födö- 
zésére a’ nemesi rend ’s azok által, kiket a’ törvény ezen 
név alatt ért,  a’ 1. 1. ez. szerint fizetendő öszszeg besze
désére az illető t.liatósági alpénztárnotok bízatnak meg , ’b
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ezért , a’ házi pénztárból eddig' húzott fizetésűk az orsz. 
pénztárból is ugyanannyival szoporittatib. 2. §. A’ törvény 
szabályai szerint rendelt öszszeirás bevégeztével , minde
nekelőtt a’ részletes fizetés bejegyzésére szükséges rova
tokkal ellátott lajstrompéldányok közgyülésileg meghatáro
zandó számban fognak kinyomatni 3. §. Az illető rovatok
ba a’ helységek , puszták, vagy közbirtokosságok-szemé
lyek és fizetés- tárgyai, mennyisége , beszedés határnapjai 
és helye a’ számvevő által pontosan beíratván, ezen laj
strom egyegy példánya egész kiterjedésében az első alis
pánnak ’s az illető főpénztárnoknak , a’ beszédüknek pedig 
járásaikban találtató minden helység , puszta, vagy közbir
tokosságra nézve két két , külön példányban a’ számvevő 
által hivatalból megküídeíik. 4. §. A’ beszedő , a’ kezéhez 
vett kivetési példányokat határonkint elkülönítve, egyik me
gyei eskütt által az illetőknek 15 nap alatt biosztaija. 5. §. 
A ’ kivetett summa egyik fele ma tius , másik fele pedig Sep
tember első napjaiban okvetetleniil befizetendő, — részleges 
fizetések mindazáltal a’ közbeneső 5  hónapra közgyülésileg 
kitűzött határnapokon is történhetnek. Ennélfogva 6 ' §. A ’ 
kivetési lajstromba iktatott határnapon és helyen a ’beszedő, 
egy e’ végett elnökileg mellé rendelendő eskütiel meg
jelenvén , a z  é r i n t e t t  k i v e t é s i  lajstromon kivül 
magát egy külön beszedési lajstrommal is eliáfja, hővé a’ 
fizető nevét, a ’ fizetett summa mennyiségét, maga a’ fize
tő — vagy ha ez írni nem tud— az'eskütt jegyzi be, a’ be
szedő pedig , minden egyes fizető részére a’ megye költ
ségin nyomatott kézikönyvbe a’ fizetések részleteit, nyug
tató gyanánt pontosan beírja. 7. § Nemesi községek vagy 
közbirtokosságok az általok fizetendő sommát együtt és egy
szerre letehetik ugyan, azonban a' nyugtatvánvozás ez eset
ben is egyes fizetők neveire kiadott kézikönyvbe iktatandó , 
’s valamint neveik úgy az egyes sommák , a’ beszolgáltató, 
’s ha Írni nem tud , az eskütt állal a’ beszedő lapba külön 
bejegyzendők. 8 . §. Azoknak, kik a’ reájok felére osztva 
kivetett mennyiséget, a’ részletes fizetésre engedett határ
napok elteltével, é s igy  maríius , ’s illetőleg September ki
tűzött napjáig be nem fizették, a’ beszedő \ 5 napi határidőt 
rendel, ’s ha valaki tartozását akkor nem hozná be, aztrajta 
a’ beszedő a’ könnyebben nélkülözhető ingóságokon vagy az 
adós által kijelölendőkön kezdett végrehajtás uiján , az oko
zott költséggel együtt megvenni köteles , olly módon, hogy 
az adósnak tartozásával felérő vagyonát , az 1840: 15. t .-  
czikkben kijelölt tárgyak kivételével , a’ vele együtt fog
lalatoskodó eskütt által nyomban birói zár alá vétetvén, azt 
15 nap múlva árverés utján a’ legtöbbet ígérőnek eladja, 
’s az igy beszedett tartozások kiegyenlítését nyugtatványoz- 
ván , azt az eskütt által a’ szedőlapba bejegyezteti. 9. §. 
Ezen végrehajtás semminemű perorvoslatokkal vagy folya
modásokkal nem gáfoltathatik , ellenállás esetében pedig azt 
az alispán által a’ bejelentéstől számítva legfölebb 3  nap 
alatt mulhatlanul kirendelendő hatalomkarral eszközlendi ; 
végrehajtással netalán okozott sérelem orvoslása végett a’ 
í.székre kiki csak birtokon kívül folyamodbatik , hol a’ pa
nasz megvizsgáltatván , sommás utón elintézendő; a’ me
gye által megállapított kivetésbeli mennyiséget azonban vál
toztatni ez utón sem lehet. 19. §. A ’ beszedők a’ kezükbe 
folyt sommákat, az általok és eskütt által aláirt szedőlapnak 
mint ellennyugtatónak egyik példányával együtt, az illető 
közpénztárba , mellyet a’ törv.hatóság által e’ végre kije
lölendő közpénztárnok kezelend , minden beszedés után leg
fölebb harmad nap alatt beadni, a’ beszedőlap másik pél
dányát pedig hasonló módon aláírva az első alispánnak meg
küldeni, ennek egyszersmind félévenkint a’ tartozásban ma
radtak névjegyzékét, a’ behajtást akadályozó okoknak elő
terjesztése mellett , további rendeleítétel végett bemutatni 
kötelesek. 11. §. Ha a’ beszedők a’ félévi egész járandó
ságot martius illetőleg septem. utolsó napjain az illető köz
pénztárba beszolgáltatni elmulasztották, ’s be nem bizonyít
ják azt, hogy a’ beszedés végrehajtás utján saját hibá

juk nélkül foganattal eszközölhető nem volt, az első alispán 
a’ hátralevő sommát, mihelyest ez akár a’ közpénztár je 
lentéséből*, akár máskép hivatalosan tudomásra e se t t , 24 
óra alatt az illető beszedőn, 's  a’ mennyiben oka lenne, 
a’ vele foglalkodó esküttön , a’ 9. és lOdik §§ban körülirt 
végrehajtás utján megvenni köteles. A ’ mindezek mellett 
netalán be nem hajthatott tartozás legközelebb évben az 
öszszes nemességre aránylag kivetendő. 12. §. Az illető 
fópénztárnok a’ beszedöktül általvett öszszeget mindenkor 
nyngtatványozni, ezen pénzt külön zár alatt külön ládá
ban tartani, róla külön naplót vinni, ’s ehez a’ szedőlapo
kat csatolni; ’s valamint a’ beszolgáltatásról időnkint, úgy 
a’ kivetett járandóság és kézhez vett pénzmennyiség össze
vetése eredvényéröl félévenkint táblás kimutatásban jelen
tést tenni köteles. 13- §. Ezen pénztárból semmi szin és 
név alatt kiadásokat tenni nem lehet; az illető pénztárnok 
tehát a’ begyült öszszeget, a’ legközelebbi kincstári s ó -  
vagy harminczadi hivatal utján , melly az általszállitandó 
pénzről felelős , az orsz. pénztárba évnegyedenkint beszol
gáltatja , a’ beadott pénzről nyugtatványt vesz — ennek má
sát a’ befizetésről teendő hivatalos jelentésével együtt az 
első alispánnak haladék nélkül megküldi, az alispán pedig 
a’ beszedés és befizetés eredvényéröl a’ nyugtatok hiteles 
másának, a’ mennyiben felvilágosítás kivántatnék, őt minden 
erre szolgáló adatok közlése mellett, egy részről az orsz. 
pénztárt kormányzó igazgatóságot, más részről az illető me- 
gyétis mindannyiszor hivatalosan tudósitandja 14. §. Ki fö- 
pénztárnoki vagy beszedői hivatalt elérni kíván , a’ megye 
által meghatározandó mennyiségű, és vagy őt magát vagy 
fizetési átvállalóját (expromissor) teljes tulajdoni joggal il
lető értéket okvetetleniil kimutatni,\'s a’ pénztár bátorságára 
egy e’ végett kiadandó ’s a’ levéltárba teendő biztositó- le
vélben lekötni tartozik. Ezen érték akár fekvő birtokból , 
akár erre első helyen betáblázott ’s tökéletes biztosságot 
nyújtó kötelezvényből állhat. A’ fekvő vagyonra kiadott biz
tositó- levél az 1840: 2 1 . t.cz. 19. §• értelmében betáblá
zandó. Ezen óvó -  intézkedések elmulasztása esetében a’ 
felelet és elégtétel terhe a’ főispánt illeti. 15 §. A’ ható
sági pénztárba folyt summákról felelni az illető föpénztár- 
nok tartozik, a’ felügyelés ’s ellenőrködés’s ezzel járó fe
lelet terhe pedig az első alispánt illeti, köteles tehát ez é -  
venkint legalább négyszer a’ pénztárt véletlenül megvizsgál
ni , 's annak állapotáról, a’ tapasztalt hiányok és azon esz
közök kijelölése mellett, mellycbkel a’ hiány elhárítására 
él t ,  vagy a’ megye áUal megrendelendők volnának , a ’ me
gyének időnkint körülményes jelentést megtenni. 1 6 . ^ V iz s 
gálat alkalmakor az első alispán mindenekelőtt a’ pénzládát 
pecsételi le , azontúl a’ főpénztárnok naplókönyvét a’ be
szedők által kezéhez küldött szedölappal hasonlítja egybe, 
’s ha egyezőknek találta , a’ naplókönyvbe foglalt részletes 
summákat adja öszsze; akkor felnyitván a’ lepecsételt pénz
ládát, a’ benne levő pénzt számlálja meg. ’s, ha annak ösz- 
szege mind a’ naplóval, mind a’ beszedölapokkal egyezik, 
a’ vizsgálat idejét a’ naplóba iktatja, ’s azt a’jelenlevő szám
vevővel , szolgabiróval , és esküttel együtt aláírja. 17. §♦ 
Ha a’ naplóbul valaraelly summa kimaradt volna , vagy a’ 
pénztárban fogyatkozás tapasztaltatnék , ’s ezt a’ penztár- 
nok 24 óra alatt pótolni nem tudná, rajta az első alispán e’ 
hiányt a’ 9dik és lOdik §§. értelmében eszközlendő végre
hajtás utján megvenni, ’s erről a’megyének is jelentést tenni 
köteles; ezenfelül azon pénztárnok vagy beszedő, kinél 
pénzhiány találtatott, és a’ ki az átvett pénzeket a’ kezelési 
szabályok ellen rendetlenül és zavartan kezelte , a’büntető- 
törv könyv rendelete alá esik, ’s a’ megye állal e’ végett 
büntető közkereset alá vétetik. IS §. Ha mindezen ovo-  
rendelet mellett is ,  a’ nélkül azonban , hogy a’ felelet terhe 
akár a’ fő- , akar alispánra hárittatbatnék , értékhiány tá
madna: a’ fogyatkozást a’ megyének öszszes nemessége , 
a’ legközelebb évben történendő kivetés utján aránylag pó- 
tolandja. 19 §. Ha az e lső , vagy akadályoztatása eseté-
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ben az elnöki hivatalt viselő másod alispán , törvényes kö
telességét elmulasztotta, vagy hanyagon teljesítette , ’s ez 
által a’ pénztárban fogyatkozás támadt: ellene a’ megye 
végzéséből, vagy az orsz. igazgatóság hivatalos szorgal
mazására is ,  a’ közvádló által a’ törvényszék előtt közke
reset indítandó, s pőre legfölebb 1 2  nap alatt befejezendő; 
elinarasztatása esetében pedig, törvényes büntetésen kívül, 
a ’ pénztárt is , mennyiben az az illető pénztárnok vagy be
szedő értékéből ki nem telnék , pótolni tartozik. A ’ törv.- 
szeki ítélet fölebbvitele csak birtokon kívül engedtetik. 2 , 
F e j e z e t .  A’ kezelésről. 1. §. Az orsz pénztárt ’s orsz. 
közmunkákat és mindazokat , mik erre vonatkoznak , egy 
igazgató tulajdon felelőssége alatt ’s a’ törvény által kije
lelt körben önmaga igazga tja , intézi és kormányozza 2 - §. 
A ’ főigazgató mellett egy aligazgató leend ugyan , de ez 
egyediil a’ főigazgató halála , betegsége vagy egyébkinti 
akadályoztatása esetében intézkedik igazgatási hatósággal 
és önfelelőssége alatt; különben pedig a’ főigazgatónak köz
vetlen alárendeltetve , mindenekben az általa reá bízottak
ban ’s annak utasítása szerint já r  el. 3 . §. Valamint fő -  
ugy  aligazgatói hivatalra is háromhárom cgyedet a’ képvi
selői tábla hoz javaslatba , ’s ha ezek kijelölésében a ’ Fó- 
rdek is megegyeznek, közülök fő -é s  aligazgatót ó Fel
sége nevez. 4. §. Ha a’ kijelöltekre nézve a’ két tábla nem 
egyesülhetne , 4 7  tagból álló orsz. választmány alakitta- 
tik , mellyhez aJ Fördek 15 tagot, a’ t.hatóságok képvise- 
lőji pedig, jelesül: a’ megyék 24 * kir. városok 6 , kerü
letek 1 ,  ’s Horvátország részéről i s i ,  összesen tehát 32 
egyedet titkos szavazással választnak, ezek mind a’ fő -  
mind az aligazgatói hivatalra háremhárom egyedet titkos 
szavazással jelölnek ki , ’s ő Felsége elibe a’ 2dik §. sze
rint történendő kinevezés végett az országos Rendek által 
fölterjesztetnek. 5 Az ő Fels, által ekkép kinevezett fő -  
és aligazgató országgyűlésen kívül hivatalát le nem teheti, 
sem ugyanazon időben más hivatalt nem viselhet , ha mind- 
azáltal időközben mind a’ fő-mind az aligazgató meghalá- 
loznék, vagy hivatalviselésre betegség miatt tehetienné 
vá lnék , helyettük az ország Nádora által kijelölendő 3  
egyed közül a’ legközelebb orsz.gyülésig egy igazgatói ő 
Felsége helyettesit. 6 - §. Mind a’ fő- mind az aligazgató 
hivatala azonnal megszűnik , mihelyt a’ képviselő tábla több
sége bizalmatlanságát határozat által kijelenti ; ez esetben 
a ’ 2 dik és 3 dik §§ban körülirt eljárással uj választás tör
ténik. 7. §. A’ főigazgató évi fizetése 5,000 , az aligaz
gatóé 3  ) 0 0  ftban áilapittatik meg; segédhivatalnokok lesz
ne k :  az aligazgatón kívül két titoknok, egy pénztárnok 
2 ,0 ü0  fr t , ellenőr, számvevő és igfató egyszersmind levél- 
tárnok egyenkint 1 5 0 0  frt; kiadó 1 2 0 0  ft. ’s a’ szükséghez 
képest két vagy több Írnok egyenkint 600 ft. évi fizetéssel, 
kiket az igazgató maga nevez és előmozdíthat, érettök te
hát az orsz. pénztár kármentesítésére nézve felelni , ’s il
letőleg eleget tenni tartozik. 8  §. Ó Fels, főfelügyelési
jogánál fogva a’ törvény értelmében kiadandó legfelsőbb 
rendeletéi, az igazgatóhoz mindig a’ kir. N tótanács utján 
intézendók, meliy azokra nézve az 1790 : 14. törvény ér
telmében felelős; azon körülmény mindazáltal , hogy tör
vénynyel ellenkező tett vagy mulasztás felsőbb helyről pa- 
rancsoltatott az igazgatót felelősségi terhe alól fel nem 
mentheti. 9. §. Az igazgató joga és kötelességei^ az érin
tetteken kívül jelesül következők; miszerint a) 0  Felsé
gétől külön pecsétet nyer, meliy alatt az ország minden 
kormányszékei ’s törvényhatóságival közvetlen levelez, b) 
Nemcsak a’ 6 dik §ban említett hivatalnokokat nevezi es el
mozdíthatja , de a’ szolgákat is maga fogadja ’s elbocsátja, 
’s az orsz. pénztár bátorságára ’s megőrzésére nézve a’ 
szükséges rendeléseket megteszi, c) A’ törvény és orsz.- 
gyülési határzatok által kijelölt czélok vagy országos köz
munkák végrehajtása módjáról rendelkezik ’s erre vonat
kozó kérdéseket elintéz, d) Az országos pénztár minden 
bevételeit és kiadásit utalványozza ; de csak azokat és an

nyit , mennyire s’ törvény vagy orsz.gyülési határozat ál
tal fel van hatalmazva; ennélfogva az országos pénziárból 
kiilön törvény nélkül kölcsönt senkinek és semmi szin alatt 
nem adhat, c) Az orsz. pénztárt illető jövedelmek kivetését
beszedését, ’s főpénztárba leendő szállítását az illető törv.- 
hatóságoknál szorgalmazza; felügyel tehát, hogy mind az 
orsz. pénztár hivatalnokai, mind a’ t.hatóságok lisztviselőji 
a’ közjövedelmek kezelését érdeklő kötelességeket idejében 
és pontosan teljesítsék. E ’ végett f) Hivatalnokához ’s az 
illető hatóságokhoz intézvényeket küld, mcUyekhez magát 
alkalmazni mindenki köteles , annak ki a’ hozzá intézett 
törvényes intézvényt elfogadni vagy teljesíteni vonakodnék 
— ’s általában , ki hivatalbeli viszszaclés vagy hanyagság 
által törvényben kijelölt kötelességének meg nem felelne 
az illető törv hatóság előtt perbe fogatását szorgalmazza 
meliy esetben a’ vétkes a’ büntető törvények értelmében 
megítélendő, a’ mennyiben pedig ezeknem rendelkeznének , 
büntetése kárpótláson felül 5000 írtig és 2 évi rabságig 
terjedhet, a’ fölebbvitel szokott útja fenhagyatván; ha pe
dig az iníézvényt, az igazgatóság törvényes intézkedését 
a’ köztörvényhatóság nem fogadná e l , vagy nem teljesítené, 
mindazokra, kik azt a’ gyüle'sben indítványozták, vagy nyil- 
vánjkijelentctt szavazatukkal pártolták, a’ fönérinteít bünfetés 
alkalmazandó. A’ megítélt pénzbiróság az orsz. pénztárba 
adatik, ’s az országgyűlés rendelkezése alá esik. g )  Idő- 
közti tapasztaláshoz ’s a’ körülményekhez képest javaslat
ba hoz olly törvényhozási intézkedéseket, mellyek a’ köz
munkák czélirányosb elrendelésére, különösen pedig az or
szágos pénztár jövedelmei biztosítására ’s öregbítésére vo
natkozva újabb ’s kimerítőbb határozatokat kívánnak, h) Az 
orsz. pénztárt évnegyedenkint rendesen, különben pedig 
mindannyiszor — a’ hányszor szükségesnek látja — vélet
lenül megvizsgálja, i) A’ pénztárból nov. ltől kezdve ve
zetendő számadásokat a’ számvevő által évenkint megvizs
gáltatja, az elibe terjesztett számvevői észrevételeket az 
illető számadókkal- közli , felvilágosításaikat ’s általában az 
egész számadást megvizsgálja , és a’ netalán mutatkozó 
pénztárhiány födöztetése iránt rendelkezik, k) Az országos 
pénztárt akár szenvedőleg, akár követelőleg érdeklő ügye
ket, a’ koronái ’s illetőleg törv.hatósági ügyvédek által foly- 
tatandja, kiknek fáradságaik diját előforduló esetekben bí
rói Ítélet határozatija meg. 1) Mindennemű hivatalos fog- 
lalatosssági ’s eljárásáról rendeletéinek okait, tárgyát, 
hatóságot vagy személyt, kikhez intézvényeit küldendi, 
idő és sorszám szerint, beigtatva , rendes jegyzőkönyvet 
vezet, m) A’ pénztár állapotának sommás kivonatát a’ t -  
hatóságokkal évenkint közli, ’s abban világosan kimutatja: 
hogy év lefolyta alatt mindenik törv.hatóság mennyit szol
gáltatott be , mennyi hátramaradása, ’s a’ kiadások mellyik 
nemére mennyi fordittatott ? n) Számadásit, jegyzőköny
veit ’s a’ mennyiben kivántatnék, mindennemű hivatalos 
irományit időről időre o Felsegenek , minden országgyű
lés kezdetével pedig , a’ legutóbbi országgyűlés ó a köz- 
bejöttekről teendő kimerítő jelentése mellett az országos 
Rendek elibe terjeszti. Ennélfogva o) Úgy a’ fő, mint al
igazgató az országgyűlésen mind két táblánál szavazat nél
kül üléssel bír. hol midőn az orsz. pénztárt illető tárgyak 
vétetnek fel, a’ KK. és RR. által meghatározandó napon 
megjelenni, ’s mind országos ülésben, mind a’ számadás 
vizsgálatára kiküldött orsz. választmány előtt a’ szükséges 
fölvilágositásokat előterjeszteni, ’s hivatalos foglalatossagi- 
ról felelni tartozik. (Vége következik.)

T ö r v é n y j a v a s l a t  «’ nemnemesekre kiterjesztendő 
hivatalképesseg tárgyában. Az országban ’s kapcsolt részei
ben született vagy meghonosult cs törvényesen bevett hár- 
mclly vallást követő nemnemes lakosok ú g y ,  mint a’ neme
sek alkalmazhatók , ’s e’ részben nemnemesi állapotuk aka
dályul nem szolgálhat.
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Felírás! j a v a s l a t  ('ugyané* tárgyban.) F e 1 s é-  
cg >stb. A’ haza közjava öregbítésére irányzott törek- 

vésink síberesitésében lehető buzgalommal munkálkodván, 
mindinkább győződünk meg arról, hogy a’ közjóllét elérésé
nek mulaszthatlan feltétele az alkotványos jogoknak az 
idők kivánata szerinti kiterjesztése a’ nemzet minden osz
tá lyba; ’s meggyőződésünk folytában igazságtalannak’s a’ 
közállományra kártékonynak tekintvén , hogy honfiak pol
gári állapot különbsége miatt többnemíi hivatalok viselhe- 
tésétől kellő képesség ’s lelbi tulajdonok mellett is kizárva 
legyenok : üdvösnek ’s méltányosnak tartjuk a’ nemnemes 
honpolgárok bármelly hivatalokra alkalmaztathatását világos 
törvénynyel kijelenteni; ’s ez oknál fogva kérjük Felsége
det , hogy e’ tárgyban készített t.javaslatunkat kir. jóváha
gyásával megerősíteni méllózíassék. Kik egyébiránt ’stb.

M e g n y u g v á s ,
(Fo ly t ,  a ’ SGdik számból.)

Néhány hónap múlva, szinte es te ,  egy erdőszélen, 
miveletlen fenyér alatt ’s néhány lépésnyire közös barátink
tól , szóla Erval hozzám: .A’ valódi szerencse e’ világon 
nem abban áll é ,  hogy másokat szerencsésekké tegyünk? 
Az örömben , mit szerzünk , nem rejlik é kimondhatlan kéj ? 
A ’ legfényesb sorsnál nem többre becsülendő é ,  másért fel
áldozni magunkat, ki nélkülünk csak az élet könyeit isme
rendé? Nem szép álom é , elhaló szívnek uj életet adni? ' 
Én aggódva néztem r á . . . .  Szemeimben köny csillogott, 
,Igen4, mondá , .kérdezze ön Orsolyától, akar énóm len
ni .4 Válaszon örömkiáltás vo l t ’s nyomban a’ szegény leány 
lakához siettem. Orsolya, hozzá jöttémkor, szokása sze
rint szomorúan, mintegy álomitlasari az ablaknál ült ’s dol
gozott. A ’ magány , minden zö re j- ,  minden érdekhijány 
lelkét csakugyan mintegy elszenderité. Ez istennek eléggé 
nem dicsérhető jósága volt. 0  többé nem szenvedett. . . 
Csak mások szánták őt élte mozdulatlansága miatt , melly- 
nek szerencse- és örömben semmi része nem vala. Mosoly
g o t t , midőn engem meglátott. Ez volt e’ szegény szélhüdt 
kedély legnagyobb mozgása, én nem féltem , hogy őt élén
ken , veszélyesen megrázkódtatom , sőt inkább meg akar
tam győződni: csak pillanatnyira vonult é viszsza vagy e -  
gészen kialvék benne az é le t , ez okból vele szemböztszék- 
re ültem, mindkét kezét az enyéimbe vevém , le nem vettem 
róla szemeimet és mondám : ,Orsolya , Erval Móricz meg
hagyó megtudakoznom öntől , akar é neje lenni . 4 Mintha 
villára sújtotta volna meg a’ szegény leányt; nyomban kö- 
nyek özönlének szemeiből, mellyek e’ nedves fátyclon át-  
villámlának ; sokáig tunyán keringett vére meggyorsító fu
tását , egész személyén rózsaszint terjesztett el ’s arczait 
égő hévvel boritá el ; keble hullámzott ; alig látszék lé- 
lekzhetni ; szive erősen dobogott ’s kezei görcsösen szori- 
ták az enyéimet. Orsolya csak elszenderült, most fölébre
dett. — Mintha isten szózata kiáltott volna egy fiatal holt 
leánynak: ,kelj föl és élj !‘ a’ szerelem úgy kiálta Orsolyá
nak : ,ébredj fö l ! 1 Orsolya rögtön szeretett:  tán eddig is 
szeretett a’ nélkül , hogy tudná ; e’perczben szétoszlott a’ 
fátyol ’s ö szerelmére ismert. Néhány perez múlva meg- 
simitá kezével homlokát ’s lassú hangon szóla: .Nem, az 
nem lehet/ — Én ismételém : „Orsolya , Erval Móricz meg
hagyó megtudakoznom öntől, akar é neje lenni41 hogy szok
tassam öt e’ szavakhoz, mellyek, mint harmóniai hangok 
accordot képeznek , ismeretlen melódiát képeztek a  ̂ sze
gény leányra nézve. — .N e je !1 ismétlő lelkesülten, ,ne
j e !4 Azután a’ székhez siete, mellyen anyja ült és szóla: 
,anyám , hallod ? azt kérdezteti tőlem , akarok é neje len
ni l1 — „,Leényom14* felelt a’ vak nő, leánya keze után 
tapogatózva, ,„kedves leányom , erényednek istentől előbb 
utóbb meg kelle jutalmaztatnia. — ,Istenem !1 kiálta Orso
lya , mi történik ma velem? Neje! kedves leányom!1 — 
Térdeire borult , kezeit öszszekulcsolá ’s arczán könyek

özönlének alá. E ’ perczben ajtó künn az előtt léptek voltak 
hallhatók. ,0  az o!c kiálta Orsolya. ,Ah , istenem !4 tévé 
hozzá , kezeit szivére téve , ,ez élet !4 Én észrevétlenül 
eltávozám, hogy Orsolya , ki könyeiben, boldogságában 
szép volt, Ervalt egyedül fogadja. E ’ nap óta Orsolya mint
egy megváltozott. 6  felbáforulí, megifjult a’szerencse sze
líd befolyása alatt. O többet talált a’ szépségnél, melly 
elröpült, arcza benső égi öröm leirhatlan kinyomását nyeré. 
A’ szerencse az ö sajátos természetéből fogadott el vala
mit, ő mintegy összeszedett, nyugott , csendesen boldog 
vala ’s Móricznak , ki árnyban ülő , halvány , az élet iránt 
kiábrándult leányt szeretett ,  mitsem kelle változtatni szí
nein a’ képnek , melly neki te tsze t t , ámbár Orsolya sze
rencsés volt. Ok hoszszú estéket tölténck egymás mellett 
a’ kicsiny szobácskábán, holdsugárokon kívül, mellyek ^a’ 
kinyitott ablakon beszolgáltak, más világosság nélkül. Ok 
keveset beszéltek egymással, de sokáig néztek egymásra 
és sokat álinodának. Orsolya szinletlenül ’s őszintén sze
retett. Móricznak mondá : , én szerencsés vagyok ; szeren
csémet önnek köszönöm/Szerencséje sem napot, sem szabad 
l é g e t , sem meszsze tért nem keresett. Egyetlen tanúja csak 
a ’ szürke házikó volt. Orsolya folyvást dolgozott még és 
szüleinél maradott. De bár személye, mint azelőtt, egy
azon helyet foglaló el mozdulatlanul, lelke szabadon , ujdon 
föléledve és sugározva lengett föl — a" szobácska falai azt 
többé- fel nem tartóztaták. így a’ remény szelíd büve nem
csak megszépíti a ’ jövendőt, hanem hatalmába ejti a’ jelent 
is ’s minden tárgyat megváltoztat mindenható prismájával. A’ 
nyomorú házikó , mint 2 0  év óta , csendes és komoly volt, 
de egyetlenegy gondolat, női kebelben, palotává tévé azr. 
0  reményálmak , ha örökre kell elröpülnetek , mint az arany 
fellegek elröpülnek az égen , húzódjatok , ah húzódjatok 
életünkön á t ! Ki benneteket nem ismert, ezerszerte szegé
nyebb annál, mint ki titeket viszszaohajt. így  múlt el Orso
lyára nézve egy igen szerencsés idő. De egy nap jőve , 
midőn arájának mondá Erval: ,kedves , öszszekelésünket 
gyorsítanunk kell , az ezered más helyre fog áthelyeztetni 
’s megkell magunkat esketfetnünk , hogy ön velem jöhessem/
— „Meszsze megyünk, M óricz?“ — ,Fél ön, kedves Or
solya, uj vidéket, a’ föld más darabját látni? Szebbek is 
vannak, mint itt. 1 — „Nem miattam, Móricz, hanem szü
léim miatt; ők korosbak, hogy sem nagy utat tehetnének. ' 4
— Móricz mozdulatlanul ülve maradott Orsolya elölt. Ám
bár a’ siirű fátyol , mit a’ szerencse feszit ki szemünk elé, 
gátoló Móriczot a’ gondolkodásban, mégis jól tudta, hogy 
Orsolyának el kell válnia szüléitől , ha az ő változékony éle
tében osztozni akar. 0  előrelátta a’ leány fájdalmát, de 
bizott a’ szerelemben, mellyet támasztott benne, ’s hívé, 
hogy ezen magát odaadó szerelem birand erővel megeny- 
hiteni a’ könyeket, mellyeknek nem ö a’ forrása. Végre 
föl kelle jövendőjéről világosítania Orsolyát. Elszomorodva 
a ’ kikerülhetlen fájdalmon , mellyet arájának okoznia kel
lett, megfogó kezét, szokott helyére ülteté őt és szelíden 
szóla: ,Szülóji, kedves Orsolya, lehetetlen, hogy bennün
ket kisérjenek változékony életünk mellett. Eddig szerettük 
egymást, együtt s iránk, az életből álmot csináltunk a’ nél
kül , hogy egy kérdésről beszéljünk , melly határozott rész
letekre vonatkozik. Most már jövendőnkről kell beszélnünk. 
Nekem, kedves Orsolya, semmi vagvonom, folytató a’ tiszt,
,kardomon kívül egyebem nincs. sS mivel pályára kezdetén 
állok, jövedelmem néhány száz frankra terjed ’s igy né- 
mieket nélkülöznünk kell. Én ön bátorságára számiték , ön 
engem csak maga követhet. Ön szüléinek jelenléte házunk
nál elviselhetlen szegénységet okozna, úgyhogy kenye
rünk sem volna/ —■ „Atyámat, anyámat hagyjam el ? 14 kiálta 
Orsolya : — ,Hagyja ön őket el azzal együ tt , mit e ’ házikó
ban bírnak, bízza az öregeket biztos kezekre ’s kövessen 
engem, férjé t/  —

(Vége következik.)

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



TÁ B SA liK O D é.
90. szám. Pest, nov. lökén 1844.

Törvényjavaslat a' vallásbeli átmenetről. A’ ró
mai vagy e. görög szertartási! vallásról yalamelly törvénye
sen bevett más vallásra leendő átmenet eseteit illetőleg 
rendeltetik: 1 . §. Az átmenni kívánó ebbeli szándékát ön
maga által választott két tanú jelenlétében azon vallásbeli 
lelkipásztor előtt, kinek egyházi községéhez addig tar
tozott, nyilatkoztassa ki. 2. §. Ezen első kinyilatkoztatás
tol számítandó 4 hét eltelte után ugyanazon, vagy más szinte 
általa meghívott két tanú jelenlétében ugyanazon községbeli 
egyházi lelkipásztor előtt újólag nyilatkoztassa ki , hogy 
átmeneti eltökélett szándéka mellett tovább is megmaradott. 
3. §. Az átmenni akaró mind első mind másodizbeni nyilat
kozata felől azon lelkipásztortól , ki előtt á meneti szán
déka iránt nyilatkozott mind két Ízben különkiilön bizony- 
ságlevelet kérjen. 4. §. Ha a’ lelkipásztor a’ kívánt bizony
ságlevelet akár az első akár a’ második §. esetében bármi 
oknál fogva azonnal ki nem adná , mind az első, mind a’ má
sodízben tett nyilatkozat felöl bizonyságlevelet a’jelen volt 
tanuk adjanak. 5. § Az átmenni akaró a’ 3- vagy 4 ’ §ok 
rendelete szerint volt bizonyság-leveleket azon vallásbeli 
lelkipásztornak, melly vallásra átmenni szándékozik, be
mutatván , ez által az átmenet egy vallásról a’ másikra tel
jesen befejeztetett. Ezen bizonyságlevelek előmutatása nél
kül azonban az átmenet meg nem történhetik 6 . §. A’ meg
történt átmenetek esetei az illető püspökségek által a’H.tó
tanács utján tudomás végett féléveukint fognak ő F e lségé
nek bejelentetni.

Felírást javaslat (ugyané* tárgyban.)  F e l s é 
g e s  ’stb. A ’ folyó 1844. oct. 25kén kelt k. kir. leiratban 
az átmenet a kalh, vallásról csupán a’ két evang. vallásra 
nézve lévén érdekelve, miután a’ lelkiismeret szabadságá
nak elve mindenik törvényesített vallásra egyiránt alkalmaz
ható , kérjük Felségedet, hogy azon intézkedésnek , melly 
az említett k. kir. leiratban foglaltatik , a’ kél e-ang. val
láson kivül a’ többi törvényesített vallásra is kiterjesztését 
elfogadni, ’s az ezen nézet szerint készült t.javaslatot kegy. 
jóváhagyni méltóztasséb.

F e l í r á s !  j a v a s l a t  K K . és R R n ek  az elemi 
tanodák rendszeresítésére nézve kiadott k. kir. rendelet 's 
műegyetem iránt. F e 1 s é g e  s ’stb. A’ kir, Helyt.-tanács- 
nak f. e sz. Jakab hava 24kéröl 26,3 17. sz. a. kelt intc-z- 
vénye által tudósittatván az ország törv ható-ági Fels, azon 
legfelsőbb k. kir. rendeletéről,mellyet az el* mi tanodák újabb 
rendszeresítésére nézve kiadni mélfóztatott, elismerjük u- 
gyan,hogy az illy tanodák czélszerü rendeztetése azon köz
intézkedések egyike, mellyek hazánkra korunk körülmé
nyihez képest a'legjótékonyabb hatást gyakorolhatják; kén) -  
telennek vagyunk mindazállal őszintén kijelenteni Felséged 
előtt, hogy a’ nevelési és tanítási rendszerről egész kiter
jedésében rendelkezni, mind a’ dolog természete mindiör- 
vényink szerint a’ förv.hozás köréhez tartozik 5 ’s miután az 
1 8 4 0 . pünkösthó 9 kén kelt alázatos felírásunkban az elemi 
mesterképezö ipartanodák ’s műegyetem fölállítására nezve 
szükséges előleges tervezések kidolgozása végett országos 
választmányt kívántunk kiküldetni, törvényes kivánatink el- 
mellöztetését annál sajnosukban érezzük , hogy Fels, alá
zatos felírásunkra k. kir. válaszát mind ez időig nem adván 
ki , a’ mesterképezö intézetnek előzőleg történt megálla
pítása után , most mfár az elemi tanodák rendezését is, pedig 
az országgyűlés együttléfe alatt a’ törv.hozás befolyása nél
kül kir. rendelete által méltóz'afott életbe léptetni. Az or
szággyűlésnek a’ nevelés tárgyáról intézkedési jogát az 
1790: 67. t. ez. is világosan meghatározta, ezen jogunk
hoz tehát tovább is ragaszkodva , esedezünk Fels, e lő t t ,

hogy a’ nevelési ’s tanítási rendszer érdemében kiadott leg
felsőbb rendeletit a ’végett velünk kegy. közöltetni méltóz
tasséb : hogy a’ nemzet nevelési ’s tanítási rendszeréről ’s 
többiek közt a’ műegyetem- felállításról i s , mellynek létesí
tése annyira fekszik a’ nemzet érdekében, törv.hozásutján 
ezélirányosan rendelkezhessünk. Egyébiránt ’stb.

Törvény javaslat a' vakok- siketnémák ’s téholyo- 
doltak intézete iránt. A’ vakok , és s i k e t n é m á b  in
tézeteinek a’ s z ü k s é g  hez , ’s r e n d e l t e t é s ü k h ö z  
képest leendő sikeresb k i t e r j  e s z t é s e és emeltetése , 
ugyszinte a’ tébolyodottak befogadfatására szolgáló intézet 
felállítása iránt az orsz. pénztár’s közmunkák igazgatósága 
következőkre bizatik meg: 1. § 0  cs kir. Föhgsége , a’ 
nádor pártfogása alatt Pesten fenálló vakok intézetének, 
úgy szinte a’ Váczon felállított siketnémáb intézetének mi 
karbani létük,alaptőkéjök’s felállíttatásuk óta mitlömenetellei 
történt gyarapodásuk, nemkülönben a’ tébolyodtak intéze
tére eddig egybegyüjiött alaptőkének mennyisége gróf Xá- 
dasdy P. Ferencz váczi püspök által az 1836 : 42 t. ez. 
szerint e’ végre megajánlott épületnek mikép lehelő czél
szerü alkalmaztatása iránt, mint szinte az országban találtató 
vakok, siketnémák és tébolyodottak száma felől, ezeket é -  
letkor szerint megkülönböztetve , a’ lehetőségig kimeritó ada
tokat szerzend. 2. § Javaslatot készitend az iránt, millió
don lehet az intézetből kikerülő vak és siketnéma növendé
kek ’s azon vakok, meg siketnémák sorsárul gondoskodni, 
kik életkorukra nézve arra , hogy az intézetbe fölvétesse
nek, már nem alkalmatosak. 3. § Mindezt tekintetbe véve, 
az illy intézeteknek a’ szükséghez képesti kiterjedésben le
endő megállapítására tervet’s költségvetést fog készíteni’s 
a’ legközelebbi országgyűlés elibe terjeszteni.

F e l i r a t i  j a v a s l a t  ( ugyané' tárgyban. ) F e l s é 
g e s  ’stb. Azon szerencsétlenek sorsáról gondoskodni , kik 
a’ szükséges érzékek ’s tehetségek hiánya miatt önmaguk
ról gondoskodni nem képesek , a’ polgári társaság legszebb 
föladatai közé tartozik. Ezen meggyőződésből indulva 1840. 
pünkösthó lOkéről kelt felírásunk kapcsolatában törv.javas
latot terjesztettünk Fels. k. jóváhagyása alá az iránt, hogy 
a’ vakok és siketnémák már fenálló intézetei kiterjesztésére 
’s emeltetésére , mint szinte a’ tébolyodottak befogadtatásaul 
szolgáló intézet felállítására szükséges előmunkálatok meg
tétele végett országos biztosság küldessék ki ; mivel azon
ban ezen felírásunkra Fels. kir. válasza mind ez idő g nem 
érkezett, azért ezen jótékony irán> u ’s az emberiség érde
kében ollyannyirafonfos ügyet újólag fölfogván az ide mel
lékelt törvén)javaslatot olly kéréssel terjesztjük Felséged 
elibe . hogy azt kir. jóváhagyásával megerősíteni méltóztas- 
sék. Egyébiránt ’stb.

F e l is* ás i  j a v a s l a t  a3 katonai intézel iránt. F e l s é 
g e s  ’stb. A’ Ludovicea nevet viselő katonai intézet fel
állítása a’ magyar nemzet legforróbb ohajtásinak egyike lé
vén , fájdalommal kell tapasztalnunk , hogy ezen intézet lé
tesítése épen onnét akadályoztatik , honnét annak elősegíté
sét leginkább kellene várni, ’s akadályoztatik azért,  mert 
törvényes jogainkhoz ’s nemzetiségünk szent ügyéhez hivent 
ragaszkodva azt kívánjuk , hogy egy részről ugyan az in- 
tézetbeni nevelési rendszer , melly már az 1 8 0 8 dik évben 
országgyülésileg dolgoztatott ki, a’ jelen idők körülményi
hez ezélirányosan változtassák ’s tökéletesittessék; más rész
ről pedig ezen nemzeti intézetben a’ tudományok ne idegen, 
hanem nemzeti nyelven taníttassanak. A ’ legközelebb tar
tott országgyűlés alatt 1840, pünköslhava 5kén kelt aláza
tos felírásunkban fájdalmunk onnét eredő érzetét,  hogy ez 
intézet, mellynek felállítását a’ nemzet 36 év óta változhat- 
lan buzgósággal óhajtja , ’s mellynek létbehozására számos
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hazafi nagylelkű adakozásokkal já ru l t , mind ez időig meg 
nem nyittatott , Felséged előtt az e’ tárgyra vonatkozó ’s 
törvényes kivánatinkat bővebben kifejező törv.javaslaf föl- 
terjesztése mellett őszintén kijelentjük, ’s mivel ezen alá
zatos felírásunkra Felséged kir. válasza nem érkezett, az
ért újabban is esedezünk Felséged előtt; hogy emütett alá
zatos felírásunkban előterjesztett kivánatunk elfogadása által 
a’ nemzetnek ezen intézet minélelőbbi létesítése iránti for
ró óhajtását hováhamarabb teljesíteni méltóztassék. Kik 
egyébiránt ’stb.

T ö r v é n y j a v a s l a t  az ország közszükségei födózésére 
leendő orsz. ajánlatról, 's az orsz. közpénzt ár jövedelmei 
beszedés- s kezelés- módjáról. 2. F e j  e z e t. A’ kezelésről. 
10. §. Az ország rendei az igazgató számadási, jegyző
könyvei ’s egész hivatalos eljárása megvizsgálására 31 tag
ból álló orsz. választmányt neveznek ki , mellyhez az el
nökkel együtt 9 egyedet a’ F R R . , 22:őt pedig : megyékre 
1 6 , kir. városokra 4 ,  kerületekre 1 , H »rváturszágra is 1 
tagot számítva , a’ RR. táblája mindkét helyen titkos sza
vazással megválaszt. 11 §. Ezen orsz. választmány nyilvános 
ülésekben megvizsgálja az igazgató számadásit, jegyző
könyveit ’s a’ mennyiben kívántatnék , minden lehető iromány 
előkérése mellett a’ dologrul kellő felvilágosítást szerezvén, 
észrevételeit az orsz. Rdek elibe terjeszti. 12. §. Ha az 
orsz. Rendek azt tapasztalnák , hogy az igazgató hivatalos 
eljárásánál a’ törvény vagy országgyűlési határozat rende
lését nem teljesítette , vagy épen megszegte , ’s kötelessé
gében vétkes hanyagság vagy gondolatlansággal jár t  el, vád 
alávételét elhatározhatják. 13- §. Illy határozat- hozatalra 
mind két. táblának egyesülése nem szükséges , hanem úgy 
az egyik , mint másik tábla külön vagy együtt az igazgató 
vád alávételét megrendelheti. 14. §. Ez esetben az ország 
Rdei 31 tagból álló választott bíróságot a’ I2dik §ban érin
tett arány szerint titkos szavazással ’s azok ismét magok 
közül elnököt és jegyzőt szinte titkos szavazással választ- 
nak. 15. §• Vádló a ’ koronaügyvéd , ki vádlevelét’s annak 
bizonyítására szolgáló próbákat előmutatván , ezeket a’ bí
róság elnöke a’ perbefogott igazgatóval közli, ’s védelmé
nek elkészítésére elegendő határidőt tűz ki. Mellynek be
következtével 16. §. A ’ bíróság előtt teljes nyilványosság- 
gal és szóbeli eljárással tárgyaltainak mindazok, mik egy 
részről a’ vád- bebizonyításra, más részről a’ vádlott védel
mére szolgálnak, a’ körülmények fölvilágositása ’s a’ tár
gyalás teljes bevégzése után pedig a ’ bíróság titkos ülés
ben titkos szavazással ítéletet hoz, itélethozásra legalább 
2 1  tag jelenléte szükséges; mindenesetre többség határoz , 
szavazatok egyenlősége esetében pedig a’ vádlottra nézve 
kedvezőbb vélemény eldöntő. 17. §. Ezen bíróság hozandó 
ítéletében tovább semmi esetre sem terjeszkedhetik , mint 
kimondania kell : vájjon a’ vádlott az ellene támasztott vád
pontokra nézve bűnös é vagy sem ? ’s ha bűnösnek nyilvá- 
nyittatik , igazgató lenni nemcsak azonnal megszűnik, de 
azzá többé nem is választathatik, és semminemű kir. kine
vezéstől függő közhivatalt többé nem viselhet, ha csak rá 
nézve egyedül e’ végett alkotandó külön törvény fölmentő- 
leg nem rendelkeznék ; egyszersmind 18. §. Ellene, a’ köz
pénztárnak okozott kárpótlás ’s a’ beszámítás mértéke sze
rint határozandó büntetés eszközlése végett, a’ választott 
bíróság közkeresetet rende l , raelly esetben a ’ koronái ügy
véd által támasztandó vád következtében , a ’ kir. tábla a* 
büntető törvények értelmében jár  e l , ’s a’ vádlott, akár ha
nyagság , akár hivatalos viszszaélésböl származott vétkes 
tettéhüz képest, a’ pénztár kármentesítésén ** hivatala vesz
tésén felül 5f>00 ft. lefizetésére ’s évig terjedhető rabságra 
Ítéltethetik. 19. § A ’ 14 §. szerint megválasztott. ’s min
den esetre országgyűlésre mindig választandó biróság , a’ 
legközelebb országgyűlésig alakulva marad olly czélla l: 
hogy ha időközben az ig azg a tó , általa elkövetett vétkes 
viszszaeles miatt hivatalától ő Felsége által fölfüggesztet
v é n , közvád alá vétetni rendeltetnék, a’ I 7 dik§. értelmé-

beni bíráskodna végett aa ország Nádora által egybehivas- 
sék, ’s ha Ítélet által az igazgató bűnösnek nyilványittat- 
nék, fölebbi eljárással közkereset alá veendő.

T ö r v é n y j a v a s l a t  az ország közszükségei födözé- 
sére lelt országos ajánlatról. 1. §. Ezen czélra f. é. nov. 
lOkétől számítandó 4 egymásután következő év lefolyása 
alatt egyedül a’ nemesek, ’s azok által, kiket a’ törvény e’ 
nevezet alatt foglalva ér t ,  szabad ajánlásképen ’s minden 
innen vonható következés nélkül évenkint 2 ,Ő85-OÜI) f r t , és 
igy 4 év alatt öszszesen fizetendő 10 340,OOü. igaz értékű 
ezüst forint ajánltatik. 2- §. Ezen öszszeg a’ törvényható
ságokra az országgyűlésen tett fölosztás szerint kivettet
vén, az orsz. közpénztárba lesz időről időre szolgáltatandó ; 
a’ törv.hatóságok keblébeni kivetés’s beszedésről t. czikkek 
rendelkeznek. 3. §. A 'czélokat, raellyekre ezen országos 
ajánlat fordítandó, valamint kezelésmódját is szinte külön 
t.czikkek határozzandják meg. 4  §. A’ vukovár- tengerparti, 
’s Pestről egyrészről Debreczenig , más részről Ausztria 
széléig vezetendő vasutak építtetésére vállalkozó társaságok 
irányában a' t.czikkek értelmében kamatbiztositási kötele
zés vállaltatván fel: ezen kötelezés teljesítésére szükséges 
öszszeg erejeig az 1 . §ban említettek országos kincstári 
teherviselése a’ kötelezett biztosítási évek lefolyásáig tar-  
tand ; az e’ végre kivántató jövedelem- források mindazáltal, 
’s valamint a’ felosztás és kivetés kulcsa, úgy a’ kezelés 
módja is időközben törv hozás utján országgyűlésről orsz.- 
gyülésre fognak kijelöltetni ’s meghatároztam. .

T ö r v é n y j a v a s l a t  al közmunkák szabályoz/utasáról. 
i .  §. Minden jobbágy, ki egy egész úrbéri telekkel b i r , 
évenkint 11  napot köteles szekerével ’s vonómarháival a’ sze
rin t,  mint azokat négyes vagy kettős fogattal közönsége
sen használni szok ta , közmunkákban tölteni. 2. §. Az egy 
egésznél nagyobb vagy kisebb telekkel biró jobbágyok tar
tozásukat aránylag teljesitendik. 3 §. Az úrbéri házas 
zsellérek évenkint 6 - a’ házatlan zsellérek 3 gyalog napot 
szolgálandnak. 4. §. A’ majorsági földre telepített lakosok, 
és azon nemnemesek , kik nemesi jószágot bírnak , a’ köz
munkát az úrbéri házas ’s illetőleg házatlan zsellérekkel 
egyenlő arányban teljesitik. 5. §. Azon községekre, mel- 
lyekben úrbéri telkek nem léteznek , a’ megyék más hason
ló terjedelmű úrbéri községekhez aránylag fogják a’ köz
munkában töltendő szekeres napok számát meghatározni ’s 
ezen napszámok azután az egyes lakosok közt birtokarány- 
lag fölosztatandók 6 . §. A’ zsellérek illy községekben is a’ 
3 §• rendelése szerint teendik szolgálataikat. 7. §. Azok, 
kik a’ fönálló törvények szerint eddig közmunkát nem tet
t e k , azzal ezentúl sem fognak tartozni, hanemha jelen 
törvény által arra világosan köteleztetnek. 8 . §. A ’zsellér
nők akár özvegyek , akár hajadonok legyenek , ugyszinte 
azon zsellérek is ,  kik életök I 8 dik évét még be nem töl
tötték , vagy a’ 60at már meghaladták , ha házuknál velők 
egy kenyeren élő ’s munkára alkalmas férfi családtag vagy 
szolga nincs, közmunkát tenni nem tartoznak. 9 §. A’ sz. 
k i r . ’s XVI. szepesi városokban , valamint a’ tengermelléki 
kerületben is a’ közmunkákra nézve eddig divatozott gyakor
lat jövendőre is fenmarad. 10. §. A’ Jászkun- és Hajdú
kerületekben : a) A’ birtokosak minden három holdnyi bir
tok után egyegy szekeresnapszámot kötelesek szolgálni, b) 
Tizenöt holdnál kevesbet birók a’ rajok eső egyegy szeke
res napszámot három napi kézi munkával válthatják meg. 
c) Három holdnál kevesebbel vagy semmi földbirtokkal nem 
biró lakosok , ha házuk van 6  , ba házuk nitcs, 3 kézi nap
számot tartoznak a’ 8 . §• értelmében teljesíteni. 11. §. Az 
1827: 32. czikkben említett szabados lakosok a’ közmun
kát azon t.czikkely értelme szerint a’ fönebbi 1 . 2 . §ban kitett 
arányban kötelesek teljesíteni. 12 § . Az országos pénztár 
költségin leendő közvállalatokról a’ t.) törv.czikk rendel
kezvén , az ott említetteken kívül közmunkák ezentúl csak 
következő czélokra használtathatnak : a) Közgyűlési ha
tározat által kijelölendő közlekedési utaknak ’s azokban levő



bisdak ’ (öltések készítésére , megigazitására ’s fentartásá- 
ra. b) A’ megyei közigazgatás tekintetében szükséges köz
szolgalatokra. c) Oily vizi szabályozások és munkáknál , 
mellyekről az alább következő 18Jik §. rendelkezik. 13, §. 
A katonai általkeleseknél’s a’katonaság számára kivántató 
termeszt vény ek elszállítására szükséges fuvarokra nézve az 
eddigi gyakorlat a’ törvénynek e’ részbeni további rendelé
séig fenmarádt. 14 § A’ tiszti fuvarozások rovatához tar
tozó előfogatok mindazok által, kik azokat eddig kiszolgál- 
tatték , jövőre is a’ fuvarbérnek a’házi pénztárból nyerendő 
tökéletes pótlása mellett teljesitendők •, kényszeritett elófo- 
gatok mindazáltal magányutazók számára ezentúl nem szol
gaitathatnak ki. 15. §. A' 1 3 . ’s 14. §ban említett közmnn- 
kák az illetők által a’ jelen törvényben kitett illetőségeken 
kívül lévén kiszolgálratandók , ezen illetőségek be nem szá
míttathatnak. 16. §. Töltések , átmetszések ’s más vizsza- 
bályozási munkák, az 1846: 10. t.cz. rendelése szerint azok 
költségin ’s azon arányban teljesitendők, kiknek ’s a’ mint 
az illy szabályozási munka hasznot hoz , ’s e’ részben az 
1^38: 36. ’s |1840: 10. t.czikkek az 1897 : I 7 d. t.czikkhez
képest akkép világosittatnak fö l , hogy azokban említett köz- 
birtokosak alatt nemcsak azon egy határbeli birtokosak, 1 
hanem mindazon bár több határbeh birtokosak értendők, kik 
a’ czélba vett vizi munkálatban birtokaikra nézve érdekelve 
vannak. 17- §. Ha a’ szabályozás által a’ viz árjaitól a1 köz
adó alapjához tartozó úrbéri földtér mentetik meg , az illető 
községek azonban a’ szabályozáshoz megkivántató ’s a’ 16. 
§. értelmében rájok haszonaránylag kivetendő munkákat 
rendes gazdálkodási foglalatosságaik hátramaradása nélkül 
önmagok is elvégezhetik : segedelmükre közmunka nem 
rendeltetheiik. Ellenben 18. §. Ha az illető községek a’ 
16. §. értelmében rájok haszonaránylag kiverendő munká
kat , gazdasági foglalatosságaik hátramaradása nélkül meg 
nem győzik, a’ rájok esendő munkák azon része , mellyet 
magok erejével meg nem győznek , közmunkával végre
hajtandó. 19- §  Azon község, mellynek javára illy mun
kák tétetnek, ha különben gazdasági foglalkozásai hátra
maradása nélkül teheti, azon munkák helyett, mellyeket a’ 
segítségre jött más helységbeli lakosok illy alkalommal az ó 
javára tettek, más közmunkákat tartozik tcljesiteni, a ’ szom
széd helységbeli lakosok illetőségébe számitandókat. 2 0 . §. 
Rendkívüli esetekben , miilyenek hófuvatok , vagy más ele
mi viszontagságok által megszakasztott közlekedések meg
nyitása^,tűzi veszély elhárítása, hidak,jgátak ’s töltéseknek az 
áradó v z -  hullámai ellen védlése , az érdekelt és szomszéd 
lakosok ’s birtokosak mindnyájan polgári állapotokra való 
tekintet és beszámítás nélkül munkára alkalmas minden sze
kereik marháik és cselédjeikkel a’ szükséges munkát meg
tenni kötelesek. 21. §. A’ jelen törvényben raeghatárzott 
évenkinti illetőségen felül teendő közmunkára senki nem 
kényszerittethetik , sem az év Iefolyta alatt fel nem használt 
közmunkák pótlólagos teljesítésére nem köteleztethetik. 2 2 . 
§. Az öt e’ törvény szerint illető közmnnkát pénzzel senki 
meg nem válthatja, ’s megváltani nem kényszerittethetik: 
de az általa végzendő ’s akár szekeres akár kézi munka tel
jesítésére maga helyett más alkalmas kézi munkást vagy 
szekerest kiki helyettesíthet. 23. §. Az idő, mellyet a’köz
munkát teljesítő jövet és menet eltölt, illetőségébe számí
tandó , ’s azért kötelesek, a’ törv.hatóságok arra lehető
ség ig  fölügyelni, hogy kiki az általa teljesítendő közmun
kát lakhelyéhez minél közelebb végezhesse. 24. §• Az , ki 
szekeres közmunkával tartozik , ha közszükség úgy kíván
ja , vagy pedig jármosmarháitól ön hibáján kívül megfosz- 
tatott , cgyegy szekeres napszám helyett két gyalog napot 
köteles szolgálni. 2ő. §. Közmunkára kiki tulajdon költ
ség in , ’s azon eszközökkel és szerszámokkal köteles kial- 
l a n i , mell/ekkel tulajdon munkáit végezni szokta. 26. §. 
Különösen felügyelni kötelesek a’ hatóságok arra,^ hogy a’ 
közmunkák, mennyire lehetséges, mindig sürgetés mezei 
munkák idején kívül teljesittessenek. 27. §• Evenkintocto-

berben mindazok, kik közmunkára legközelebb következő 
november elejen kezdendő számadási évben kötelesek lesz
nek , a’ rájok eső illetőségek szerint helységenként össze- 
irandok. 2S. §. Ezen öszszcirást a’ megyékben járásonkint 
közgyűlési határozat mellett kiküldendő egy t.bíró , szolga- 
biro es eskütt teljesitik , ’s november lsó napjáig az alis- 
páni hivatalnak beadják. (Vége következik.)

A’ ezehophobla és ezehoniania.
Az augsburgi „Allgemeine“ban köv. czikket olvasunk, 

mellyet minden commenfár nélkül ime közlünk: ,A’néraeteka’ 
csehek irodalmi ’s nemzetiségi törekvései ellen törnck‘*imigy 
panaszkodik néhány cseh iró. Tehát mi németek kezdjük a’ tál 
madást; mi félelemből — mert hiszen mi czehophobok (cseh
iül irtózok) vagyunk — félelemből leszünk csehfalók ! Va
lóban különös ! l)e a’ dologra! Mi semminemű irodalmi tö
rekvést nem támadunk meg , a’ mennyiben ez az marad , ’s 
egészen más utakra nem téved. Ti hozzá fogtatok , nyelve
teket a’ merevültsegből, raellybe tin bűnötök által sülyedt 
feléleszteni; a’ grammatikából literatúrai akartatok teremteni* 
’s a’ könighofti kézirat, melly minden oldalról még most sem 
ismertetik el valódinak, ótalmatok’s fegyvertek vala. Most 
élénk mozgalom . Szlava dicsősége írombitáltatott k i ; nem 
sokára testvéri szánalommal karol átok át Magyarorsz. szláv- 
jait ’s Kollár panaszai inegzendiiItek. Majd óhajtás kelet
kezett egy nagy — természetesen csak irodalmi — egyesü
lés iránt a’ nyugoti szlávok közt, ’s az óhajtásnak valósággá 
kell vala lennie. Azonban meszsze túl a’ nyugati szlávság ha
tárin élesebb szemek kelet felé halának. Már is irodalmi bó
kok váltatnak egész testvériséggel, vándormadarak szállong
nak idestova’s , ha istennek is úgy fog tetszeni, gyermekink 
vagy unokáink mígra-ijd a’ Szlavának kelet és nyugat közt 
egy igazán testvéri literariai egyesülését érendik , mellyben 
csak egy pásztor ’s egy akol leend,természetesen csupa iro
dalmi. De mit törődik ezzel a’ német jelenkor ? Aprcs nous le 
déluge. Hogy viseli magát irodalmatok ellenünk , németek 
ellenében? Fe le le t : Palacky története. Ne mondjátok , hogy 
ó egyes ember.E’történeiiró németgyülölséget hirdet,anélkül, 
hogy a’ csehek részéről csak egy komoly hang is emelkedett 
volna ellene. Hlyen irodalmatok jelleme , ’s ezt szeressük é 
mi? Ti németgyülölséget vettek, mitakartok aratni? Ki tehát 
a’megtámadó? A’mit ti a’ csehek nemzeti törekvéseiről beszél
tek, nem értjük. Csehország német birodalmi tartomány volt, 
civilisatioja , nyilványos viszonyai, országrendi-és városi 
szerkezete német szellemben fejlettek ki, szóval Csehország 
egyik tagja a’ német Ausztriának,királya német. Miben állja
nak nemzetiségi törekvései ? uémet szellemben történjenek ? 
Akkor egy német sem fogja megtámadni azokat. Avagy nyil
ványos viszonyaitokat, mellyek eddigelé egész a’ vesékig né
metek voltak, elszlávitani akarjátok, quand merne? Nevezzé
tek meg nekünk az alapokat, inellyekre egy illy épületet rakni 
akartok , sót nevezzetek egy már fenállott vagy még most is 
fenálló valódi szláv országot, mellyet mintául vennétek. Ha 
nem akartok ez értelemben németek, hanem anti-németek len
ni, akkor ne kívánjátok, hogy mozgalmitokat nyugton nézzük; 
’s ha még fegy verteket myrthusszal is övezitek,ne csodálkoz
zatok rajta, hogy törekvéstek ellen kikelünk. Ki Ausztria , ki 
Németország nagyságát akarja.az szlavismust (Slawenthum) 
melly német tartományokban uralkodjék, nem tűrhet meg; illy 
szlavismus már maga jódarab panszlavismus volna. Ha eddigi 
németelleni iránytok természetes, úgy le kell az’ víni; ha ter
mészetien, magátul alá merfilend, ’s minden áltatás haszon
talan, habár egy német gr. (Thun gróf) magasztaltatik is mi
atta. Egyébiránt protestálunk a’ csehországiaknak a’ czehek- 
keli öszszetévesztése ellen ! Csehország német föld . mellyet 
részben ős benszülött németség lakja, ’s a’ későbben be
vándorlóit csehek nincsenek jogosítva magokat az ország e- 
gyedüli urainak tebinteni,és szlavismusokat cseh nemzetiség 
gyanánt felpiperézni.Csehtül irtózás vagy cseh falás m ég nem
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szállóit meg bennünket.’s a’ két fogalom valóban nem igen lát
szik egymással megférhttni Nem is hiszünk egy  czehomania 
létezésében; a’ cseh , ki a’ csehismusnak világtörténeti fon
tosságot tulajdonitna, más nemzetiségek ferde hirdetőivel al
kalmasint karöltve jár hatna. P í otestálunk minden jajveszék- 
léstek ellena’szlávok elszakadásairánt.minden hunyorgásitok 
ellen egy képzelt egyesülés fe lé , mivel azt akarjuk , hogy 
Ausztiia német maradjon, mivel minden mozgalmat, mi által 
Ausztria hatalma’s így Németországnak is ereje csonkittat- 
nék,mint hazaíiatlant kárhoztatnunk kell; mivel két főelvet,egy 
németet ’s egy szlávot, mint Ausztria kormányegységét alá- 
ásót, elismerni soha nem fogunk.

A ’ H l a g y a r  G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t  részéről ’s 
a’ honi mezőgazdaság érdekében kedves kötelességének 
tartja alulirt a’ következőkre nézve az illető tisztelt közön
ség figyelmét ismételve fölkérni: 1) Közelgetvén az időszak, 
mellyben a’ gyümölcstenyésztés előmozdítása körül munkás 
hazafiak, főleg a’ l e l k é s z e k  é s  n é p t a n í t ó k  köré
ből az Egyesület részéről e z ü s t  é r d e m j e l e k k e l  
megtiszteltetni szoktak , az illető t. ez. megyei és városi 
hatóságok, nemkülönben a’ gazdasági fiókegyesületek sür
getve kéretnek ez ügyben indítványaikat’s ajánlásaikat még 
f. évi Novemberben a’ tiloknoki hivatalhoz beküldeni. 2) 
Miután korábbi jelentés szerint az országos gyümölcskert- 
böl ez öszszel már a’ c s e m e t e e l a d á s o k  a z  ő s z i  
b a r a c z k f a j j a 1 megkezdetnek ’s annak lajstroma a’ f. 
félévi „Magyar Gazda“  22. ’s 23dik számaiban már közölte- 
tett is ; mind azon kertbarát , kik ezen alkalmat használni 
kívánják, ne terheltessenek rendeléseiket a’ titoknoki hiva
talnál mennélelőbb jmegtenni, Elültetésre tökéletesen alkal
mas és erőteljes csemeték egy példányát kertrészvénye
sek 1 0  pengő k ré r t , idegenek kétszer- annyiért kapják. 3 ) 
A ’ már lemorzsolt kukoriczacsövek, vagy i s k u k o r i c z a -  
c s u t á k  z ú z á sá ra ’s őrlésére szolgáló ’s m. C z i n d e r y  
L á s z l ó  fóispáni helytartó ur részéről egyesületi meg- 
birálás után 15 aranynyal megjutalmazandó I e g  a 1 b a 1-  
m a s b  g é p e k  bemutatásának határideje november 30ra 
határoztatik , ’s az illető gépészek és szakértők találmá
nyaik bejelentése ’s előmutatása végeit ezennel újólag fel- 
szólittatnak. 4) Azon hazánkfiainak, kik m. német-újvári 
B a t t h y á n y  K á z m é r  gr. ur által a’ r o b o t  é s  d é z -  
ma  tárgyában kitűzött ’s hárem rendbeli jutalommal kisért 
kérdésre pályázni óhajtanak, szives emlékezetűkbe hoza- 
tik , hogy a’ pályázási határidő f. december utolsó napjá
ra lévén tűzve , illető dolgozatikat ez időszak alatt az első 
hirdetésben kijelölt ovadékmódokkal az Egyesület titoknoki 
hivatalához beküldeni ne terheitessenek. 5) Miután a’ f. 
évi medárd-vásári közgyűléskor tett jelentés szerintazon 
jntalomkéi de'sre , meliy a’ szarvasmarha -  tenyésztés fölött 
az I842dik évi junius 6 kán tartott közgyűlésből kitűzeíett, 
dijazásia érdemes válasz nem érkezett ,  ugyanazon köz
gyűlés határzata következtében e’ jufalomkérdés pályázá
sul újólag kilüzetik következő foglalatban : „ M inő szarvas
m arha- fn joh  tény észlelnek hazánkban annak külön vidé
kein ? M eliyek tenyésztési ela/jasodásúnák okai ? M el/yek  
a' legczéhzerübb tenyésztés e lvei és módjai e rő , tejelés 
és hizékonysáy külön f ekin tetében , s mikép lehelne kü 
lönösen a ’ köznép körében az elhanyagolt szarvasmarha- 
tenyésztést je len  elaljasodásából hazánk kedvező körülmé
nyeihez illő fo kra  emelni ? 's végre egyes esetekben vér- 
keverésre minő fa jo k  legalkalmasbuk ? 's minők volnának 
netalán e' czélra külföldről behozandöklli —  A’ legjobb
n a k ’s kiadásra méltónak Ítélendő pályafelelet jutalma lOOdb 
arany, az azt megközelítőé ezüst érdempénz. Pályázási 
határnapul 1845dik dec. utolsó napja van kitűzve, melly 
napra tehát a’ pályázni szándékozók, munkáikat idegen 
kezzel irva és lapozva , ’s névrejtó jeligékkel ellátva az

Egyesület tiloknoki hivatalához akár postán , akár más 
biztos alkalom által beküldeni ne terheltessenek. Pesten oct 
27kén 1844. T ö r ö k  J á n o s ,  egyes, titoknok.

T ár c as a.
( S ú l y o s  s ü v e g . )  Az islyi győzelem alkalmával 

elfoglalt császári sátorban a’ marokkai táborban , többek 
közt a’ herczegnek egy turbánja találtatott, melly nem ke
vesebbet , mint 20 fontot nyomott. Minél főbb rangra lép 
a’ musulman, annál nagyobb szokott turbánja lenni. Az 
ottani nagyokrul tehát valóban elmondhatni, hogy nagy 
terhet viselnek vállaikon.

( P o m o l o g i a i  r i t k a s á  g .)  Csernowitzban (Bu
kovinában) egy ottani professor kertjében az idén olly alma 
termett, melly alakjára nézve tökéletes körtét ábrázol, de 
színe és szaga az almát árulja el. Minap a’ professor a’ 
ritka gyümölcsöt egy barátjának illy szókkal mutató: „lá
tott már ön illyen almát ?‘‘ mire ez sértődve felele : ,,ön 
engem bolonddá akar tenni, hisz ez körtvély.4* Egy más is
merősével a’ nevezett gyümölcsöt betakarva szagoltatá, 
hogy találná el , mi féle gyümölcs. Ez  azonnal almának 
állítá, de nem kissé csudálkozék rajta, midőn feltakartat- 
ván , egy körtét látott maga előtt.

( K ü l ö n ö s  e l c s e r é l é s e k . )  Egy algíri gyarma
tos rég  vissza akart térni Francziaországba ’s útlevelét 
kéré , melly szokás szerint Algiiba jöttekor a’ hatóságnál 
letétetett, de mint álmélkodott, midőn utilevelén e’ jeg y 
zéket olvasá : ,,a’ kórházban meghalt.4' A’ dolog eleinte a’ 
jegyző hibájának tartatott, azonban körülményes vizsgá
latok után is csak az sült ki , hogy ő valóban a’ halottak 
jegyzékébe iktattaték. Halottnak lehetlen vala útlevelet 
adni ’s a’ szegény gyarmatos , csak akkor térhetett ismét 
hazájába v issza , miután bírói nyilatkozat által ismét az é -  
lők sorába felvéteték.

( S p a n y o l o r s z á g  a l k o t v á n y a i . )  Spanyolor
szág 30 évi időköz alatt négyszer változtatta meg alaptör
vényét. Első a’ bayonnei alkotvány'4 volt, mellyut Bona
parte Jószef adott neki jul. 6 kán l808ban ; ezen az akkor 
Bayonneban összegyűlt országos rendek által 146czíkkben 
alkotott alaptörvény 4 évig tartott. Második volt az l8 l2 i  
alkotvány , melly azon évben martiusban erősíttetett meg a’ 
cortes által; azonban midőn ezt VII. Ferdinand 1814i máj. 
4 kén történt visszajövetelekor elveié, l820ki mart. 7 keig 
aluddogált, ismét életbe lépett ’s tartott egész i823i sept. 
29keig , melly idötájban ismét megszüntetfetett U gyanez  
1836ki aug. lökén harmadszor is kikiáltatott, de módosí
tásokkal. Ezen 384 czikkből álló alaptörvény a’ legdemok- 
rataibb volt minden előbbieknél Harmadik az Esfafuforeal 
vala , Krisztina királyné által 1834i apr. lOkén kihirdetve, 
50 czikkből állott; ez csak 18^6) aug. 14 g maradt erőben. 
Negyedik az i837i consfúutio vala , melly azon évi jul. 
18kán hozatott a’ cortes által. E ’ szerint a’ cortes 3 y6 kép
viselőből á ll ,  kik közül 241 követ, és 145 senator, kiket 
a’ 345 kijelölt közül a’ királyné nevezett ki. A’ követek 
3 , a’ senaforuk 9  évre választatnak.

(A’ t é rd  s z  a l a g r e n  d c s i l l a g a ) ,  mellyel Vic
toria királyné a'francziák khályát megajándékozó,400.000 
pforint értékű.

Tövisek és virágok.
#  (M á-r e z  e g é s z e n  m á s ! )  Bizonyos karéne

kes egykor késő estve fölébreszteték társai á lta l, jőne 
velők éjizenélyt énekelni. Mit — kiálta ez ki az ablakon 
— illy késő éjszaka?, nem egy millióért sem! „T e  bo- 
hó — sugá neki egyike a’ künn állóknak — hiszen fe- 
jenkint 30 pkrjczárt kapunk!“ — , Már ez m ás! — vár
jatok, mindjárt jövök4 lön a’ felelet.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja T r a t t n e r - K á  r o l y i  uri-utcza 453.
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Pest, nov. 14kén

F e l í r á s t  j a v a s l a t  a- katonai élelmezés , és szál
lásozás tárgyában. F e l s é g e s  ’stb. Az 1810: 3dik tc z .  
által a’ katonai élelmezésből és szállásolásból származó ter
hek megszüntetése végett, a’ mennyiben azok törvénye
sek , a’ kir. kincstárral eszközlendő egyezkedésre kiküldött 
országos választmány, ’s a’ kir. kincstár részéről kinevezett 
küldöttek közt, a’ legközelebb múlt orsz.gyülés után meg
kezdett értekezés fonala a’ miatt szakadván meg : hogy a’ 
kincstári kiküldöttek az említett terhek megszüntetése fejé
ben a’ kincstár által kívánandó öszszeg iránti nyilatkozás
ra felhatalmazva nem voltak; f. évi febr. 23kán kelt felírá
sunknak, s erre f. észt. aug. lső napjáról kelt kegy. kir. 
válasz következteben biztosan reményiettük: hogy ismé
telve kijelentett kivánatunk, miszerint a’ kérdéses terhek 
megszüntetéséért megállapítandó öszszegre nézve a’ kir. 
kincstár részéről határzott nyilatkozás tétessék, most már 
valahára teljesittetni fog. Nem kevéssé váratlan volt tehát 
előttünk: hogy a’ Fels, által kinevezett biztosok az általunk 
szükséges értekezések végett kiküldött orsz.választmány 
előtt ez alkalommal is mindazon óvásokat ’s föltételeket is
mételvén , meliyek állal a’ múlt országgyűlésről kiküldött 
országos választmány munkálkodása megakasztatott, újólag 
ismét azt jelentették ki: hogy a’ többször említett öszszeg 
mennyisége iránt nyilatkozásra felhatalmazva nincsenek, ’s 
nem tagadhatjuk : hogy a’ kormány e ’ tárgybani eljárása, 
melly által ezen az ország adózó lakosit annyira érdeklő 
fontos ügy tárgyalása olly sok időig késleltetett, ’s melly 
miatt annak óhajtott befejezése iránt táplált reményink is- 
méti meghiúsításától tartanunk kell, kebleinket keserű fáj
dalom érzetével töltötte e l ,  hogy azért ,  mert e’ tárgy el
intézése a ’ kormány részéről folytonos akadályokkal nehe- 
zittetik, azon kötelezésünk nemcsak meg nem szűnt, hanem 
még inkább öregbült , melly szerint minden törvényes mó
don arra kell törekednünk: hogy a’ kérdésben levő súlyos 
terhek megszüntetése, mellyet az adózó nép olly régtől 
fogva óhajtva vár, az 1840:3 . t.cz. világos rendelete sze
rint is minélelőbb eszközöltessék. Mivel tartozzanak az adó
zók a ’ katonaság élelmezésére és szállásozására nézve ? rnel- 
lyek legyenek az országnak mind általában a’ katonaságra 
vonatkozó rendelkezések iránti jogai ? — törvényink ’s az il
lető országgyűlési tárgyalások által szinte olly kétségen 
kívül van helyheztetve , mint nyilványos azon számos ’s 
nyomasztó viszszaélés, meliyek által idő jártával a’ katonai 
élelmezés és szállásozás tárgyában törvény ellenére mindig 
újabb ’s újabb terhek nehezültek az adózó nép vállaira. Mi 
jogainkhoz ez alkalommal is szorosan ragaszkodunk , ’s azon 
ese tre , ha jelen alázatos felírásunk, mellyel ezen tárgy el
intézését elérhetni reményijük, kívánt sikert nem eszköz- 
lene , mély tisztelettel, de nyíltan és őszintén kijelentjük 
Fels, e lő tt , hogy e’ tárgyban tovább a’ szerint fogunk intéz
kedni, miként alkotványunk , ’s törvényink által jogosítva 
vagyunk: hogy mindazáltal bebizonyítsuk, az adózó nép kér
déses súlyos terheit könnyíteni mennyire óhajtjuk; azért mel
lőzve most ’s ez úttal annak fejtegetését: a’ katonaság élel
mezésével és szállásozásával együtt járó terhek mennyiben 
törvényesek , ezen terhek megszüntetéséért évenkint fize
tendő , ’s a’ hadiadóval orsz.gyülésről orsz.gyülésre meg
ajánlandó egymillió ezüst forintot általányosan ajánlunk, olly 
nyilványos kikötéssel: hogy minden bármi névén nevezendő 
kiszolgáltatás, meliyek eddig akár a’ t.hatoságok, akár egyes 
adózók által bármi czim alatt a’ katonaság részere tétettek , 
’s ezek közt a’ helytálló katonaságra nézve a’ házankinti 
szállásozás is egyszerre , azonnal, s örökre szűnjenek meg, 
az általkelö katonaság részére mindazáltal a’ szállásozás 
tovább is a’ törv.hatóságok által szolgáltassák ki. azért azon

ban az illető szállásadók és pedig egy kormányzó tisztér * 
naponkint 40 krral, egy tisztért 20 krral, főorvosért, lü  krra*> 
lóval ellátott vagy a’ nélkül levő primaplanistaért 3  vagy il“ 
letöleg2  krral, egy közvitézért 1 , lováért */2 krral azonnal 
készpénzben kielégittcssenek ’s kármentesittessenek , önkint 
értetvén: hogy egy részről ugyanezen szabályozás ország
gyűlésről országgyűlésre lesz megállapítandó, másrészről 
pedig azon ese tre , h* akár a’ helytálló, akár az általkelö 
katonaság szállásozására laktanyák az ország által építtet
nek, azon öszszegek , az azokba szállásolandó katonaság
ért az általkelö katonaságra nézve fölebb említett szabályo
zás szerint szállásolási dij fejében fizetendők lennének, a’ 
jelenleg megajánlott egy millió ezüst forintból, minthogy 
abban a’ szállásozási terhek megváltása is ben foglaltatik , 
levonandókiesznek. Teljesen megvagyunk ugyan győződ
ve, hogy az általunk megajánlott egymillió forint behajtá
sát a’ törvény szentsége tökéletesen biztosítja : hogy mindaz- 
álta! e’ részben is tanúsítsuk oda irányzott óhajtásunkat, hogy 
ez ügy Fels, kivánatinak teljesítésével minélelőbb befejez
tessék , törvény által kivánunk rendelkezni az iránt: hogy a’ 
megajánlott öszszeg behajtásával ’s kezelésével foglalko
zandó tisztviselők ebbeli hivatalos eljárásukért hanyagság 
vagy mulasztás esetében felelősekké tétessenek , hogy ezen 
adózás a’ hadi pénztárban kezeltetvén , a’ hadiadóval még 
is öszsze ne olvasztassék, hanem valamint az úgynevezett 
adóbeli könyvecskékben, úgy a’ számadásokban is külön , 
még pedig első rovatba soroztassék , ’s az illető tisztviselők 
oda utasittassanak, miszerint ezen megváltási öszszegnek el
sőbbség tulajdonittatván, az egyes adózók áhal időszakon - 
kint teendő részleges fizetésekkor , a’ befizetendő pénzbeli 
öszszegből azon ré sz t , melly abból azon időszak szerint, 
mellyben a’ fizetés történik, a’ megváltási járandóságot fa- 
ránylag illeti, egészen levonni, a’ megváhási rovatba ig- 
tatni, ’s ez szerint a’ megváltási ö sszege t  időszakonkint 
pontosan ’s m nden hátramaradás nélkül az illető hadi pénz
tárba beszolgáltatni, egyszersmind pedig arra, hogy ez ál
tal a’ hadiadó behajtása hátramaradást ne szenvedjen , gon
doskodni tartozzanak. Ezek lévén nézetink , mellyeket a’ 
katonai élelmezés és szállásozás tárgyában f. é. aug. lső 
napján kelt kegy. kir. válasz folytában Fels, ebbe fölterjesz
teni kívántunk, alázatosan kijelentjük egyszersmind , hogy 
mint a’ fölebb előterjesztetteknek a’ fonállá viszonyokra le
endő alkalmazása több tekintetből még e’ tárgy részletesb 
kifejtését szükségessé teszi : úgy a’ katonaságnak az orsz.-  
báni elhelyzetése valamint a’ megajánlott öszszegnek a’ 
törv.hatóságok közt eszközlendő igazságos kivetése iránt 
is akkor kivánunk rendelkezni, midőn az előterjesztettek 
iránt Fels. kegy. kir. válaszát veendjük.

Törvéiiyjts-vasBíit.^// közmunkák szabulgo. f  itasc— 
rol. (Vége.) 29. §. Az alispán ez öszszeirást a’ jarásbeli 
szolgabirákkal, megyei számvevővel ’s e’ végre közgyűlé
s i i g  kiküldendőkkel november középéig megvizsgálván , 
azokkal ’s a’ megyei mérnökkel egyszersmind elöleges ter
vezetet készít az iránt, hogy a’ legközelebb év lefolyása 
alatt minemü közmunkálatok legyenek teendők ? ’s azok 
mindegyike vegbehajtására mennyi ’sjelesöl milly helység
beli közmunkák fordítandók ’s ezen tervezel-készítésben 
kellő tekintettel lesz arra : hogy a’ közbejöhető, előre nem 
látható rendkívüli közmunkák teljesítésére a’ napszámok bi
zonyos mennyisége járásonkint mindig szabadon hagyassek. 
30- § A’ nov. vagy dec. hónapokban okvetetlen tartandó 
közgyűlés az el be terjesztendő öszszeirást, ’s annak alap
ján készített elöleges tervezetet megvizsgálván ’s megál
lapítván , a’ végrehajtandób végrehajtása végett a’ megye il
lető alispánjának , a’ járásbeli ’s kerületi szolgabiráknak,
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úti biztosok vagy felügyelőknek ’s megyei mérnököknek, 
ef/szersmind pedig a ’járásbeli adószedőnek kiadatja. 31. 
§ ° A ’ helybenhagyott összeírást mindegyik helységnek , 
mennyiben azt i l le ti , a’ szolgabiró kiadja , ’s a’ helység 
által öszszesen teljesítendő közmunkák számát a’ járásbeli 
aladószedő közbejöttével a’ helységnek e’ végett készí
tendő külön könyvecskéjébe beírja. 32. §. JVlindennemíi me
gyei közmunkálatok a’ megye által e’ végre megbízandó alis
pán felügyelése ’s kormányzása alatt foganatosíttatnak , ki a’ 
kebelbeli lakosok által teljesítendő közmunkák rendes keze
lésére is szorosan felügyelni köteles. 33- §. AJ végrehaj
tás iránti rendelkezés a’ szolgabirót illeti. 34. §. A ’ köz
munkásokat az általok teljesített munkákról az úti biztos , 
vagy azon megyei más tisztviselő nyugtatja meg , ki az 
illető munkálatoknáli közvetlen felvigyázásra kirendelve van, 
’s ezen kiadandó nyugtatványinak táblás jegyzékét a’ szol- 
gabirónak hetenkint megküldeni tartozik. 35. §. A’ járás
beli adószedő minden hónapban azon alkalommal, midőn az 
adóbeli pénzeket a’ járásbeli szolgabiró ’s eskütt jelenlété
ben beszedi, az clőmutatandó nyugtatványok szerint, mind
azon szekeres vagy gyalog napszámokat, mellyeket az i l 
lető helység a’legközelebb hónap lefolyása alatt kiszolgál
tatott, a’ helység könyvecskéjébe Írja 36 §. Minden illy 
alkalomkor járásbeli szolgabiró eskütt ’s adószedő az egész 
hónap lefolyása alatt mindegyik járásbeli helység által telje
sített közmunkák számáról az alispáni hivatalnak táblás jeg y 
zékben nyomban jelentést teendnek. 37- §• A’ helység jeg y 
zője minden évkezdetén a’ neki kiadandó öszszeirás sze
rint mindegyik helybeli lakos adóbeli könyvecskéjébe beírja 
a ’ közmunkák számát és minőségét, mellyeket az azon év 
lefolyta alatt teljesíteni tartozik ; egyébiránt pedig ezen nap
számoknak, kinek rendelésére V hova? ’s mikor lett kiszol
gáltatásáról rendes számadást ’s jegyzőkönyvet vezetvén , 
minden hónap végével mindegyik adózó könyvecskéjébe az 
általa ezen hónap folyama alatt leszolgált napokat beírni 
tartozik. 38 §. Azon megyei választmány , melly a’ hely
ségek adóbeli illetőségeikre nézve évenkint számtételt tesz, 
a ’ közmunkákról is évenkint mindegyik helységre nézve u -  
gyanazon alkalommal hasonló számtéfelt készitend. 33 §. 
Az illető szolgabiró azáltala felhasznált közmunkákról éven
kint pontos számadást készít; ’s mutatványul az illető fel
ügyelő tisztviselő a’ 34. § szerint hozzá beküldendő táblás 
jegyzékeket kasználandja. 40. §. Az illető szolgabiró szám
adásit a’ megyei számvevőszék azon módon vizsgálja meg , 
mint az adóbeli számadások megvizsgáltatni szoktak. 41. §. 
Rendkívül közbejövő közmunkák irán t ,  ha halaszthatla- 
nok , vagy kisehb tekintetüek, az illető szolgabiró rendel
kezik, ’s e’ czélra az előleg tervezetben e’ végett szabadon 
hagyott napszámokat fordítja; azon esetben ellenben , ha az 
ílly étén közmunkák nagyobb tekintetüek ’s halaszthatók, a’ 
végrehajtandók miképeni teljesiíése iránt az alispáni hiva
taltól utasítást kér ,  mellynek köréhez tartozik az iránt is 
rendelkezni, hogy a’ rendkívül közbejövő közmunkákra fen- 
hagyotl napszámok felhasználva lévén , az illyetén közmun
kákra , melly helységek napszámai fordittassanak. 42- §. A’ 
szabad kerületben a’ közmunkák öszszeirása ’s kezelése az 
illető közhatóság ’s e’ végre megbízandó tisztviselők által 
azon módon fog teljesittetni , mint a’ megyékre nézve az 
előző §§ban megállapittatott. 43. §. A’ köztisztviselők köz
munkák végrehajtásában mindennemű eljárásaikért felelő
sek , ’s mindazon kár t ,  mellyet akár rendelkezésük, akár 
mulasztásuk által a’ közönségnek vagy egyes egyedeknek 
okoznak, teljesen pótolni tartoznak. 34 §. A’ jelen törvény 
rendeléseit, elveinek épségben tartása mellett az illető t.-  
hatóságok helybeli körülményeikhez képest szabály utján 
kiegészitendik.

M e g n  y u  g r  a s.
(Fo ly t ,  a1 SGdik számból.)

(V é g  e.)
Orsolya , e’ kívánságát hallván kedvesének , felkiálta : 

, Atyámat, anyámat elhagyni ! nem tudja ön, hogy nincs any- 
nyijok, miből élhessenek? hogy tudtok nélkül dolgozom, 
miből megfizethessem e ’ szomorú lakbérét? hogy 2 0  év 
óta csak én ápolom őket? ' 4 — ,Szegény Orsolya' viszonzá 
M óricz, alkalmazkodnunk kell a’ kikerülhetlöuhez. Ön el-  
hallgatá elüttök csekély vagyonuk elvesztését, most meg
kell azt nekik tudniok , mert azt tovább elhallgatni nem le
het. Intézze ön az öregek életmódját a’ szerint e l,  a’ mijök 
m aradt, mert mi , fájdalom , mitsem adhatunk nekik.4 — 
„Én távozzam nJ nélkül , hogy őket magammal vigyem ? Az 
lehetetlen Mondom önnek , hogy érettük kell dolgoznom.44 
— ,Kedves Orsályám4 viszonzá Móricz , kedvese kezeit az 
övéibe véve , égre földre kérem ö n t , ne vezettesse magát 
tévutakra nemes szive által ; gondoljon meg mindent jól, te
kintsen szemébe az igazságnak.Mi nem vonakodunk valamit 
adni , de nincs mit adnunk. Mi csak magunk élhetünk, azt 
is csak azért,  mivel mindkettőnkben bátorság ’s erő van 
nélkülözni . 4 — ,,Én őket el nem hagyhatom 4 szólt Orsolya, 
szivében legmélyebb fájdalommal tekintve az öregekre, kik 
székeiken elalvának.— ,Nem szeret engem, Orsolya? 4 kér
dő arájától Móricz. A’ szegény leány csak könypatakkal 
felelt. Móricz hoszszabb időig marada n á l t , ezernyi édes 
szót mondott neki,ezerszer magyarázasaját helyzetét ’s meg
győzé öt, hogy a z ,  miről ábrándozott , lehetetlen, kiter- 
jeszkedék szüléji jövendő létének részleteire ’s végre eltá
vozott. A’ leány beszélni hagyá őt a’ nélkül, hogy felelne. 
Egyedül lévén Orsolya fejét kezére támasztá ’s órákiglan 
ült mozdulatlanul. Ah, a’ szerencse, melly olly későn ér
kezők hozzá , fényével csak perczig sugározá életét körül. 
Az édes álmok, e’ minden fiatal lélek barátai, megjelentek 
újra , hogy újra elbúcsúzzanak A ’ feledés, a’ csend, a’ 
homály ismét birtokukba vevők ez életet, mellyet a’ sze
rencse pillanatra kétessé teve nekik. így múlt el az éj. Mi 
történt a’ szegény lyány lelkében? Isten látta azt. Arról ó 
soha nem beszélt. Pityraallatkor megrendült, azután bezárá 
a’ nyitva maradt ablakot ’s halványan , hideg ’s nyugtalan
ság miatt reszketve papirost és tollat vön és ira :

.Isten önnel, Móricz ! Én atyám ’s anyámnál mara
dok. Nekik ápolásom ’s munkámra sziikségök van. Ha bo
rukban elhagynám, megölném őket. E ’ világon csak én va
gyok nekiek. Néném halálórájában bizta őket rám, mond
ván: ,Viszontlátásig, Orsolya.4 Én nem látnám öt, ha kö
telességeimet nem teljesíteném. — Én igen szerettem ’s 
örökké szeretendem önt. Életem mostantól fogva csak em
lékezés lesz önre. Ön jó ’s nemes volt, de ,  a h ,  mi sze
gényebbek vagyunk, bogy sem öszszekelhetnénb. Tegnap 
átláttam. Isten önnel. — 0  nagy bátorság kívántatik e’ sza
vak leírásához. Kívánom, hogy élte jól folyjon. Más, sze- 
rencsésb szeretendi önt. Önt szeretni olly könnyű ! Azon
ban ne feledkezzék meg egészen a’ szegény Orsolyáról. 
Éljen boldogul, szeretett barátom. Ah, jól tudtam én, hogy 
szerencsés nem lehettem ! Orsolya.4

Megrövidítem az elbeszélést. Orsolya Moriczot, engem 
ujralátotí.Deminden kérésünk hasztalan vala Szüléit elhagyni 
nem akará — érettök kell dolgoznom, szóla. En hasztalan 
beszéltem Móricz barátom szerelme és az ó saját szeren
cséjéről. Hasztalan emlékeztetem ót bizonyos kegyetlen
séggel korára, a’ leliejetlenségre, hogy sorsán valami más 
úton változtathasson. O szavaimra sirt ’s könyekkel áztatá 
a’ munkát, mellyet kezéből letenni nem akart. Azután hal
kan monda: ,ők meghalnának , érettök kell dolgoznom.4 Kí
vánta , hogy anyjának mitse szóljunk ’s azok, kikért a’ nagy 
áldozatot tévé. arról soha mitse tudtak meg. Egy jámbor 
hazudság csalta őket meg leányuk férjhez- nem- menetelé
nek oka iránt. Orsolya ismét az ablakhoz ü l t , újra kötni
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kezdett ’s dolgozott szünet nélkül. — Ah , Erval Móricz 
egyike volt azon okos és kimért sziveknek , mellyek a’ 
maga- feláldozásnak is gátokat raknak ’s a’fönséges dőresé
get fel nem foghatják. Némelly szerelemnek igen könnyű 
útra vau szüksége. Ha korlát, akadály, kísérlethez hason
ló , fordul talán elő, oda a ’ bátorság ’s azzal vége a’ szere
lemnek« Móricz esengett cs sirt sokáig , végre sértettnek 
érezé magát, kedvét elveszté’s elutazott. Egy napon, szo
kása szerint ablaknál ültékor, Orsolya vig katonai zené t’s 
nehéz , taktszerü lépteket hallott. Az ezred elhagyá a’ vá
rost. Orsolya reszketett. A’ zene lassankint elhangzott ’s 
hangjaival eltűnt a’ szerencsétlen lyány végreménye is. Kö
tését térdeire ejté ’s arczát kezei közé rejté. Újai közt né
hány köny folyt le. így  maradt ülve, mig az ezered zené
jé t  hallhatá; azután ismét munkáját vévé elő. Az örök el
válás ezen napjának estéjén , a’ nagy áldozat napján, miu
tán lefekteté szüléit Orsolya , anyja mellé ü l t , fölébe ha
jo lt ,  megfogá kezét ’s megindult hangon mondá : ,Anyám . 
te engem szeretsz , nem de? Jót tesz neked jelenlétem? 
Örvendeztet ápolásom? Nemde, nem szeretnél tőlem elvál
ni ?‘ A’ világtalannő fal felé fordult és szóla: „ jó  isten, 
én faradt vagyok. Orsolya , hagyj nyugodnom.4Í A’ szere
tet szava , mit egyetlen vigaszul kért fájdalmas áldozatá
é r t , nem lön kimondva. Az öreg világtalan nő elalvék, visz- 
szaiVasitva lyánya kezét. Ekkor a’ szegény hölgy térdre 
borult a ’ falon volt Krisztuskép előtt és imádkozék és sira 
sokáig. Orsolya azóta még halványabb , még csendesebb , 
még nyugottabb lön , mint azelőtt vala. Az uj könyek el- 
szedék fiatalsága és szépsége utolsó nyomait is. Kevés nap 
alatt igen megöregedett. O kinek sem tetszhetett többé ’s 
azt nem is kivána. .Vége mindennek !‘ mondá ’s ez úttal 
igaza volt. Erval Móriczról mitsem haliánk többé. Orsolya 
szép képkint tetszett neki; eltávozván elhalványultak an
nak színei ’s azután — elfeledé azt egészen. Istenem , mi 
sokat felejt éltében az ember. Az ég ,  melly megengedő, 
hogy kialudjék sok szívben a’ szerelem , ha szeretett tár
gyukat mindig látják is , legalább azoknak , kiknek el kell 
egymástól válniok, miért nem ada képességet , sokáig si
ratni egymást? Is ten , a z é le t ,  mit adál, sokszor nagyon 
szomorú. — Egy évvel amaz események után Orsolya anyja 
megbetegedett. Betegsége nem azok közétartozott, mellyek 
ellen van gyógyszer; élte eltűnt, kialvék lassankint. Or
solya anyja ágyánál őrködött ’s imádkozék, azután utolsó 
fohászát fogá fel végáldásával együtt. ,Most már rajtad a’ 
sor , Mártha , halkan mondá Orsolya ; .anyánk már nálad 
van ;  kisérd öt az égbe.* Azután letérdelt az ősz mellett, 
ki egyedül éle még. Gyászba ölté őt a’ nélkül, hogy ö azt 
észrevenni látszanék, de a’ szegény világtalan nő halála má
sodnapján , midőn elvevék a’ széke t, mellyen annyi sok évig 
üldögélt öreg férje mellett, körülnéző magát az ősz ’s ki- 
á l ta : ,nöm !‘ Orsolya beszélgetett vele ’s elszórakoztatni 
törekvők őt; ez csak ezt ismétlő : ,nöm!4 ’S két köny gör
dült arczán alá. Este ét e hozaték el , de ö elforditá arczát 
és szemeit az üres helyre irányozva szomorú hangon még 
egyszer mondá: .nőm ! 4 Orsolya kétségbeestében mindent 
megkisérte , mit fájdalma és szeretető sugallt; a’ gyönge 
érzékű ősz minduntalan a’ hely fele fordult, hol a’ vak no 
széke álla , minden táplát elutasított, Orsolyára öszsze- 
kulcsolt kezekkel nézett ’s gyermekként, ’a ki kér , hogy 
megkapja a’ kívántat, ismétclé: ,nöra !4 Egy hónap múlva 
meghalt. Utolsó perczekben , midőn a’ hozzá hitt pap isten , 
teremtőjéhez, törekvők fordítani az ősz gondolatait, azt 
hivé pillanatig, hogy egészen kialvando gyertyaként meg 
egyszer fellángol a’ régen csak nem elhalt sze.*.em , mert 
az ősz fölemelvén kezeit égre tekinte föl, azonban utoljára 
kiálfa: ,nöm !‘ Midőn atyja koporsóját kivivők a’ szürke 
házikóból, Orsolya halkan mondá Istenem , megérdemlőm, 
hogy még tovább éltek volna. 4 ’S egyiil marada örökre. A’ 
kis v á r o s t ’s Orsolyáiéi kelle hagynom. U'aztam. Ezernyi 
esemény czikázott éltemen át a’ nélkül, hogy a szegény

leány történetét kitörölné emlékezetemből. Orsolya megszűnt 
nekem írni ’s én nyomát elvesztőm egészen.Mi lön belőle? Él 
még? Meghalt? A’ szegény leánynak soha nem volt sze
rencséje ’s tartok tőle , hogy folyvást él. I p o 1 y t á j  i.

Mátyás szobra ’s egy megjegyzés.
Az October l 8 ki kerületi ülésben tehát eldőlt végre 

a’ Mátyás -  szobor ügye , melly annyi versenygésnek oka
volt; a’ nemzet által felállítandó szobor ügye megbukott._-
’S ez nem csuda, tekintve a’már félig meddig munkában levő 
emléket ; melly a’ nemzeti raiveitség és uiüisméret igényei
nek (a ’ sok oldali nyilatkozatok után Ítélve) meg nem felelt. 
Azonban a’ tudva levő végzésen felette csudálfeozni lehet 
akkor, midőn Pestmegye érdemes követének indítványa a’ 
nélkül, hogy valamelly újabb áldozatot kívánt volna, vagy 
valamelly tervet kijelölt volna, azon egyszerű indítványa: 
hogy a’ minden esetre diszesitendő országház födiszitvényeül 
egy Mátyás emlék , készíttessék — inkább , mint valamelly 
más a’ nemzetet semmi tekintetben nem érdeklő mű; meg
jegyezvén — ha marad a’ kitűzött egy millióból lily indít
vány mellett valóban nem gondolhatom, mikép lehetett uta- 
sitásliiány ’s több effélére hivatkozni. De hagyjuk a’ dol
got , hiszem,»’ szobor ügye is csupán azért bukott meg. 
hogy nagyobb diadallal felkeljen; és ezért nem igen szük
séges, hogy érette sok szót tegyünk , mert Mátyás emléke 
a’ nemzet szivében él és e’ rejtekböl bármikor napfényre 
jutand. Jelen soraimnak czélja egészen más. Ugyan is

Megilletödve olvastam a’ lapokban az érdeklőit vitat
kozások sorában egy megye követének következő előadását: 
,,Kire biznók m az ügyet ? Holmi l ó t o t t  f u t o t t  olasz 
mesterekre nem, de honi művészekre, hogy a’ szobor tör
téneti emléke legyen honi mivészelünk jelen kifejlődésé
nek .44 (kifejlettségének ) — Nem tudom kire ezélzott elő
adásával a’ tisztelt követ ur ? tudtomra most Casagrande uron 
kívül honunkban nincs olasz származású szobor- művész, 
kire pedig követ ur szavait alkalmazni sértés nélkül nem 
lehet. Kiki tudja, hogy a’ magyar J ó f o  t t  f u t o t t  kife
jezés alatt holmi érdem nélküli csavargókat szokott érteni ; 
már pedig a’ hazájában is diszjutalmat és hírnevet szerzett 
Casagrande ur koránsem csavarogni jött Magyarhonba, ha
nem az egri érsek által mint már kitüntetett művész az egri 
foegybázhoz kivántaiott nagyszerű szobormüveb készíté
sére hivatott meg. És ki tehet arról, hogy Casagrand e mi
vei mind a’ magasb , mind a’ csesélyebb miveltségü közön
ség előtt olly kitűnő kedvezésben részesültek, hogy mun
kával elhalrnaztaték , és honunk legkitűnőbb épületeit általa 
kívánták diszitfetni ? Ki tehet arról, hogy Casagrande mivei 
örömmel szemléltetnek, mig szorgalmas Ferenczynk min
den ajánlat és törekvés mellett is csekély pártolásba n ré
szesül ? — Casagrande meghivatott Pestre az Ullman ház
hoz meg Esztergomba a’ főegyház szobrai készítésére, 
’s felkerestetett gróf Fáy Istvántól és jeles mivekkel hal- 
moztatott el. — Vagy falán azért inondanók Casagrandét 
l ó t o t t  f u t o t t  művésznek, hogy külföldi; hogy majd 
Pesten, Esztergámban és Fajban dolgozik, ’s e’ szerint 
állandó czifra műteremmel nem bir?Igaz. Casagrande ur
nák nincs czifra műteremé, de hiszen az illy terem nem is 
tesz senkit müvészszé ; a’ pompás palotában , deszka- bó
déban , vagy szabad ég alatt működő Casagrande minde
nütt egyaránt művész. Azonban van neki is az egri lyceum- 
ban állandó mütereme , van egy Esztergámban és most Faj
ban is; mert természetesen sokkal könnyebb és józanabb a’ 
művészt helybe szállítani , mint valamelly másutt készült 
nagyszerű mivet. És e’ körülményeknél fogva Casagrande 
urat Ióiott futott mivésznek mondani józanul nem lehet ; de 
tán nem is őt értette a’ megyei követ, ’s ekkor soraim őt 
nem érdekelhetik.

Egyébiránt véleményem szerint felette nagy tévedés
ben va» követ u r , midőn azt óhajtja ,,hogy a’ szobor tör
téneti emléke legyen honi mivészetünkjelen kifejlettségé-
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nek.“  A’ művész mindenkor az egész  világé v o l t ; a ’ mű
vészet hazájának pedig csak azon föld részt tartották, hol 
az a’ létező tökélyre fejlett ; csak itt lehet a ’ művészetnek 
történetét keresni. A ’ legrégibb időben Egyptus , azután 
Görög- és végre mostanig Olaszország hazája a’ művészet
nek. Nekünk művészetünk történeti kifejlettségéről még 
szólni rém le h e t ;  unokáinkra maiadandó honi emlékeink 
művészetünk fejlettségét soha sem, hanem nemzeti mivelt- 
ségünk fokát tanusitandják;mer( kétségtelenül felteendik a z t : 
hogy olly korban, midőn jeles müveket készítetni lehet, egy  
miveit nemzet nem fog kontár- müvekből nagyszerű  emlé
keket állítani. 'S valóban legkevésbbé sem lehet szégyenelni 
ha legtökéletesh szobrászszal nem mi bírunk. Brittannia sem 
birja a z t ,  m é g is  az angol első nemzet a' földön. A ’ szob
rászról csaknem mint a ’ költőről el lehet mondani , hogy 
s z ü l e t i k ;  és ennélfogva minthogy csak századok szül
nek Canovát és egy nagy művész nem annyira valamelly 
nem zetnek, mint az emberiségnek dicsősége : a ’ je les  mű
vészt mivell nemzetnek bármelly nemzetbeli legyen , be
csülni lehe t ,  becsülni kell j hiszen maga a ’ dicső Mátyás 
is becsülte a ’ külföldi művészeket! és nekünk különös kö
te lességünk ez Casagrande i r á n t , ki olly sok, és je le sm ü 
vei ajándékozta meg honunkat, ki már 10 szobrászatban 
já r tas  ifiat képezett nekünk , és k i — majdinajd mondhatjuk
—  főeszköze volt annak , hogy nemzetünkön a’ szobrászat 
becsűlésének némi máza fénylik. És legyen bár ,  hogy véd
egyletbe állottunk , de a’ mivészetre ezt ki nem terjeszt
hetjük ; mert jó vargát, gyártót csak képezhetünk, de tö
kéletes szobrászt nem , ha felülről áldás reá nem száll. — 
A ’ művész mindenkor az egész világé volt és az jelenben i s ! 
Egerben november elején 1844. Joo János.

Táreza .
Budapesti rnapló. cT Ilelybeli lapjaink folyvást 

«lénkül tárgyalják a ’ középponti vasul pályaudvara kérdését,  
kettő legyen é vagy csak egy a’ pályafő ’s e ’ mellett egy 
kis grammatikai vitába is ereszkedtek, mint már szokása a’ 
magyar Írónak a’ grammatikázás. A ’ P. Hírlap „indoháznak“  
nevezé (miért indoház ’s nem inkább indház ?) , mások , .pá
lyatérnek“ , a ’ többség a’ Bahnhof szorul szórai fordítását 
a ’ „pályaudvart“  haszná l ja ’s vele mi i s ,  miután azonban a’ 
Honderű az igen jól alkotott ’s e ’ mellett jóhangzású . .pálya- 
főt^ (mint hídfő , bástyafő ’stb.) indítványozó , tán nem ár
tana ebben is egy kis egyeiériésre pontosulnunk. Az egy pá
lyafő mellett felhozott okok és okoskodások mai napig sem 
Tonthaták le meggyőződésünket, mellyet a ’ két pályaudvar 
szükséges létéiül elejétől fogva tápláltunk , mert mai napig 
is  azt hiszszük , hogy a ’ főváros érdekével az egész  haza 
érdeke van összekapcsolva 's  midőn a ’ fővárosnak előnyö
ket adunk , egyszersmind az egész  hazának adjuk azokat
— Tegnapelőtt ’s tegnap felülről érkezett gőzösink egész  
táborát hozák Pestre a’ hevégzett o rszággyűlés  tagjainak , 
kiknek nagyobb része egyelőre haza sem m e g y ,  míg a ’ fő
várost kissé meg nem lakja, ’s magánvn és nyilványos köreink 
már is élénkültek álfalok ; remélljük , hogy többek közt ,  
nemzeti színházunk malmára is jótékony befolyással leszen 
e ’ társas életűnk folyamába mintegy uj zsilipen betoluló fris 
élet-  ér. — 0  cs. kir. főherczogsége a’ nádor ma estére 
váratik ; Budán a’ bombatér , a’ bécsi kapu ’s az ezekhez 
vezető u tc z á k , P e s t e n  pedig a’ Dunapart ki lesznek 
világítva. — Nemzeti színházunknál lévén, miután a ’ lucskos 
idő ’s nagy sár miatt nem kis bajjal já r  ide még egyszer  
kivergődnünk, végezzük el mindjárt itt ,  mi j ó t ,  mi újat 
tudunk róla. A’ jók közé legelőszer is azt számláljuk , hogy 
napról napra sűrűbben lá togatfafik’s . mi egy  időben fájda
lommal töltött el bennünket,  hölgyeink részvétlensége ,  ma 
holnap már csak hírében lesz való , sót az arány férfi és 
nőközönség közt már most is meglehetősen megvan , mi
után eddigi,  a’ szó szoros értelmében zá r t-széke ink  szék i

ben boszszában szép ,  viruló hölgyfűzéreknek nyíltak m eg, 
2 szer hogy kibérlendő páholy a’ téli szaki amár egy sincs.Mi 
az újdonságokat illeti: „Lindán“ kivül, melly kedden pon
tosan öszszcvágó szerep-’s énekléssel adatott előszer , erő
sen készülnek egymás uj operával is Aurelia“ , a’ szín
igazgatónak szerzeményével, mellyet, mint halljuk , jeles 
Schodelnénk jutalmi játékául választott. A’ dráma mezején 
Götlie „Faustja-*‘t várhatjuk, mellynek minél fényesb ki
állítására az igazgatóság, mint halljuk , nem kiméltsem fárad
ságot sem költséget; ezt derék Lendvaynk adandja jutal- 
mi játékául. Szigligeti is megérkezett majd két hónapi mű
utazásából, ’s hirszerint többek közt egy uj népszínművet 
hozott magával , Debreczen titkai“  , valamint más felöl több 
tehetséges egyedet szemelt ki az útjában talált vándortár
saságokból , kiket az igazgatóság hihetőleg nemzeti szín
házunkhoz csatoland— A’ lefolyt iskolai évben a’ magyar kir. 
egyetemben 8 6  egyed nyert különböző tankaroknál tanári 
koszorút: jelesen a’ íheologiából 5 , a’ jogból 2 , bölcsé
szeiből 17 ; az orvosi tanból 4 5 ,  sebészetből 17. Az első 
háromrendbeliek kivétel nélkül mind d e á k  ajkon értekez
tek: az utóbbiak közűi felénél több m a g y a r  n y e l v e n  
irá koszorúzfatási értekezését Ezeken kivfíl oklevelet nyert 
44 mérnök ; 13 gyógyszerész, 9 sebész , 3 szemész, 6  bá
bász, 50 polgár sebész és 78 bába. — Nem világfontosságú 
dolog ugyan , melly, hogy a ’ szokott phrasissal éljünk, akár 
Európa súlyegyenét megzavarja.akár a’ város tornya ledőlne 
miatfa;de mégsem hagyhatjuk szó nélkül némelly helybeli új
donság íróink lelelkiösmeretlenségét, minélfogva kellőleg ér- 
tesittetnébmagokat v. értesülni akarnának a’dolgok valódi állá
sáról. Száz közül ime megint] egy : Egyik német lapban az 
mondatik : hogy a ’ Kör bizonyos dalegyletet szándékozik 
„Dalkoszorú“ névalatt kebelében létrehozni és szóvan róla, 
mikép szándék volna e’ Dalkoszorút a’ már fenálló német 
„Liedertafellel“  öszszeolvasztani; egymás német lap ez
zel be nem é r i ,  hanem még azt is hozzá teszi, hogy ez 
összeolvasztásnak a’zensértőDolezsalek vakintézefi igazgató 
vezérlete alatt óhajtják megtörténését Egy 3dik magyar di
vatlap egyenesen a’ „Concordiával“ látszik azonosítani e’ 
társulatot’stb. Már pedig, tisztelet, becsület, de igazság 
is — a’ Kör ezúttal semmit egyebet nem te t t , hitelesen tud
juk. mint eszmét adott egy általa kibocsátott felszólításban 
a’ fővárosi magyar dal- és zenebarátoknak , egy illy dalnok 
egyesülethez 's ezt egyedül csak megindilni, de nem al
kotni kívánja, még pedig nem is kebelén belül, hanem egé
szen azon kivül , ’s nem is a’ Liedertafel vagy Concordia 
mintájára, hanem egészen más, tisztán aesthetikai stylben, 
nem is amazzal öszszeolvasztva , hanem egészen önállólag 
szerkesztendöt, ’s melly , végre nem Dalkoszorú hanem 
,,Dalárkör“-nek keresztelfeteft. A’ hány szó ,  annyi hely
telenség ! De fentartjuk magunknak ezen nemzeti z en e -é s  
dalköhésünk terjesztése végett sok reménydús magvat rejtő 
mozditványra annak idejében bővebb viszszatérést. — Iro
dalmi újdonságokul többek közt megjelentek : Hartlebennél 
„Hajdan és most4 , irta Nagy Ignácz , 2 kötet, 41 iv, finom 
velinen, díszes allegóriái czimborifékban ; a’ termékeny iró 
több folyóiratban kijött novelláit 's rokon tartalmú dolgozatit 
füze öszsze olly pompás kiadásban, mellyet a’ legizletesb 
’s legszebbek egyikének méltán mondhatni. Szőrszálhaso
gató kritikusok megütközhetnek talán e’ novellák czimén ’s 
czimrajzain , miután a’ könyvet felnyitva abban nem egé
szen azt találandnák, mit ezek kifejeznek Js ígérni látszanak; 
de, tudjuk , mai időben még a ’ legjobb bornak is kell ezégér. 
Ara 2 fr. 40 kr. — Figyelmet érdemel Emich Gusztávnál 
megjelent illy czimű csinos könyvecske is : Dalfűzérke , mel
lyet népszerű válogatott dalokból fűze Kecskeméthi Csapó 
Dániel. Érdekes böngészet jobb népdalaink ’s közkézen for
gó társasági énekinkból. A’ füzér lsének neveztetik, tehát 
lesz folytatása is. A’ jelen első füzet 80 darabot foglal ma
gában Ára 2 0  p. br.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja Tr a ttn  e r - Károlyi  uri-utcza 453.
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T ö r v é n y j a v a s l a t  nemeiig vegyesházasságokról. Azon 
vegyesházasságok, mellyek róin. kath. és valamelly más tör
vényesen bevett vallásu felek között 1S39- mart. 15. napjá
tól kezdve a’most folyó 1844. év napjáig köttettek , és nem 
róra. kath., hanem valamelly más törvényesen bevett vallás
beli lei ki pásztor áltál adattak öszsze , törvényeseknek j e 
lentetnek ki. 1 . §. Az illető törv.hatóságok kötelesek a’ je
len törvény kihirdetése után számítandó 1 év alatt illy házas
ságokat hitelesen öszszeiratni, az öszszeirást a’ felek és 
maradékaik jövő biztosítása végett levéltáraikba betétetni , 
’s mennyiben a’ házasságok az illető egyházi könyvekbe 
beírva nem lennének , ezen anyakönyvekbe beírni.

T ö r v é n y j a v a s l a t  «’ nép név elés elő segít és ér öl. 1 . §. 
A ’ népuevelés előmozdítására az ország közszükségei födö- 
zésérc ajánlott öszszegből 4  évre évenkint 1 0 0 , 0 0 0  pfrl ren
deltetik fordittatni 2. §• A’ megyei, szabad kerületi és kir. 
városi törv.hatóságok ebből a’ rájok esendő részt az országos 
péoztár egyeb közczélokra rendelt öszszegeivel eg y ü t t , ’s 
aznkra nezve meghatárzott móddal ’s biztosilék mellett ki
vetni es beszedni kötelesek. ;Mindazáltal 2- §. e’ részbeni 
illetőségeiket az orsz. pénztárba nem szolgáltatják , hanem 
saját külön pénztáraikba tétetik be. És 4 . §. mig a’ nép- 
nevelesrül a’ törv.bozás — kellete szerint — kimeritöleg ren
delkeznek , a’ fenkitett mindenik t.hatóság ezen egész il
le tő ségé t , saját körülményei és szükségeihez képest, min
den vallásbeli tekintet nélkül a ’ népnevelés előmozdítására 
fordítani köteles. Jelesen 5. § éhből: a) Főreményt nyújtó 
ifjaknak , kik a’ gymnasiumi iskola pályát végezvén, ügyes 
nepiskolatanitók oldala mellett, vagy efféle tanító-képező 
intézetekben magokat ezen pályára készítik, segélydijak ki- 
szolgáltatandok ; azoknak, kik e’ czélból külföldi képező 
intézeteket is meglátogatnak , elsőbbség adatván ; b) sze
gény községeknek , mellyek elemi iskolával nem bírnak , ’s 
azt a ’ községbeli lakosok , és birtokosak közköltségen fel
állítani vagy tartani segély nélkül nem képesek, segedelem 
nyújtandó, c) a’ népnevelésben kitűnő elemi népiskolatani- 
tók jutalmaztatandók ; különösen pedig azok, kik másokat 
néptanítói hivatalra elméleti és gyakorlatilag képeznek. 6 - 
§. Ez érdcmbeli eljárás és rendelkezések a’ törv.hatóságok 
népnevelési küldöttségeit illetik. E ’ végett 7. §. Mindazon 
fönérdekletl törv.hatóságok kötelesek e’ törvénynek kebe- 
lökbeni kihirdetésekor rendszeres népnevelési küldöttséget 
választani . melly e’ törvény értelmében egyenesen rendel
kezik , ’s ennélfogva a’ t hatóság népnevelési pénztárra is 
utalványoz, raindazálfal eljárásáról a’ törv.hatóságnak fele
lősséggel , ’s e’ tekintetből félévenkinti jelentéstétellel tar
tozik. 8 . §. A ’ törvényhatóságok feladása leend , minden 
ezéiirnnyos módon eszközleni,hogykebelökben mind általában 
a ’ népnevelés , ’s az erre nézve olly igen fontos kisdedovás 
i s , minélinkább előraozditíassék ; különösen ügyekezni fog 
a’ választmány, hogy a’ népnevelés anyagi alapításáról tag -  
osztályok , ’s úrbéri rendezésekkor gondoskodva legyen; 
mind különösen arra is törekedni, hogy ezen kivetési ösz- 
szegek szabad ajánlatok által is minélinkább szaporittassa- 
nak. 9. §. Ugyanezen törvényhatóságok ez érdembeni mű
ködésük foglalatát ’s jelesen a’pénz hovafordittatása ’s el
járásukról a ’ m. kir. H.tótanácsnak minden iskolai év végez
tével kimerítő jelentést tenni kötelesek. 10. §. A’m. királyi 
Helytartótanács kötelességei közé tartozik a’ népnevelés 
mibenlétéről a’ legközelebb országgyűlés elibe statistikai 
hiteles adatokon épített ’s a’ hiányokat kijelelendő jelentés 
terjeszteni. . .

V á l a s z a  « ’ m. FőRRneh az ország kössziiksege* 
födözésére teendő orsz.  ajánlatok 3s az orsz. pénztár jö 
vedelmei beszedés-  és kezelésmódját tárgyazó üzenetre. A ’

fens. Nádor ’s m. FRR. tanácskozás alá vevén a’ t. RRnek 
az ország közszükségei födözésére teendő orsz. ajánlatról 
’s az orsz. közponztár jövedelmei beszédes- ’s kezelésmód
járól készült üzcneíüket, annak bevezető részében meg
említett elvre nézve, mellynek általányos alkalmazása je 
len körülményekben a’ t. RR. megismerése szerint nem lé
tesíthető , megjegyzik , hogy annak olly általányosságbani 
kimondásához, minta’ t. RR. által inditványoztatik, részük
ről azon okból nem járulhatnak , mivel a’ törv.hozás feladá
sát nem általányos elvek felállításában , hanem a’ felállított 
elvek értelmének szoros meghatározásában ’s tettleges al
kalmazásában helyeztetik; miért is azt jelenleg egyedül a’ 
fenforgó kérdésben levő orsz közpénztár felállítására tart
ják kiterjesztendőnek.

Mi pedig az ország közszükségei födözésére ’s az 
országos beruházásokra megkivántató anyagi erő előállítá
sának a’ t. RR. által ajánlott módját illeti, ő cs. kir. Fóhg- 
s é g e 's  a’ m. FőRR. azt a’ felállított alakban a’ kívánt ezéi 
elérésre nézve kielégítőnek nem lá t ják ’s nézeteik szerint 
sokkal biztosb ’s czélirányosb lenne egy állandó orsz. pénz
tárnak világos törvény általi megállapítása, mellynek szük
ségét a’ törv.hozás az 1?23 : 9Í). ’s 1791 : 21. t.czikkek 
tanúsítása szerint különben is már régen érzette ; ezen köz- 
pénztár közérdekben cszközlendő oisz. beruházásokra ’s 
ennélfogva a’ közjóllét előmozdítására lévén szolgálandó , 
a’ m. FRR tekintve az t,  hogy ezen beruházások sikerét’s 
hasznos eredvényét az ország minden lakosai élvezendik, 
az orsz. választmánynak c’ részbeni nézetiben osztozva úgy 
vélekesznek , hogy ahoz az ország minden lakosai, és 
pedig a’ nemnemcsek jelenleg szükséges adatok hiánya mi
att az orsz. választmány áhal felvett summá éi mérendő ál
talányos mennyiségben járuljanak , a’ nélkül, hogy ez jö
vendőre akármikor arányul szolgálhasson.

Ez orsz. közpénztárnak közvetett jövedelemforrásira 
nézve a’ fens. Főhg ’s a’ m. FőRR. lehető észrevételeiket 
akkorra tartván fen, midőn a’ t. KK. és RR. az iránti üzene
tüket velők közlendik, jelenleg annak alapjaul ’s egyenes 
jövedelmeül szolgálandó pénzeróre nézve oda nyilatkoznak : 
miszerint , flgyelmezőleg minden ide vonatkozó körülmény
re , jelesül pedig, hogy most a’ t.hozás uj teher-elválla
lásról és ollyanok irányában kíván intézkedni, kik az illy 
teherviseléstől eddig mentesek voltak , hogy az eddigi or
szággyűlési csekélyebb ajánlatok behajtása is köztudomás 
szerint miily sok nehézséggel járt ; tovább szem elolMart- 
ván azt,  hogy a’ kívánt czél-elérhetésre ’s jövendöbeni 
biztosítására nem a’ summa nagysága , hinnem inkább annak 
lebetségig igazságos felosztása , bizonyos és minden erö- 
tetés nélküli behajtása, ’s jó sikerrel leendő használása, 
mindezeknek a’ fizetők által gyakorlat lag tapasztalása, s 
ekképen a’ fizetési hajlam ebresztese s kiképzésé legalkal— 
masb eszközök legyenek , a’ in. FRR. nézete szerint a’ sum
ma meghatározásában , főkép az eddigi tehermentes álla
potban kifejlődött különféle viszonyokra,’s ezek eredményire 
’s egyszersmind arra kelle figyelemmel lenni , hogyha teen
dő intézkedések által a’ közteherviselésre és fizetésre való 
készség lehetőségig biztosiltassek.

Ezen tekinteteknél fogva az ország jelen állapotához, 
képest a’ summa mennyiségét évenkint egy millió , és igy 
3  évre 3  millió p. frtban vélnék megállapitandónnk olly for
mán , hogy miután a’ szükséges elözvények megtétele véglett 
ezen uj intézkedés életbeleptctesere több idő kívántatik, 
a’ fizetés ideje l845ki nov. lsö napján vegye kezdetét ’s 
onnét számítandó 3  évig tartson , ezen idő lefolytával^azon- 
ban jövőre szűnjék meg, ha a’ jövő törv.bozás e részben 
újabban nem fogna rendelkezni. Ez ö-zszeghez a’ nem
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nemesek évenkint 83,333 ff. 20 kr., és igy3  éven á t 250,000 
írttal járulnának azon fenebb érintett óvással, hogy ez jö 
vőre akármikor arányul nem fog szolgálhatni; mi a’ tek, 
BRnek azon megjegyzését illeti: hogy miután a’ vukovár- 
tengerparti ’s úgynevezett középponti vasutak fölépítésére 
vállalkozó társulatok irányában kamatbiztositási kötelezést 
kivannak bizonyos évekre felvállalni, ezen kötelezés tel
jesítésére szükséges öszszeg erejeig a’ pénztári tehervise
lés a’ kötelezett biz'ositási évek lefolytáig tartson , a’ fens. 
Föhg és a’ m. FBRnek erre észrevételük nincsen , egyéb
iránt az említett tárgyak már jelenleg országos külön ta
nácskozás alatt vannak.

Mi a’ czélokat illeti , mellyekre a’ fenebbiek szerint 
megállapittatni kívánt 3 millió írt. fordítandó lenne , a’ m. 
FRR. e’ részben köv. intézkedést látnak legczélszerübbnek : 
u. ZL*. 1) Az orsz. üt és csatorna-hálózati tervek készíté
sére ’s a’ szükséges fölmérésekre 150,000 fr. 2) A’ hitel- 
intézet megállapítására 200,<>00 3) A’ kijelölendő országos 
útvonalokra 1.100,000 4) A' TNszaszabályozásra ’s a’ tek. 
RR. üzenete 5dik pontjában kijelölt munkákra 500,000 5) 
A’ többi folyó szabályozására, ide értvén a’ D unát’s az 
üzenet 6 dib pontjában érinteti költségeket is. 400,COO. Itt 
megjegyeztetik , hogy a’ in. FRR. nézetei szerint a’ szabá
lyozásnál a’ Dunának azon részére , melly által Budapest 
biztosítása eszközöltethetik, főfigyelem fordítandó; egyéb
iránt pedig az is világosan ki lenne mondandó, hogy az 
országos közpénztár költségin egyedül olly szabályozások 
tétessenek , rnellyek a’ folyók hajózhaíása előmozdítására 
szolgáljanak. 6 ) A ’ nemzeti museum építésére ’s tökéletes 
elkészítésére ’s a’ gr. Ráday ’s Kovacsicsféle gyűjtemé
nyek megvételére 100,000. 7) Azon adósság lerovására, 
mellyel az ország a’ kir. kincstárnak tartozik ’s mellynek 
viszszatéritése már két rendbeli k. kir. előadásban szorgal- 
maztatott, a’ mennyiben ennek valósága a’ fens. Nádornak 
az orsz. pénztárnak állása fölött jelen országgyűléshez már 
beadott hivatalos tudósításából kiviláglik 4S8 56t> fr. és vál
tóban 24 313 fi t 2  k r . =  9,725,statistikai hivatal-felállításra 
öszszesen 40,000. Ezek lennének a' fenérintett 3,000,000 
pfrtból teendő kiadások. A’ mi már a* f.RR. üzenetében ki
jelölt czélok közt megemlített Ludovikautat i l le t i , erre néz
ve a’ m. FRli. hivatkoznak a’ vukovár-fiumei vasút tárgyá
b a ^  válaszukra, mellyben ezen ut megváltása szükségét 
megismerték ; mivel azonban ez az érintett vaspálya tár
gyával kapcsolatban á l l , a ’ megváltás mikép leendő eszköz
léséről amazzal együtt és egyszerre kivannak intézkedni. 
Végre mi a’ fiumei kikötőt illeti, a’ m. FRR. ennek orsz. 
érdekű létét szinte elismervén , miután az általok előlege- 
sek gyanánt kijelölt czélok a ’ 3  millió öszszeget kimerítik, 
úgy vélekesznek , hogy az arra kivántató költséget a’ só 
feiernde árából lehetne födözni. Az itt elősorolt észrevé
teleket a’ ni. FRR. a’ t. RRel addig i s ,  mig üzenetüknek 
az országos pénztár jövedelmei beszedés-’s kezelésmódját 
tárgyazó részire vonatkozókrul érfesitendhetnek, ezen
nel közölvén, azokhoz járulásra a’ t. RRet szives bizalom
mal felszólítják.

A ’ p e r .
(Angol beszély.)

„Mondom önnek, erényes férfi, mert ha béketürés r 
e rény , úgy erényes férfinak nevezhetjük az t ,  ki fontos 
ügyben tűrve bízza magát müértö kezekre , hogy ha három 
dolog, t. i. legjobb minőségű kötél, szabályszerüleg font 
hurok ’s jó arányú nyak együtt van , az akasztás igazi gyer
mekjáték. Önnél pedig olly öszhangban találtatik e ’ sze
rencsés szövetség, minőt csak egy derék szegény bűnös 
kívánhat. E ’ kötél , tartsa csak ön világosság felé *s maga 
fog róla meggyőződni, olly sima , mint a’ Tweedben épen 
most fogott angolnácska; e’ hurok, nem akarok dicsekedni,

de londoni öreg mesterem , az ,,éles Daniel“ , mint őt ne
vezők a’ lordok, kikkel d o l g a  volt, ’s ki á’ bárddal haj
szálat volt képes széthasítani , szokta mindig mondani: 
„hurkot, minőt Sturdgeon János, senki más nem tud köt
ni“ ,—ön nyaka pedig olly helyes , minőnek lenni ke l l , nem 
hoszszú , annál kevésbé rövid vagy e'pen vállak közt mé
lyen ülő. O vannak gyalázatos nyakak , mellyek raeguntat- 
nák mással egész mesterségét, sőt mondani lehetne , öné 
mintha csak épen akasztásra volna teremtve. De midőn előbb 
azt monda ön , ne kínozzam sokáig, majdmajd rósz néven 
vehetem nyilatkozatát, ha a’ derék emberkéket, kikkel 
d o l g o m a t  k e l l  v é g e z n e m ,  úgy szólva, kegyen- 
czeim -és kedvenezgyermekeimül nem tekinteném, kiknek 
meggondolatlan kifejezést megengedünk. Egyébiránt Ígé
rem önnek, mi nem mindenkivel történik, hogy ba ön a’ 
szokott szegény bűnös beszédet csinos , kellemes módon el
mondja, magát az egész ügynél üledékesen, szóval, gent- 
lemankinl viseli, Vilmos segédemnek meghagyom , huzza 
meg önt kissé lábánál, ha ön a’ hágcsót nyugalmazta. Lát
ja  ön, erényes férfi , hogy ez tőlem elég udvariasság, sőt 
hogy egyenesen érdekem ellen cselekszem, mert az egész 
nem tűnik szembe olly kellemesen , mint ha az ügyet szo
rosan mesterség szerint ’s úgy szólva egészen szabad kéz
zel végezzük.“  — A z , kiigy beszélt, vidám tekintetű kis, 
vaskos ficzkó volt. Mintegy 40 éves lehetett, de a 'im llett  
olly mozgékony és nyugtalan, mint a’ menyét. Azonban a’ 
bakó szeszélye nem látszék tetszeni egy komor, vakbuzgó 
tekintetű harezfinak, ki nem meszsze az ajtóiul, kivont kard
dal őrt álla ’s börgallérán még vér- ’s pornyomok voltak a ’ 
nasehyi csatából. — ,,Hiúságok! semmi egyéb, mint hiú
ságok !“ kiálta néhány lépéssel közelebb jőve. ,,Mi az akasz
tás, mi a’ nyakazás , mi a ’ vízbe fulasztás azon kínokhoz 
képest, mik vezeklőtlenekre várnak a’ pokolban, hol ja j
gatás lesz és fogcsikorgatás ? Azért mondom neked, ember, 
használd az arasznyi idő t , melly előtted van még , használd 
vezeklésre , mert időd e’ földön lejárt. De ha elköltözésed 
előtt nyilványos tanúságot akarsz tenni, legyen az tanúság 
tiszteletére a’ szenteknek, kik , mint éjjel a’ férfiak , ágyé
kaikon karddal állnak, a’ covenantot védendők az istentelen 
philistereb , a’ rósz akaratúak , praelatisták ’s annak hívei 
ellen , ki selyembe van öltözve és koronát visel , ’s kiket 
kard élével kell kipusztitani inneniül Bersebáig. lla öröm
mel teended ez t ,  részed lesz egy nagy és szent ügyben’s 
ha vérkint piroslanál is bűneidtől, az által meg fogsz fejé- 
redni mint a’ gyapjú. ’S ne félj megtenni e’ tanúságot, mert 
a’ nélkül is kötél Ieendvcn nyakadon , roszabb már nem tör
ténhetik veled, mint mi felakasztatással van kapcsolatban, 
hanem emlékezzél meg Sidrák- , Misák- és Abednégóra , 
kiknek a’tüzkemenczében sokkal roszabb dolguk volt’s ének
lésükkel még sem hagytak fel.“ —

Úgy látszék , hogy sem a’ hóhér szeszélye , sem a’ 
katona komolysága nem volt különös hatással a’ szegény bű
nösre , sőt inkább ez a ’ börtöníorony róstélyablakán folyvást 
le a’ jedburghi vásártérre nézett, hol nagy népsokaság hul
lámzott fel és alá. A ’ fogoly nagy, izmos, 40 éves férfi vaja, 
igen  sötét arczszinnel ’s bátor vonalmakkal. Öltözete, mint 
tevésthegytáji alsóbb osztályoké. Kezei ’s lábai meg voltak 
kötözve. Szót sem válaszolván az előbbiek beszédére, ezek 
közül mindenik azt hivé , hogy az övé tön különös hatást a ’ 
fogolyra ’s intéseiket épen újra akarák k ez d en i , midőn a ’ 
fogoly röglön fe lugrók ,  az ablakróstélyt mindkét kezével 
megfogta ’s arczát ahoz nyomva, a’ vásártérre erős hangon 
l e k i á l t o t tN e m e s  lovag ! érdemes, sir Reginaid ! h ac la n -  
tá rsa i ,  az Armstrongok egyikének élete csak kis becsesei 
bír is ön előtt, kérem önt,  jójön fel! Isten fogja önt érte 
most és örökké megáldani.4 Alig kialtá le a’ fogoly e ’ sza
vaka t ,  midőn néhány erős ütés v o l ta ’ börtönbázajtajánhall- 
ható ’s azután féríiléptek hangzanak a’ lépcsőn. Néhány perez 
múlva felnyílt a ’ szoba, hova egy f ia ta l, csinos lovag lépett 
be a ’ tömlöcztartóval. Amaz olly termetű volt, hogy a ' f e -
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kefe , göndör haját födte süveg sastolla a/, ajtópárfázatig ért. 
A’ hóhér ’s kaiona néhány lépésnyire hátráltak a’ fogolytól, 
midőn a’ lovag, ki, mellesleg legyen mondva , fiatal, igen 
szép férfi vo lt , hozzá ment. .Dicséret istennek, hogy ha
lálom előtt még egyszer láthatom clanságunk nemes színeit , 
habár ön meg nem akar is szabadítani, vagy meg nem sza
badíthat egy hű clanfit ’s hat derék gyermek atyját a’ kötéltől !4 
kiáltott a’ fogoly , midőn szeme a’ lovagra esett. — ,(Te 
Armstrong vagy ’s nyakvesztésre kárhoztatol ? Mit tevé i? 44 
kerdé komolyan a’ lovag. — ,Ah igen keveset, nemes sir 
Reginaid ! Tulajdonkép nem sokkal többet semminél4 viszon- 
zá a’ fogoly ,Hét kötelet, mellyek nem voltak tulajdonom, 
tévedésből magamnak eltulajdonítottam ’s ezért kell holnap 
ott lent a’ téren felakasztatnom. 4 — „Micsoda?“ kiálta bö- 
szülten a’ lovag. „Hét nyomorú kötélért fognak embert akasz
tani? Hat gyermek atyját? Férfit az Armstrongok hatal
mas clanságából ’sa’ nélkül,hogy azt a’clanfónöknek följelen
tenék ? A’ jedburghi provost lord ezért nekem számoland. 44 
— „,Enge<lelmével, nemes s i r ! ;4í felelt az oldalt állott ba
kó.,,,Ezen erényes férfi bizonyosan ön híres clansága minden 
szabaditékival b i r , úgy látszik azonban , hogy jó emlékező 
tehetség nem tartozik jeles tulajdonai közé , mert feledé 
megmondani, hogy az említett, hét kötélen szintannyi igen 
szép tehén volt ’s én úgy vélem, miszerint p rovost- lord 
inkább ezekre , mint amazokra gondolt ifélelhozáskor. 444 — 
„Ej , sz. Kennetre, vagy , minthogy nem kell többé szent
re , bár skót volna is e z ,  esküdnünk, eskümre mondom , 
az természetesen változtat a’ dolgon“4 kiáltott a’ fiatal férfi , 
egész torokbul kaczagva az igazi nemzeti módon , mellyel 
tettét szépíteni törekvék a’ szegény bűnös. , , ’S mi birt r á ,  
hogy ellopd a’ hét kötelet, mellyeken tehenek valónak? 
Hiszen tudtad , ni'kép az nyakadba kerülhetne . 54 — ,A’ 
szükség, uram! istenemre mondom, semmi egyéb, mint 
a ’ szü k ség !4 felelt igazság hangján a’ fogoly. ,Xőm egy 
év ’s egy nap óta fekszik betegen , hat fiam éhezett. Am
annak gyógyszer kelle, gyermekeim kenyérért rikoltának, 
ekkor mentem ’s elloptam a’ teheneket, hogy nekik mindket
tőt beszerezzem . 4 — Az ifjú elfogadva látszék e’ legszegé
nyebb ember házi nyomorának rajza által’s pillanatig gondol- 
kodék. ,,Majd beszélek Provost lorddal44 monda azután, ^ e r 
szényemből kárpótlást adok a’ lopottakért ’s a’ büntetés el
l en,  mit nem clanfőnök rendelt, mindenesetre tiltakozom. 
Mi a’ neved , szegény ember ?4Í— Armstrong Vilmos, ren
desen pedig „fekete Vilmosnak44 hinak !4 monda a’ fogoly. 
, 0  kedves sir4 teve hozzá, mialatt sötét arczán néhány köny 
gördült alá kuszáit szakállába . ,szabadítsa meg egy beteg 
nő ’s hat kedves gyermek egyetlen ápolóját ’s hálás leszek 
ön iránt örökké! Ne mosolygjon e’ szavakon , sir Reginaid, 
ámbár arra helyes oka van önnek , mert én csekély , igen 
szegény ember vagyok. De tudja ön a’ meséből, hogy még 
egér is képes volt szeretetszolgálatot tenni az oroszlánnak 
’s most súlyos időket élünk. 4 — ,.Tgaz ! nagyon igaz ! 4 nyá
jasan viszonzá a’ lovag. „Ezen emberrel jól bánjál1', monda 
a ’ tömlöcztartóhoz fordulva. „Kiszabadulásáig ótalmam alatt 
áll. Én Armstrong Reginaid , traquairi lovag vagyok.44 — 
Reménysugár világitá meg búteljes arczát a’ szegénynek , ki 
inkább beteg nejére ’s hat gyermekére, mint az ót fenye
getett veszélyre látszék gondolni. ,Isten vezerelje önt, ne
m eslovag !4 kiáltott a’ távozó után. ,Isten vezerelje ön t! Én 
pedig esküszöm isten és emberek színe előtt, hogy le nem 
hajtom előbb nyugottan fejemet, mig szives szolgálatot tet
tem önnek , ha sikerülendne önnek , engem a’ haláltól meg- 
szabaditnia. 4 — „Jól van, j ó l !44 mondá a’ lovag, futólag 
még egyszer viszszafordulva. „ígéretedet elfogadom ’s ki 
akarom szabadságodat eszközölni a’ mint igaz , hogy Arms
trong vagyok . 44

Kilépvén az ajtón a’ fiatal férfi , az or ismét a’ fogoly
hoz közelitett. ,Szerencsétlen4 úgy mond, ,te még pogányok 
tornáczában v a g y ’s nem tudod megbecsülni^’ Szerencset, 
hogy alkalmat leiéi tiszta szózatot, szétzúzó intést bocsát

hatni az egész néphez. Te még azok kunyhóiban lakói, kik 
kívül vannak a’ választottak városának kapuin ’s lábaidat a’ 
világ semmiségeihezi ragaszkodás burokja tartja Jebékóz- 
va. 0  ha hallód vala a’ csengő szózatot, mellyet Fairfax 
tábornok mondott az ütközet előtt, a’ harmóniai kiáltást, mel
lyet Harrison a’ derék ezredes tön soraink közt, intvén 
bennünket, hogy az igazságért örömest áldozzuk fel vérün
k e t , folyjon ez bár csatatéren vagy vérpadról , csak irtas
sanak ki kelettől nyugotig . Haviláhtól Surig az amalekiták, 
liivei azon férfinak , ki koronát visel : úgy örömmel ragad
nád meg ez alkalmat, hogy tanúságot tégy tiszteletére a’na- 
sebyi ütközetben elesett szenteknek. Azt te azonban nem 
teszed , így ellened emelem énekemet, mondván : ,Mcnj ! a’ 
pokol elejetol fogva van teremtve, mély és széles, tűz és sok 
fa van benne felhalmozva; az ur fuvallata meggyujlja azt, 
nunt kovából eredett patakot.4 — A’ komor fanalicus mihelyt 
kimondó e’ szavakat’s átszegező, megvetéssel teljes pillan
tást vetett a’ fogolyra, hátat fordítva neki az ajtóhoz ment, 
hol komoran ’s némán szoborkint támaszkodott a’ falhoz. 
— Nem olly hevesek , mint a’ harezfiéi voltak Surdgeon 
János, a’ hóhér, szemrehányásai. Ez olly arczczal , mint 
azon férfié, ki jó szolgálata cs szives tanácsáért csak hideg
séget arat és hálátlanságot, lépett a fogolyhoz__ ,.Én kel
lemetlen dolgokat mondhatnék, jóember, holnapi foglalko- 
dásunkról4, szóla panaszhangon , ,,ha a’ traquirai lovag nem 
volna képes, mi meglehet, teljesíteni Ígéretét. Azt azon
ban nem akarom. Szelíd jellemem soha meg nem engedendi, 
hogy s z ü k s é g  által nem föltételezett kellemetlen ér- 
zeményeket okozzak embereknek , kikkel figyviszonyokba 
lépek. így csak annyit mondok, li így önt, ha nemis könyel- 
míinek , mindazáltal kissé hamarkodónak tartom, üllyan korú 
férfinak , mint ön , meg kellene gondolni a’ jövendőt. Ön 
saját vallomása szerint bét kötelet tulajdonított el, mellyeken 
esetleg hét tehén volt ; ön felakasztatásra van Ítélve. Jó. 
Önnek kilátása van , hogy műér tő kezek a’ kellemetlen dol
got , mert ön álláspontjából tekintve kellemetlenségekkel üsz- 
szekötöttnek nevezem az t ,  1 2 , legföljebb 1 3  perez alatt 
elvégezhetnék, de az is meglehet, hiszen illyen eseteket 
föltebetni , hogy ön legközelebbi kirándulásakor kötelek 
után, ismét elfogatnék , ismét kötélre Ítéltetnék, hogy ez (ul 
történnék a’ határokon , hogy ön illy ügyben valami kontár 
kezeibe esnék. Akkor ? — Többet nem mondok44 folytatá 
szünet után , mi alatt fontosán nézett a’ fogolyra , ,,férfinak 
tartom ö n t . k i , ha valamit el is hebehurgyáit, helyzete meg
ítélésére helyes álláspontot találni ’s jé szándékú tanácsot 
méltatni tudatul, ’s csupán azt jegyzem meg, hogy egé
szen ön hatalmában áll a’ megkegyelmezést, ha azt meg 
fogná kapni ,  vagy elfogadni, vagy mint foganatlant el
utasítani. Fontolja meg ezt érettem ’s legyen bizonyos ben
ne , hogy ha okosan tökéli el magát, én , a’ mit csak le
het , megteszek önért. 4 Miután a’ szóló félig behunyt szem
mel olly csintalanul nézett a’ fogolyra , mintha mondani akar
ná , hogy meg egészen különös utkönnyitések is az örökké
valóság felé állnak hatalmában ’s azokat nem akarja tőle meg
tagadni , elhagy a’ szobát.

Mig a’ börtönben e’ beszélgetés tartott, a’ íraquairi 
lovag, sir Lawrie Dávid, jedburghi Provost nem meszsze 
volt kertje bejárásához sietett. Azonban ót nemcsak azon 
szándék, életet kérni clanfitársának a’ nevezettől, vezető 
ide ; egészen más két ok bírta még hajnal előtt Jedburghba 
indulásra. A’ nasebyi csata legszerencsétlenebb következ
ményekkel volt I. Károly ügyére , minden erőködés , mit 
még tön, balul ütött k i,  több követség a’ parliament által 
viszszautasittatott vagy attól kitérő választ nyert. A’ király
nak már csak kevés és kétségbeesett eszköze maradt ’s o 
a’ legszerencsétlenebbet választá, a’ skót hadsereghez vo
nulva. Ez Newcastlebe vivé ót magával, hol arra bénysze- 
rité , hogy a’covenant szövetségét Írja alá ’s engedjen a’ 
parliament kivánatinak. Ezt tenni vonakodván, itt,  ámbár 
legalább színre szabad volt m eg, elejénte hideg, utóbb
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megvető ’s illetlen velebánást tapasztalt. í g y , például I, egy 
newcasllei pap szabadságot von magának az ó jelenlétében 
nemcsak a’ királyi ügy ellen prédikálni, hanem az egyházat 
az 52dik zsoltárnak, melly igy kezdődik: ,mit daczolsz , 
zsarnok, hogy kárt tehetsz? 4 éneklésére fel is szólítani. 
Azonban a’ királynak , ki legott fölkelt ’« az 56dik zsol
tárt , melly imigy kezdődik : könyörülj rajiam , isten ; mert 
el akart engem nyelni a’ halandó ember; és mindennap el
lenem hadakozván, engem nyomorgat4 énekelni parancsolá , 
’s ébersége lecsendesité az egyházat.Meg nem hajtható lévén 
a ’ király akarata, a' skótok eltölt élék magokban , sergöket, 
mint többé szükségtelent, eloszlatni, ha kifizeti meggyűlt 
költségeiket az angol parliament. Imez örömmel fogadá az 
ajánlatot, mert igy hatalmába keríteni reménylheté a’ király 
személyét. A’ skótok 5(>0,00i>. ft stget kívántak , a’ parlia
ment 2 ()0 ,0 0 0 ef kínált; a ’ szerencsétlen fejdelem kiadatása 
hallgatag föltétkint elfogadottnak látszék. Biztosak küldet
tek ki mindkét részről ’s azon nap , midőn a’ traquairi lovag 
Jedburghba megjelenésre volt meghiva, volt a’ biztosok első 
’s úgy szólva titkos öszszejövetele. Ámbár a’ covenant frigye 
^külországban nemcsak meghatott, hanem föl is lelkesített 
sok kedélyt elannyira, hogy ezek homályos, tulpietista tan
ban lelek az ember egyedüli üdvét, a’ ki ály ügye mégis 
némi nyílt ’s titkos párlhiveketszámlált.Különösen a’ nemes
ség ifjabb tagjai ragaszkodának hozzá Erre sokat tehetett 
a ’ félelem, hogy a’ pórság fellázad az aristokratia elnyo
mására, az egyházi kényszer , melly az udvar és várak vig 
életét már is ördögműnek nyíltan hirdeté’s minden módoni el-  
törlesztését parancsolá,valamint az ifjúság lovagias szelleme 
’s anyatejjel beszitt előszeretete a’ kii ályság iránt. A’ nemes
ség  e ’ része választá követéül a’ traquairi lovagot, hegy 
a ’ skót biztosok értekezéseinél a ’ parlamentéivel jelen le 
gyen , mi különösen azon okból történt, mert ismerték je l
lemszilárdságát ’s tisztelték becsületességét és hű royalis- 
musát. De barmint fekvék is szivén a’ fiatal féifinak az ügy, 
mellyct képviselnie kelle , volt azonban más ügy is , melly ót 
Jedburghba még nagyobb erővel vonzá. Szerette a’ szép 
F ló rá t ,  sir Lawrie Darin . provost lord eg) e llen ’s a’ mel
leit fölötte szeretetre méltó leányát’s tőle viszont szeretfe- 
ték. Sok fiatal skót nemes kérte már a ’ leány kezét,  azon 
fölül, mint napjainkban mondani szokjuk , igen jő panhia 
volt, mivel a ty ja ,  mint közönségesen tudva va la , nagy 
gazdagsággal birt. Eddig azonban minden kérő kosárral 
utasitlatott el, mert vagy a’ szép Flórának nem tetszett, 
vagy atyja előtt nem látszott eléggé gazdagnak. Sir David 
t. i.,  ámbár jószivü volt, különös előszeretettel viseltetek 
a’ pénz iránt ’s e’ szerint szokta mérni leendő veje minő
ségét. Hogy emennek előkelő családból kell lennie, a’ nél
kül is érthetni. ’S ámbár Reginaid lovagban elvitázhatlanul 
megvolt az imént említett tulajdon , mennyiben hatalmas 
clanfőnökének legközelebb férfirokona volt, sir David még
is nemi kifogásokat tön ellene. (Folytatjuk.)

T á r n a ,
Budapesti napló, No vem i 4 kén es te ,  mint

előleg említők , ő cs. kir. föbgsóge , fens, nádorunk csak
ugyan viszszaérkezett Pozsonybul. Az estet a 'ké t  fővárosi 
testvérhatóságok ünncpcstévé változtatok, örömtüzek, üdv
lövések ‘s a’ Dunapartok kivilágításával fogadván a’ hosszas 
távoliét után jó egészségben viszszatért fohgct. A’ buda- 
oldali bomhatéren mindkét városi egyenruhás polgárkatona
ság üdvözlő ’s kiséré ő fenségét szinte kivilágított utczák 
hoszszában a’ bécsi kapun át várlakába , mellynek ablakai 
csak hamar megvilágosodtak, je léü l, hogy ó fensége a’ tisz
teletére meggyujtott örömtüzeket maga is szemléli, mellyek 
közt a’ lánczhid mindkét parti zárgálain elgyujtott tűzijáték 
legjobban mulattatá a’ tömérdek sokaságot. — Ő sz.gyűlé
sünkön 13 törvény alkottatott ’s ezek nov. 13kán crósittet- 
tek meg. De még magán az országgyűléséről jött gőzösön 
is, ha jól számláltuk, 13 zászló lobogott. Nagyon ominosus

szám ! — Rég volt a’ szónak olly szoros értelmében telis- 
dedteli megyeházunk gy ülésteremé , minden zugaiban, mint 
nov. I4kén vala , ’s nemcsuda, mert rég  volt olly közér
dekű tárgy szőnyegen , mint e’ napon. Az állandó hallga:ó- 
ság számát 3 — 4 ezerre teheini , ha pedig a’ szüntelen ki 
és bchullámzó sokaság számát vennék, még sokkal többre. 
A’ hölgyek a karzatnak majd %ét tölték be. A’ gyűlés 
tárgyát, folyamát’s eredvényéf megyei tudósítónk bőveb
ben adja majd, de álljon fen emlékezete e’ rovatban is , melly 
elökelóleg társaséleti állapotunké viszonyainknak van szen
telve. A’ közérdekű indítvány hazai iparmüveink minél buz
góbb párolásának ’s illetőleg nemzeti iparunk , halárinkon 
belüli védelme , fentartása ’s terjesztésének sürgető szük
séges létét fejtegetvén , olly általányos viszhangra talált 
mind a’ KK. és R R  mind a’ hallgatóság részérő l , hogy azt 
lehetlenvala puszta pillanati fölhevülésnek venni, de igen 
legbensőbb meggyőződés szilárd nyilatkozatának , ’s igy 
reméllenünk lehet, jobban mint valaha , mikép Magyarorsz.- 
ban magyar irodalmunk, törvénykezésünk ’s mezeigazdasá- 
gunk mellett— mert e’ hármon kívül alig bírunk még egye
bet magyart — végre nemzeti iparunknak is elérkezékszü- 
letési órája. — Tegnapelőtt este magyar hölgyvilágunk 
ama’ két dicsó testvér-csillaga , melly ott, hol magyar ér
zelem és nemzetiség ügye forog fen , mint amaz égi csil
lagpár ,  C a s t o r  és P o l l u x  ragyog a’ magyar égen, 
B a t t h y á n y  L a j  o s né és gróf K á r o l y i  Györgyné 
— P o z s o n y  bül leérkeztük alkalmára, fáklyás zenével 
tisztelteiének meg. A’ lelkes szónoklatot Károlyi György 
grófné lelkes magyar beszéddel viszonzá. —  A’ n. Casino- 
ban igen érdekes gyüraölcskiállitás rendeztetek; ugyanott 
a’ télszaki ingyen hangversenyek is elkezdettek. -— A’ zene 
egylet ma adja első hangversenyét délután 4 j/2órakor a'pesti 
nagy redoufe-teremben. Hát a’Kör folytatand ja é hangver
senyeit ? Ha minden jel nem csal, úgy látszik , a’ pár év ótai 
hangverserydüli higgadni kezd fővárosunkban , ’s az em
berek lassankint maradóbb becsű élvezetekhez is vonzódnak. 
Ezek közé méltán tartoznak a’ jobbszini élvezetek, miket, 
kivált nemzeti színházunkban a’ közönség most inkább mint 
valaha feltalálhat. — Ez intézetünkben, egyidó óta, külö
nösen eredeti drámáinkra nézve isméi örvendetes haladást 
tapasztalunk; nov. 1 jótól fogva 1 2  nap alatt csak egy fordí
tott színmű adatott’s ezen egy is Shakspcareé volt, ’s leg
közelebb ismét négy oj eredeti darab van a' sorozaton . 
mellyek közül Czakó Zsigmond „Kalmár és tengerész“ ezimü 
4 felv. drámája , meJlyról a’ helybeli sajtó már előre sok 
dicséretest mondott, f. hó ISkán kerülend színre bérletszü
netben, mire figyelmeztetjük a* fővárosi közönséget. Követni 
fogja ezt Szigligeti: „Debreczcn titkaiéval Mindezek bi
zonynyal örvendetes elólépések azon fordítási özön ellené
ben , melly csak két évvel is ezelőtt áradozott nemzeti Tha- 
liánk templomában elannyira hogy azt sarkaiból kiönteni fe
nyegetőzők. A’ veszély azonban, úgy látszik, itt is elmúlt. 
A’ magyar egy nagy lázkórbul kezd lábadozni, a’ nyomoré 
külfoldicskedésböl, melly társas viszonyaiban úgy, mint iro
dalmában ’s mindenütt neki annyi ’s tán megsirathatlan kárt 
és hátramaradást okozott. Adja isten , hogy a’ ránk ragadt 
közmondás szerin t: kárán tanult legyen és soha többé — ne 
recidivázzon. — Leopoldi vásárunk a’ kéz -cs  gyármüvekre 
igen mostoha volt főleg a’ pamut-gyolcs-és selyembelmék- 
ben: a’ posztót ’s gyapjukészifvényt inkább vették, legjobb 
keletnek örvende a’ gyapjú, noha gyalogvásár hetén a’ finom 
egynyireíüt nem keresték annyira mint eleinte , de a’ közön
ségest folyvást szorgalmasan vásáriak. Gubacs , méz és 
tömlóbeli fagygyu e’ héten árban emelkedett, de leginkább 
a’ dohány, mihül kevés mennyiség vala e’ vásáron; viasz, 
hamuzsirés repczeolaj jutányos áron kelt. A’ rósz utak,pénz
szükség ’s majd mindennapos eső nagy hatással volt a’ vá
sár ’s főleg rófös kereskedés elsilányitására. A ’ hazai te r
mékek árát jövőre bözlendjük.

Szerkeszti Helmeczy Mihály. — Nyomtatja Trattner-Károlyi uri-atcza 453.
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Pest, nov. 21 kén

A’ concertatión kérészi ülment törvényczikkek:
É l ő b e s z é d .  Miután ausztriai örökös császár ’s Ma

gyarország apostoli királya fels. Vdik F e r d i n a n d  , a’ 
törvény rendelete teljesülése ’s a’ hiv magyar nemzet iránt 
viseltető fejedelmi és atyai indulatából , a’ végett: hogy 
azok iránt, miket tőle királyi tiszte ’s az ország közjavának 
bővebb gyarapítása kíván , valamint az iránt is : hogy azok, 
miknek jótékony magvai az utóbbi országgyűlésen vettet
tek e l , üdvös gyümölcsöket hozzanak , tanácskozások és 
végzetek történjenek : 1843dik évi május hónap 14dik nap
jára esett husvétutáni IVik vasárnapjára, Pozsony szab. kir. 
városban . az ország és ahoz csatolt Részek Karait és Ren
déit országgyűlésre eg jbehilta ;  ’s azt ön fels. Személyé
ben kinyitotta és vezérletté : az általok alkotott törvény- 
czikkelyt, olly biztos reménynyel, hogy a’ törvény világos 
rendelete betöltésével , ö Fölsége a’ közboldogság ’s ha- 
zájok jóléte előviteléteszközlendő törvények alkotása végett 
az országgyűlést a ’ törvényben kijelölt határidő a la tt ,  sőt 
az ország java és szüksége úgy kívánván , hamarább is 
Öszszehini fogja , ő Felségének alázatosan elibe terjesz
tették ; esedezvén, hogy azokat elfogadni, kir. hatalmával 
jóváhagyni ’s mind maga megtartani, mind pedig más min
denek által is sértetlenül megtartatni méltóztassék.

T t f r v é n y c z i k l t .  A z  o r s z á g  sz .  k o r o n a  ő r e i  
m e g v á l a s z t á s á r ó l .

Az ország sz. koronájának volt ő re i , tudniillik : buzini 
gróf Keglevich Gábor , cs kir, aranykulcsos, belső titkos 
és kir. helytartótanácsi tanácsnok , Nógrád megye főispán
j a ,  fötárnokmesteri, széki gróf Teleki József ,  cs. királyi 
arany kulcsos, belső titk, ’s kir, h .tótanácsi tanácsnok , a’ ma
gyar tudós társaság első elnöke , és Zabolcs megye főis
pánja pedig Erdélyben kormányzói méltóságra emeltetvén; 
az ö Föls. által mind a’ római katholicusok , mindazevang. 
vallásuak részéről kijelöltek közül, király és haza ügyében 
szerzett jeles érdemeikért és országszerte megismert haza- 
iiui szolgálataikért az ország Rendei Üiményi Ferenczet, 
Leopold császár jeles rendének commendatorát, cs királyi 
aranykulcsos ’s belső titkos tanácsost, ki ö Fels. megbízá
sából e’ hivatalt ideiglen eddig is viselte , és vajai báró Vay 
Miklóst, cs. kir. aranykulcsost, a’ hétszere, tabla bíróját ’s 
Borsod megye főispáni helyettesét, választották meg teljes 
közakarattal ’s illetőleg erős tették meg koronaőrökül, kik 
egyszersmind a ’ törvényszerű esküt annak rende szerint leis 
tették. Fenemlitett gróf Keglevich Gabor, és gróf Teleki 
József a’ koronához tartozó kulcsok megtörtént átadásai iránt 
ezennel megnyugtatván , cs e’ tekintetben a‘ felelet terhe 
alól föloldoztatván.
T ö r v . c z l f e k  A ’ m a g y a r m y e lw  ég n e m z e t i s é g r ő l .

Az ország Rdei ó Felsége kegyelmes megegyezése 
hozzájárultával megbaiározták , hogy: 1 § Az országgyű
léshez bocsátandó minden kegyelmes királyi lei átok, elő
adások , válaszok és intézvények ezentúl egyedül magyar 
nyelven adassanak ki. 2 . § A’ törvényczikkek valamint már 
jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak 
és erősittettek meg, úgy ezentúl is mind alkottatni mind kir. 
kegyelmes jóváhagyással megerősittetni egyedül magyar 
nyelven fognak. 3. §. Országgyűlési nyelv ezentúl kirekesz- 
töleg a’ magyar leszen, — egyedül a’ kapcsolt Reszek kö
veteinek engedtetvén meg , hogy azon esetben , ha a’ma
gyar nyelvben jártasok nem lennének , a’ legközelebb 6  év
alatt tartandó országgyűlésen szavazataikat latin nyelven is
kijelenthessék. 4. §. A’ magyar udvari kanczellaria utján 
az  ország határin belül bocsátandó minden iratokban, akar

legyenek ó felsége által aláírva , akár nevében adassanak 
ki,  és igy a’magányfolyamodásokra kelendő rendeletekben 
es határozatokban is szinte a’ magyar nyelv használtassák. 
5. §. A* kir. helytartótanács mindennemű tárgyalásiban, hi
vatalos foglalkozásiról viendő jegyzőkönyveiben, valamint 
őFels. elibe terjesztendő felirásiban, és az ország határin 
belüli minden hatósághoz bocsátandó minden intézvényeiben 
a’ magyar nyelvet használja ; azon levelezések , mellyeket 
a’ kir. Helytartótanács a’ hadi fő- és az ó Felsége örökös 
tartoraányaibeli polgári törvényszékekkel ’s külország (örv.- 
hatóságokkal folytafand , ide nem értetvén. 6 . §. A’ királyi 
udvari főtörvényszék nyelve, az ország határin belül indí
tott minden perekre nézve valamint az ország határin belül 
minden iteloszékek — következéskép a’ szentszékek nyelve 
i s ,  a’ »agyar leszen; ’s azon itélószékekneb hivatalos min
den egyéb dolgaik is magyar nyelven folytatandók. 7. §. A’ 
kapcsolt részekbeü törvényhatóságok a’magyarországi törv.- 
hatóságoknak magyar , — ezek pedig a’ kapcsolt részekbeli 
törv.hatóságoknak latin nyelven irt leveleiket is fogadják el, 
tárgyalják, ’s azokat illő válaszszal lássák el. 8 . §. Ő fels. 
már kegyelmesen elrendelte, hogy a’magyar nyelv a’ kap
csolt részekbeli fő-, és minden közép iskolákban (akadémia 
és gymnasiumokban) mint rendszerinti tudomány tanitías- 
sék ; — nemkülönben 9. §. 0  Felsége méltóztatott ke
gyelmesen rendeléseket tenni már az iránt is, bogy az ország 
határin belüli iskolákban közoktatási nyelv a’magyar legyen.

T ö r v é n y c z i h k  a ’ v a l l á s  d o l g á b a n .
A' bécsi és linczi békekötések alapjául az 1790/i : 26. 

t.cz. következendőkben bővíttetik ’s illetőleg módositiatik : 1 . 
§. Kijelentetik , hogy azok , kik 18 éves koruk eléréséig 
evang. vallásban neveltettek , a’ nöszemélyek pedig férjhez 
menetelük után , habár még ezen időkort el nem érték is , 
sem maguk , sem maradékaik vallásos kérdés alá többé nem 
vétethetnek. 2 §• A’ jelen törvény kihirdetése után kelet
kező azon vegyes házasságok is , mellyek evang. lelkipász
tor előtt köttetnek, törvényesek. 3. §. Azon vegyes házas
ságok , mellyek római katholikus és az evang. vallás b»r- 
melljikéhez tartozó felek között 1839dik évi mart. 15dik 
napjától kezdve, a’ most folyó l844dik évi nov. iOik nap
jáig kötteti, k, és nem római katholikus , hanem az evang. 
vallás bármellyikének lelkipásztora által adattak öszsze, tör— 
vényesittetteknek jelentetnek ki. 4. §. Az illető lörv.haló- 
ságok kötelesek a’ jelen törv. kihirdetésétől számítandó egy 
év alatt illy házasságokat hitelesen öszszeiratni ; az öszsze- 
irást a’ felek és maradékaik jövő biztosítása végett levél
táraikba betétetni, ’s mennyiben a’ házasságok az illető 
egyházi anyakönyvbe beírva mm lennének: ezen anya
könyvbe beíratni. 5. §. A’ r. kath. vallásból az evang. val
lások bármellyikére leendő átmenet eseteit illetőleg rendel
tetik : 6 . §. Az átmenni kívánó ebbeli szándékát önmaga 
által választott két tanú jelenlétében azon vallásbeli lelki- 
pásztor előtt, kinek egyházi községéhez addig tartozott, 
nyilatkoztassa ki. 7. §. Ezen első kinyilatkoztatástól szá
mítandó négy hét eltelte után ugyanazon, vagy más, szinte 
általa meghívott két tanú jelenlétében ugyanazon egyházi 
község lelkipásztora előtt újólag nyilatkoztassa k i , hogy 
átmeneti eltökélett szándéka mellett tovább is megmaradott. 
8 , §• Az ámenni akaró mind első , mind másodizbeni nyilat
kozata felől azon lelkipásztortól , ki előtt átmeneti szándéka 
iránt nyilatkozott, mindkét Ízben különkülön bizonyságle
velet kérjen. 9. §. Ha a’ lelkipásztor a’ kívánt bizonyságle
velet akár a’ 6 dik §., akár a’ 7dik §. esetében bármi oknál 
fogva azonnal ki nem adná : mind az első , mind a’ másod
ízben tett nyilatkozat felől bizonyságlevelet a’jelenvolt tanuk



372

adjanak. 10. §• Az átmenni akaró a’ 8. vagy 9dik §§ok 
rendelete szerint vett bizonyságleveleket azon vallásbeli lel
kipásztornak , melly vallásra átmenni szándékozik , bemu
tatván , ezáltal az átmenet egy vallásról a’ másikra teljesen 
befejeztetett. Ezen bizonyságlevelek elómutatása nélkül a-  
zonban az átmenet meg nem történhetik. 11. §. A’ megtör
tént átmenetek az illető püspöki hivatalok által a’ Htótanács 
utján tudomás végett félévenkint fognak ó Felségének be
jelentetni.
Törvénycziklt a’ nemest javak blrhatásának 

nemnemesekre kiterjesztéséről.
i ,  §. Az országban ’s kapcsolt Részekben született, ál

landóan lakó , ’s törvényesen bevett bármelly vallásu nem
nemes honfiak, általok bármi czimmel eddig s ze rze t t , vagy 
jövőben szerzendő nemesi javakra nézve nemesség hiánya 
miatt nem birhatási ügyuton ezentúl nein háborgattatbatnak. 
Törvényezlkk a’ nemnemeseknek Is minden 

közhivatalokra lehető alkalmazásáról.
Az országban ’s kapcsolt Részekben született, vagy 

honositott, ’s törvényesen bevett bármelly vallásu lakosok
nak , akár kinevezéstől akár választástól függő minden köz
hivatalokra leendő alkalmazásában az , hogy a’ nemesi osz
tályhoz nem tartoznak , akadályul nem szolgálhat.
Törvényezlkk. Az 1840 : ??<!ik törvényezlkk 
szakaszinak bővítéséről és illetőleg módo

sításáról.
Az 1810 : 22. t.cz. következőkben bővíttetik, ’s ille

tőleg módo8ittatik : 1. §. A ’ csődület! biróságokrul szóló 
lső  §. végéhez adatik: „A* tengermelléki kincstári kerület
ben a’ csódületi első bíróságot a’ fiumei váltó és kereske
dési törvényszék; Torontái megyébe keblezett nagy- kikin- 
dai kerületben pedig a’ kerület tanácsa gyakorlandják 2» 
§. Midőn a’ hitelezők öszszejövetelére biróiképen kitűzött 
csódületi határnapon a’ követelések bejelentésére a’ 46. § -  
ban kiszabott három nap lefolyása után a’ csódületi bíróság 
tapasztalja , hogy a’ bejelentett követelések öszszege 1000 
frtot meg nem halad, a’ perügyelót és megjelent követelő
ket mindazokra nézve, mik az 1840: 22. t.cz. 65dik egész  
7 8 ig , valamint szinte 103 §§ok szerint a’ felek kölcsönös 
nyilatkozásai által felvilágositandók, a’ törvény színe előtt 
a’ nélkül, hogy az említett §§okban a’ periratok közlésére 
nézve, kiszabott határnapokat megtartani köfeleztetnék, som
más utón kihallgatja t ’s azután a’ bejelentett követelések
nek mind valósága , mind osztályozása iránt nyomban Ítéle
tet hoz, ebbeli eljárásáról mindazáltal rendes jegyzőkön*vet 
vezetn i, és egyébiránt magát az illy csódperekre nézve is 
mindenekben az 1840: 22dik t ez. rendeletéihez alkalmazni 
köteles, fölebbvitel esetében a’ bíróság által vezetett jegy
zőkönyv minden aboz tartozó irományokkal a’ hozott ítélet 
bővebb megvizsgálása végett a’ váltófeltörvényszék elibe 
terjesztendő. 3. § . A’ 81* §• b) pontja következőképen vál- 
toztatik: b) A’ csődperben eljáró megyei törv.székek tar
tására szükséges költségek, mellyek, ha a’ csődtömeg érté
ke 1000 forintot meghalad , egészen a’ tömeg által viselen- 
dök. Ezer forintot meg nem haladó tömegtől mindazáltal sem
mi dij nem já r , ’s a’ többi bíróságoknál e’ részben az ed
dig divatozó szokás fog tovább is megtartatni. 4. §. A’ l i 2 .  
§. következőképen változtatik: ,,A ’ 81. § .a )b )  c) pontjai 
alatt említett csódületi költségek a’ csódületi öszszes tömeg
ből a’ nélkül, hogy a’ kielégítést nyert követelések közt 
aránylag felosztathatnának , előleg kifizstendók.“ 5. §. A’ 
hamissággal vagy vétkes gondatlansággal párosult bukások 
kinyomozásáról ’s megfenyitéséről szóló 125, 126 , 127, 
128, 129. §§ok következőképen változtatnak meg : „125. 
§. A* csődbíróság azon Ítéletben , melly által a’ csőd- meg
nyitást hiróikép megrendeli, ’s a’ hitelezők öszszehivatására 
határidőt tűz k i, egyszersmind a’ bukottnak szorosan meg
hagyja hogy bukása okait a’ hitelezők öszszejövetelére

kitűzött határnapig írásba foglalva, két példányban a’ csőd
bíróságnak beadja.4* „126. §. Ha a’ bukott akkor , midőn 
ellene a’ hitelezők csődületet kértek, a’ bíróság idézésére 
sem maga , sem képviselője által meg nem je len t , vagy a’ 
bíróság ítélete következésében akár értékbeli állapotját a’
12. §. értelmében felfödözni, akár bukása okait a’ 125. §. 
szerint előadni elmulasztotta, vagy végre a’ 129. §. szerint 
teendő bírói vizsgálat alkalmakor a’ bíróság meghagyására 
nem nyilatkozik , vagy pedig meg nem jelenik, a bíróság a’ 
követelések valósága fölött a ’ 74. §. szerint hozandó Ítélet 
alkalmakor tapasztalván: hogy a ’ megítéli követelések ösz
szege a’ tömeg értékét meghaladja, azonnal Ítélet állal ki
mondja: hogy a’ bukás hamissággal párosult.‘£ „127: §. 
Midőn a’ bukott bukása okai iránt Írásbeli nyilatkozatát a’ 
125. §ban megszabott határnapig beadja , annak egyik pél
dánya a’ perügyelőnek, ugyanazon alkalommal, midőn 
vele a’ követelők kereset- levelei a’ 65. §. szerint közöl
téinek, olly meghagyással adassék ki,  hogy iránta észre
vételét az említett 75. §. következtében meghatározandó 
határnapra beadja. A’ perügyelő által szinte két példány
ban beadandó észrevételek a’ bukottal a’ 69 és 70. §§ok 
szerint kitűzendő határnapon adandó felelet végett közöltéi
nek , ’s a’ bukott által hasonlóképen két példányban beadott 
felelet a’ 73. §• értelmében a’ perügyelőnek nyilatkozás vé
gett ismét kiadatván ; a’ bíróság azon alkalommal, midőn e’ 
bejelentett követelések valóságáról Ítéletet hoz, ’s tapasz
talja : hogy a’ megítélt követelések öszszege a’ tömeg érté
két meghaladja, egyszersmind az iránt is Ítél, vájjon a’ bu
kás hamissággal, ’s illetőleg vétkes gondatlansággal páro
sult vagy nem ?;4 „123. §. Mind a’ perügyelőnek . mind a’ hi
telezőknek joguk van a’ bukott ellen mind a’ 126, mind a* 
127. §§ok eseteiben a’ per folyta alatt akármikor szoros vizs
gálatot kérni.Ezen vizsgálatot a’ csődbíróság megrendelvén, 
a’ bukottnak meghallgatásával a’ kebléből kiküldendők ál
t a l , vagy az illető hatóság közbejöttével teljesitteti; ’s ez 
alkalommal a’bukottnak a’ csőd-megnyitáskor lefoglalt ke
reskedési könyveit ’s levelezéseit a’ vizsgálatot tevők, a’ 
perügyeló ’s az illető kereskedői testület által,ha kívántatik,a’ 
bukottnak személyes jelenlétében átnézeti , sőt a’ mennyi
ben szükséges, maga is átnézi, ’s az általa tapasztaltakat, 
valamint a’ beadott vizsgálatot is bírói megfontolásalá veszi. 
A’ perügyelön kívül a’ hitelezőknek is joguk van, mind a’ bu- 
kottáltal a’bukás okai felől beadott nyilatkozatot,mind ugyan
annak lefoglalt kereskedési könyveit ’s leveleit is megtekin
teni , ’s irántuk észrevételeket tenni , ’s ezen észrevételek 
a’ bukottal a’ 127. §ban körülírt módon nyilatkozás végett 
közöltetvén , szinte bírói tárgyalás alá veendők. A’bíróság, 
midőn a’ csődöt a’ fenebbi 126., 127., 12*. §§ok értelmében 
hamissággal, vagy vétkes gondatlansággal párosultnak íté
let által kimondja, az illető büntető hatóságot a’ bukott el
leni büntetőper-indításra a’ tény mibenléte felvilágosításá
ra kivántató irományok általküldése mellett nyomban felszó
lítja , Js egyszersmind elhatározza: bogy a bukott, váltó
kat jövendőre ki nem adhat, bejegyzett kereskedőnek nem 
tekintetik, ’s törvény előtt hitelességgel bíró kereskedési 
könyveket nem v e z e th e t , ’s ezen Ítélet ugyanazon módon, 
mint a’ hitelezők öszszehivására kitűzött határnappal történt, 
a’ magyar kir. Helytartótanács utján országszerte is kihir- 
dettetik. A’ csódületi bíróságnak a’ büntető per indítását 
rendelő ítéletétől fölebbvitelnek a’ 126. §. esetében nincs 
helye — a’ 127. §. esetében mindazáltal ezen ítélet a’ csőd- 
pertől különválva a’ csódületi fölebbviteli bíróságok elibe 
mind a’ perügyeló vagy hitelezők, mind a’ bukott által a’ 
96. §ban körülirt módon birtokon belül fölebbvitethetik. „129, 
§. A’ fenyitó bíróság , a’ csődbíróság megkeresése követ
keztében a ’ bukottat azonnal büntető per alá vonni, ’s h a e l -  
szökésétől tartani lehe t, azt haladék nélkül le is tartóztatni, 
hozandó ítéletét pedig megvizsgálás végett mindenesetre a* 
szokott fölebbviteli bíróságok elibe terjeszteni köteles.44 A- 
zon csödperekben , mellyek a’ jelen t. ez. 2. §a szerint in-
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tézfetnekel, a’ 125., 126 . ’s 129. §§ok , sőt, midőn akár a’ 
perügyelő, akár a ’ hitelezők valaraellyike a’ bukottnak meg- 
fenyittetését kívánják,a’ 127. ’s 128. §§ok rendeletéi is szinte 
teljesitendők.
T ő r v é n y e z lk k  a ’ h é t s z e m é ly e s  T á b lá n a k , e z e n 
t ú l  a ' l iu a v é tu ta n i  tS r v é n y s z a k b a n  i s  le e n d ő  

f t s z s z e ü lé s é r ö l  ’s  a ’ d e e r e t a l l s  n a p o k  m e g 
s z ü n t e t é s é r ő l .

Az igazság gyorsabb kiszolgáltatása eszközlésére ha- 
tároztatik: 1. § . A’ hétszemélyes tábla ezentúl a’ husvét- 
utáni törvényszakban is öszszeülni és bíráskodni fog 2. §. 
Azon decretalis napokon, mellyekmár ünnepek lenni meg
szűntek, eddig tartatni szokott törvénykezési szünet jövőre 
az ország minden bíróságira nézve eltöröltetik , ’s ezeken 
is Ítéletek kihirdettethetnek és végre is hajtathatnak. 
T ö r w é n y c z ik k  a ' k ö z m u n k á k  s z a b á ly o z á s á r ó l .

1. §. Minden jobbágy, ki egész úrbéri telekkel bir , 
évenkint 12 napot köteles szekerével ’s vonómarháival a’ sze
rint , a’ mint azokat négyes vagy kettős fogattal közönsé
gesen használni szokta , közmunkában tölteni. 2. §• Az egy 
egésznél nagyobb vagy kisebb telekkel biró jobbágyok tar
tozásukat aránylag teljesitendik. 3. §. Az úrbéri házas zsel
lérek évenkint 6 , a’lházatlan zsellérek 3 gyalog napot szol- 
gálandnak. 4. §. A’ majorsági földre telepitett lakosok, és 
azon nemnemesek, kik nemesi jószágot bírnak , a’ közmun
kát az úrbéri házas , ’s illetőleg házatlan zsellérekkel e -  
gyenló arányban teljesitik. 5. §. Azon községekre , mely- 
lyeken úrbéri telkek nem léteznek, a’ megyék más hasonló 
terjedelmű úrbéri községekhez aránylag fogják a’ közmun
kában töltendő szekeres napok számát meghatározni, ’s ezen 
napszámok azután az egyes lakosok közt birtokaránylag fel- 
osztandók. 6. §. A’ zsellérek az illyetén községekben is a’ 
3 d jk §. rendelése szerint teendik szolgálataikat 7. §. Azok, 
k ik a ’ fenálló törvények szerint eddig közmunkát nem tet
t e k , azzal ezentúl sem fognak tartozni, hanemha jelen tör
vény által arra világosan köteleztetnek. 8. §. A’ zsellér
nők , akár özvegyek, akár hajadonok legyenek , ugyszinte 
azon zsellérek i s ,  kik életük l8dik évét még be nem töltöt
ték , vagy a’ 60at már haladták , ha házuknál velők egy ke
nyéren élő ’s munkára alkalmas férfi családtag vagy szolga 
nincs, közmunkát tenni nem tartoznak. 9. §. A’ sz. kir. ’s 
XVl. szepesi városokban, valamint a’ tengermelléki kerü
letekben is a’ közmunkákra nézve eddig divatozott gyakor
lat jövendőre is fenmarad. 10. §. Jász-  Kun ’s hajdú kerü
letekben : a) A’ birtokosak minden három holdnyi birtok 
után egyegy szekeres napszámot kötelesek szolgálni b) Ti
zenöt holdnál kevesbet bírók a’ reájok eső egy szekeres nap
számot három napi kézi munkával válthatják meg. c) Három 
holdnál kevesebbel vagy semmi földbirtokkal nem biró la
kosok— ha házok van, 6 ,  ha házok nincs, 3 kézi napszá
mot tartoznak a’ 8. §. értelmében teljesíteni, l i .  §. Az 1827: 
32. czikkben említett szabados lakosok a* közmunkát azon 
törv.czikk értelmében a ’ fentebbi 1. ’s 2. §§. kitett arány
ban kötelesek teljesíteni. 12- §• Ingyen közmunkák ezentúl 
csak következő czélokra használtathatnak: a) Közgyűlési 
határozat állal kijelölendő közlekedési utak ’s azokban levő 
hidak ’s töltések készítésére , megigazitására ’s föntartá- 
sára. b) a ’ megyei közigazgatás tekintetében szükséges 
közszolgálatokra, c) Olly vízi szabályozásoknál és munkák
nál , mellyekról az alább következő I8dik §. rendelkezik.
13. §. A’ katonai általkeléseknél , ’s a’ katonaság számára 
kivántató termesztvények szállítására szükséges fuvarokra 
nézve, a’ régi gyakorlat a’ törvénynek e’ részbeni további 
rendeléséig fenmarad. 14. §. A’ tiszti fuvarozások rovatához 
tartozó elófogatok, mellyek alatt azonban egyedül csak a’ 
megyei közigazgatás tekintetéből szükséges előfogatok ér
tethetnek, mindazok álta l,  kik azokat eddig kiszolgáltat
ták , jövőre is a’ fuvarbérnek a’ házi pénztárból nyerendő 
tökéletes pótlatása mellett teljesitendők. 15. §. A’ 13. ’sl4-

§§ban említett közmunkák az illetők által a’ jelen törvény
ben kitett illetőségeken kívül lévén kiszolgáltstandók,ezen 
illetőségekbe nem számíttathatnak. 16. §. Töltések átmet
szések, és más vizszabályozási munkák az 1810: 10 törv.
czikk rendelese szerint azok költségin azon arányban tel— 
jesitendok, a’ kiknek ’s a’ mint az illyetén szabályozási 
munka hasznot hoz , ’s e’ részben az 1836:36 1840: 10. 
törv.czikkek az 1807: 17. törv.czikkhez képest akképen 
világosiítatnak fel, hogy az azokban említett közbirtokosak 
alatt nemcsak azon egy határbeli birtokosak, hanem mind
azon bár több hafárbeli birtokosak értendők , kik a’ czéiba 
vett vizi munkálatban birtokaikra nézve érdekelve vannak. 
17. § Ha a’ szabályozás által a ’viz árjaitól a’ közadó alap
jához tartozó úrbéri földtér mentetik meg , az illető köz
ségek azonban a’ szabályozáshoz megkívántaié és a’ 16. §. 
szakasz értelmében rajok haszonaránylag kivetendő munká
kat rendes gazdálkodási foglalatosságaik hátramaradása nél
kül önmagok is elvégezhetik; segedelmükre közmunkanem 
rendeltethetik. Ellenben : 18. §, Ila az illető községek a’ 16. 
§. értelmében rajok haszonaránylag kivetendő munkákat, 
gazdasági foglalatosságaik hátramaradása nélkül, meg nem 
győzik , a’ reájok esendő munkák azon része , mellyet ma
gok erejével meg nem győznek , közmunkával végrehaj
tandó. 19. § Azon község, mellynek javára illyetén mun
kák tétetnek, ha különben gazdasági foglalkozásai hátra
maradása nélkül teheti, azon munkák helyett a’segítség
re jött más helységbeli lakosok illy alkalommal az ő javá
ra tettek, más közmunkákat tartozik teljesíteni, a’ szom
széd helységbeli lakosok illetőségébe számitandókaf. 30 §. 
Rendkívüli esetekben, miilyenek hófuvatok, vagy más elemi 
viszontagságok által raegszakasztott közlekedések megnyi
tása , tűzi veszély elhárítása, hidak, gátak, ’s töltéseknek 
áradó viz ellenébeni védlése, az érdekelt és szomszéd la
kosok és birtokosak mindnyájan polgári állapotokra való te
kintet és beszámítás nélkül munkára alkalmas minden sze
kereikkel , marháik és cselédjeikkel a’ szükséges munkát 
megtenni kötelesek. 21. §. A’jelen törvényben meghatárzott 
évenkinti illetőségen felül teendő közmunkára senki nem 
kényszerittetheiik , sem az év lefolyta alatt fel nem használt 
közmunkák pótlólagos teljesítésére nem köteleztethetik. 22. 
§. Az ót e’ törvény szerint illető közmunkát pénzzel senki 
nem válthatja meg ’s megváltani nem kényszerittetheiik; de 
az általa végzendő akár kézi akár szekeres munka teljesí
tésére maga helyett más alkalmas kézi munkást, vagy sze
kerest kiki helyettesíthet. 23. §. Az idő, mellyet a’ köz
munkát teljesítő jövet és menet eltölt, illetőségébe számí
tandó, ’s azért kötelesek a’ t.hatóságok arralehetóségig fel
ügyelni, hogy kiki az általa teljesítendő közmunkát lakhe
lyéhez minél közelebb végezhesse. 24 §. A z , ki szekeres 
közmunkával tartozik, ha a ’ közszükség úgy kívánja, vagy 
pedig járó marháitól önhibája nélkül megfosztatott, egyegy 
szekeres napszám helyett két gyalog napot köteles szol
gálni. 25. §. Közmunkára kiki tulajdon költségén, ’s azon 
eszközökkel és szerszámokkal köteles kiállani, mellyekkel 
tulajdon munkáit végezni szokta. 26. §• Különösen felügyel
ni kötelesek a’ hatóságok arra , hogy a’ közmunkák mennyire 
lehetséges, mindig sürgetés mezei munkák idején kívül tel
jesítessenek. 27. §, Évenkint octoberben mindazok , kik 
közmunkára a’ legközelebb következő november elején kez
dendő számadási évben kötelesek lesznek , a’ rajok eső ille
tőségek szerint, helységenkint öszszeirandók. 23. §. Ezen 
öszszeirást a’ megyékben járásonkint közgyűlési határozat 
mellett kiküldendő egy táblabiró ’s esküit teljesitik, ’s novem
ber Isó napjáig az alispáni hivatalnak beadják. 29. §. Az 
alispán ezen öszszeirást a’ járásbeliszolgabirákkal, megyei 
számvevővel’s e’ végre közgyiilésileg kiküldendőkkel no
vember középéig megvizsgálván , azokkal ’s a’megyei mér
nökökkel egyszersmind elóleges tervezetet kcszit az iránt : 
hogy a’ legközelebb év lefolyása alatt minemü közmunkála
tok legyenek teendők ? ’s azok mindegyikének végbehajtá-
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pára mennyi ’s jelesül melly helységbeli közmunkák fordítan
dók ? 's ezen tervezet készítésében kellő tekintettel lesz ar
ra ,  h"gy a’ közbejöhető előre nem látható rendkívüli köz
munkák teljesítésére a’napszámok bizonyos mennyisége já- 
rásonkint mindig szabadon hagyassék. 30. §. A’ nov. vagy 
dec. hónapokban okvetetlen tartandó közgyűlés az elibe ter
jesztendő öszszeirást, ’s annak alapján készített előleges 
tervezetet megvizsgálván's megállapítván , a’ végrehajtan- 
dók végrehajtása végett a’ megye illető alispánjának , a’já 
rásbeli ’s kerületi szolgabiráknak, úti biztosoknak vagy fel
ügyelőknek ’s megyei mérnököknek , egyszersmind pedig a’ 
járásbeli adószedőnek kiadatja. 31.§.A’ helybenhagyott ösz
szeirást mindegyik helységnek, a’ mennyiben azt illeti, a’ 
szolgabiró kiadja, ’s a ’ helység által öszszesen teljesítendő 
közmunkák számát a’ járásbeli adószedő közbejöttével a ’ 
helységnek e’végett készítendő külön könyvecskéjébe beír
ja. 32- §• Mindennemű megyei közmunkálatok a’ megye ál
tal e’végre megbízandó alispán felügyelése és kormányzása 
alatt foganatosíttatnak , ki a’ kebelbeli lakosok által teljesí
tendő közmunkák rendes kezelésére is szorosan felügyelni 
köteles. 33. §. A’ végrehajtás iránti rendelkezés az illető 
szolgabirót illeti. 34- §. A’ közmunkásokat az általok telje
sített munkákról azutibiztos, vagy azon megyei más tiszt
viselő nyugtatja meg, ki az illető munkálafoknáli közvetlen 
felvigyázásra kirendelve van , ’s ez kiadandó nyugtatványi- 
nak táblás jegyzékét a’ szolgabirónak hetenkint megküldeni 
tar tozit . 35. § A ’ járásbeli adószedő minden hónapban azon 
alkalommal, midőn az adóbeli pénzeket beszedi, az előtte 
előmutatandó nyugtatványok szerint, mindazon szekeres v. 
gyalog napszámokat, mellyeket az illető helység a’ legkö
zelebb lefolyt hónapban kiszolgáltatott, a’ helység köny
vecskéjébe beírja 26- §. Maiden illy étén alkalommal az 
adószedő az egész hónap lefolyása alatt mindegyik járásbeli 
helység által teljesített közmunkák számáról azalispáni hiva
talnak táblás jegyzékben nyomban jelentést teend. 37. §. A ’ 
helység jegyzője minden év kezdetén a’ neki kiadandó ösz- 
szeirás szerint mindegyik helybeli lakos adóbeli könyvecs
kéjébe beírja aT közmunkák számát és minőségét, mellye
ket az azon év lefolyta alatt teljesíteni tartozik ; egyébiránt 
pedig ezen napszámoknak , kinek rendelésére , hova ’s mikor 
lett kiszolgáltatásáról rendes számadást és jegyzőkönyvet 
vezetvén, minden hónap végével mindegyik adózó könyvecs
kéjébe az általa ezen hónap folyamatja alatt leszolgálf napo
kat beiini tartozik. 38. §. Azon illetők megyei választmány, 
a ’ helységek adóbeli illetőségeikrenézve évenkint mindegyik 
helységre nézve ugyanazon alkalommal hasonló számtéfelt 
készitend. 39. §. Az illető szolgabiró az általa fölhasznált 
közmunkákról évenkint pontos számadást készít, ’s mutatvá
nyul az illető felügyelő tisztviselő által a’ 34 §. szerint hoz
zája beküldendő táblás jegyzékeket basználandja. 40. §. Az 
illető szolgabiró számadásit a megyei számvevőszék azon 
módón vizsgálja meg , mint az adóbeli számadások megvizs
gáltatni szoktak 4f § Rendkívül közbejövő közmunkák iránt, 
ha halasztbatatlanok , vagy kisebb tekintetüek, az illető szol
gabiró rendelkezik, ’s e '  czélra az előleges tervezetben e’ 
végett szabadon hagyott napszámokat fordítja ; azon esetben 
ellenben, ha az illyetén közmunkák nagyobb tekintetüek ’s 
halaszthatók, a’ végrehajtandónak miképeni teljesítése iránt 
az alispáni hivataltól utasítást kér, mellynek köréhez tartozik 
az iránt is rendelkezni, hogy a’ rendkívül közbejövő köz
munkákra fenhagyott napszámok fölhasználva lévén , az il
lyetén közmunkákra mellyhelységek napszámai fordittassanak. 
42. § A’ szabad kerületben a’ közmunkák öszszeiratása ’s 
kezelése az illető közhatóság ’s e’ végre megbízandó tiszt
viselők által azon módon fog teljesittetni, mint a ’megyékre 
nézve az előző §§ban megállapittatott. 43. §. A’ köztisztvise
lők a’közmunkák végrehajtásában! mindennemű eljárásaikért 
felhősek , ’s mindazon kárt, mellyet akár rendelkezésük, akár 
mulasztásuk által a ’ közönségnek , vagy egyes egyedeknek
okoznak, teljesen pótolni tartoznak. 44. A ’ kir. H.tótanács
felügyeleäi joga a’ törvény értelmében fenmarad.

T á r e z a*
Budapesti napló, L e l k e s  i f j ú s á g u n k  e ’ n a p o k 

ban  ö s s z e g y u l e k e z v é n ,  a ’ k ö z e l g ő  f a r s a n g r a  n a g y  é s  f é 
n y e s  t á n c z v i g a l m a t  h a t á r o z o t t  t a r t a n i , m e l l y n e k  r é s z v é 
n y e s e i ’s  m e n n y i r e  l e h e t ,  m in d e n  b e n n e  r é s z t  v e e n d ő ,  h ö l 
g y e k  ú g y  m in t  f é r f i a k ,  h o n i  k e l m é k b e n  k ö t e l e z t e t n e k  m e g 
j e l e n n i .  A z  a l á i r á s i v e k  m á r  i n e g n y i i t a t v á k  , ’s  m o n d h a t n i  
i g e n  ö r v e n d e t e s  s z a p o r a s á g g a l  l e l n e k .  A ’ b á l a d ó k  d e c .  í j é n  
f o g n a k  a l a k u l n i , m i d ő n  a z t á n  a ’ f ő v á r o s i  m a g y a r  v i l á g  e g y é b  
t i s z t e s  k a r ú  o s z t á l y a i  i s  m e g  f o g n a k  h i v a t n i .  I s m é t  e g y  n e 
m e  a z  ö n k é n t e s  n e m e s h  a d ó z á s n a k  n e m z e t i s é g ü n k  o l t á r á n ,  
m e l l y e n  h o n i  ip a r u n k  f e l v i r á g z á s á n a k  m i n d e n  h ő  b a r á tja  
s z i v é b ő l  ö r v e n d .  V á r o s i  h a t ó s á g u n k  s i e t  h a s z n á ln i  a z  u j p i -  
a c z o t , h o g y  a ’ n é g y  o r s z .  v á s á r o n  k ív ü l  i s  k a m a t o z z o n  v a l a 
m i t ,  u s y a n i s  e g y  n a g y  á l la t m u t a t v á n y  ra jta  f o g  f e lá l l i  ta tn i ,  
m in t  i l l i k ,  —  d e s z k a b ó d é b a n .  M o n d ja  a z tá n  v a l a k i ,  h o g y  
p o l g á r i n k  k o m o l y a n  v e t t é k  a ’ d o l g o t ,  m i d ő n  o r s z á g h á z 
h e l y n e k  t ű z e t v é n  k i  u j p ia c z u k a n n a k  e l d i s z t e l e n i t e l é s e  e l l e n  
j a j v e s z é k e l t e k  , ha  a z  bá r m i  f é n y e s  p a l o t á v a l  b e  f o g  é p í t 
t e t n i .  A z  Í z l é s e k  k ü l ö n f é l e  t á r g y  id ő  ’s  a l k a l o m s z e r ü l e g  
k ü l ö n b ö z ő k ;  i m e  m o s t  e g y  i d o m t a i a n  d e s z k a b ó d é  s e m  
d i s z t e l e n i t e n d i  a z t  e l ,  m it  m ú l t m a r t i u s b a n  a z  O r s z á g h á z  
o d a  é p í t t e t é s e  e l d i s z t e l e n i t e n d ő  \ a l « l  — A ’ h é t fő i  a c a d e m i a i  
k i s  g y ű l é s b e n ,  m e l l y b e n  g r .  .S z é c h e n y i  I s t v á n ,  k i t  h o s s z a s  
t á v o l ' o l t a  u t á n  ü d v ö z l ő  b e s z é d d e l  é s  s z i v e s  é l j e n z é s s e l  f o 
g a d o t t  a z  i g e n  s z é p  s z á m m a l  ö s s z e g y ű l t  t á r s a s á g , v i v é a z  
e l n ö k s é g e t ,  a z  id e i  n a g y  g y ű l é s  h a tá r n a p ja  d e c .  1 7 r e  h a 
t á r o z t a t o k ;  e n n é l f o g v a  a ’ m e g j e l e n é s  n a p ja  d e c  l ö k a  l e e n d  
a ’ n y i i v á n y o s  k ö z g y ű l é s  p e d i g  d e c .  2 6 á r a  t ű z e t e t t  k i .  I g e n  
e m e l e  e ’ g y ű l é s  é r d e k é t  a ’ t i t o k n o k n a k  b o ld .  K i s f a l u d y  
S á n d o r  f e l e t t  m o í . d o t t  e m l é k b e s z é d e ,  m e l l y b e n  a ’ d i c s ő ü l t  
n e m z e t i  ly r a i  k ö l t é s z e t ü n k  e l s ő  v a l ó d i  t e r e m t ó j é u e k  m o n d a 
t o t t  *8 m é l t á n ,  ’s  é l é n k  s z í n e k k e l  f e s t e t e t t  a z o n  n a g y s z e r ű  
h a t á s  m e l l y e t  á t n e v e z e t t  k o s z o r ú s  m a ^ a  i d e j e b e n  a z  ö s s z e s  
m a g y a r  o l v a > ó v i lá g r a ,  m o n d h a tn i  a ’ n e m z e t r e  t e t t .  D e  a z z a l  
m é g  s e m  t u d á n k  e g é s z e n  m e g b a r á t k o z n i ,  m i u g y a n  e z  a l k a 
l o m m a l  m o n d a t o n ,  h o g y  t . i .  K i s f a l u d y  S á n d o r  m á i  é l e t é b e n  
h a l t  v o ln a  m e g .  M a g y a r  n e m z e t i  n y e l v ü n k  i s m é t  uj d i a d a l t  
v i t t  k i  m a g á n a k  , a z  uj  t . c z i k k  k ö v e t k e z t é b e n  u g y a n i s  f ő v á 
r o s u n k b a n  1 8 4 5  , j u n .  H ő i  f o g v a  i s m é t  e g y  k ö z i n t é z e t o é l  
m e l l y n e k  h i v a t a l o s  n y e l v e  e d d i c  n é m e t  v a l a ,h i v a t a l o s  n y e l 
v ü n k  v é t e t i k  f e l ,  t . i .  a ’ k i r .  Z á l o g h á z b a n .  — V á r o s u n k a t ,  
m e l l y e t  u t ó b b i  é v e k b e n  t ö b b n y i r e  k e r e s k e d ő k ö n  k í v ü l  
h a n g v e r s e n y a d ó  ’« u t a z ó  ú g y n e v e z e t t  z e n e v i r t u ó z o k  s e r e g e ,  
e ’ v a l ó s á g o s  v á n d o r g ó l y á k  s z o k t á k  é v e n k i n t  m e g k e r e s n i ,  
m á r  a ’ tu d ó « o k  i s  f i g y e l m ü k r e  m é l t a t j á k ,  e ’ n a p o k b a n  i s  
t ö b b  h i r e s  k ü l f ö l d i  t u d ó s  é s  i r ó  v a la  k ö z t ü n k  , t ö b b e k  k ö z t  
L i s z t  F r i d r i k  a ’ n a g y  h irü  s t a t u s g a z d a ,  k i  a ’ m e g y e i ’s  e g y  
s k ó t  g e o l o g ,  k i  a ’ l u d ó s  tá r s .  g y ű l é s e i t  i s  m e g l á f o g a t á . —  
A ’ k ö z é p p o n t i  v a s ú t i  m u n k a i a t o k a t ,  m e l l y e k  k ö z b e  v e t ő l e g  
m o n d v a  i g e n  s z é p e n  h a l a d n a k  e l ő ,  e ’ n a p o k b a n  c s .  k .  fő  h .  
N á d o r  ő  fe n * ,  i s  m e g t e k i n t ő  e g é s z  P a l o t á i g ,  ’s  f e l e t t ö k  m a 
g a s  t e t s z é s é t  n y i l v é n y i i v á n ,  e g y s z e r s m i n d  k i j e l e n t é ,  h o g y  
a n n a k  e l ő m o z d í t á s á r a  m in d e n  l e h e t s é g e s t  m e g t e e n d  ’s l e g 
k ö z e l e b b  a ’ d e b r e n c z e n i  v o u a l  m u n k á l a t a i t  i s  m e g s z e m l é l e n 
d ő  I r o d a l m i  u j d o n s á g i n k :  T ó t h  L ó r i n  c  z  „ Ü t  i t á r c z á j á -  
n a k “  111 i k  fű z  e t e  , m e l l y  n e m c s a k  m é l t á n  c s a t l a k o z i k  
a ’ k é t  e l e ő h e z ,  d e  a z o k a t  é r d e k b e n  s z i n t e  f e l ü lb a la d j n ,  ’s  
h a  e z  u g y  e m e l k e d i k . f ü z e t r ő l  f ü z e tr e  é r d e k e s b e t  k a p u n k  ’s  
l e g e s l e g j a v á t  m a jd  a ’ V I d i k  f ü z e t b e »  —  K ö z  m é l t á n y l a t t a l  
f o g a d t a t i k  C s á s z á r  F e r e n c z n e k  „ G ö r ö g -  r ó m a i -  m y t h o -  
l o g i a i  z s e b s z ó t á r a  i s ,  e g y  o l l y  k o r s z e r ű ,  m in t  m in 
d e n  t e k i n t e t b e n  k i m e r í t ő  f e !v i l á g o s i t á « t  ’s  é r t e s í t é s t  n y ú j t ó  
t a n k ö n y v  i f j ú s á g  ’s  s z é p n e m ü  s z á m á r a . E z  i g e n  s i k e r ü l t  m in d  
h o n i  m ű v é s z e k  á l t a l  k é s z ü l t  k ő n y o m a t a i v a l .  E n n e k  k a -  
J a u z la ta  m e l l e t t  m in d e n  c l a s s i c u s t  é r t h e t  a z  o l v a s ó .  E d d i g  
m e g j e l e n t  m y t h o l o g i á i n k  —  m i n d e n  é r d e m ö k  m é l t a t á s a  
m e l l e t t  i s ,  i g a z á n  v é v e  c s a k  t ö r e d é k e k ,  u g y  h o g y  e z t  m i n d e n  
m a g y a r  h ö l g y ,  if jú  é s  k o r o s  a s z t a l á n  o t t h o n o s  k é z i k ö n y v n e k  
ó h a j t j u k .
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Törvényezlkfc az úrbéri t.czikkek némelly ginak 
módosítása iránt J. §. Az 1S36dik évi 6. ez. azzal bóvitte- 
tik , miszerint téglát és cserepet úgy egyes jobbágyoknak 
mint egész községeknek önhasználat és kereskedés végett 
magok földjén , vagy közlegelőn , és pedig hol a’ legelő- el
különítés megtörtént, a’ község által, különben a’ község 
’s uradalom egyetértésével kijelölendő helyen égetni minden 
díjfizetés nélkül szabad.

T o r v é n y e z I k J *  a’ szóbeli bíráskodásnak kamatokra 
határozatlan mennyiségig k iterjesztése’s az 1836: 20dik 
t.cz. 11 . §a felvilágosítása iránt. 1. §. Az 1436 : 20. t czikk- 
ben megállapított szóbeli bíráskodás , a’ tőkék akármelly 
öszszeg erejéig terjedő kamatnak kereseteire azon esetben 
i s ,  ha az adós magát szóbeli perek bírósága alá nem vetet
te , ezennel kiterjesztetik , ’s az 1840 ; l t .  t.cz. §a ez ér
telemben módosittatik. 2. § Az 1836: 20. t.cz. 11. §a ak- 
kép világosittatik fel : hogy bírói járandóságnak helye csak 
a ’ 200 fortot túl nem haladó tárgyú szóbeli perekben nincs , 
azon ö s z s z e g n é l  mindáltal nagyobb keresetet (evő 
szóbeli perektől akár azok a’ felek lekötelezésénél fogva , 
akár pedig a’ fölebbi 1. §. rendelete mellett a’ kamaiokra 
nézve indíttattak szóbeli bíróság elő tt , a’ perdíj a’ bírót a’ 
fenálló díjszabály szerint illeti, ide nem értvén a’ földesúri 
bíróságokat, mellyek a’ törvény értelmében bármelly tárgyú 
perekben dij nélkül ítélni tartoznak.

Törvényjavaslat Vuhovtírtdl o’ nmpi/ar tetirjer- 
páriig építendő vasul iránt. Az ország külkereskedésének 
a’ Duna és magyar tengerpart közti egyenes , gyors, biztos 
és szakadatlan közlekedés létesítése áltaii előmozdítása vé
g e t t ,  Vukovártól a ’ magyar tengerpartig vezetendő vasút
nak e ’ végre alakulandó részvényes társaság általi építte
tése elhatároztatván 1.§. A ’ vállalkozókkal kötendő szer
z ő d é s ’s annak foganatbavétele végeit országos választmány 
küldetik ki. 2. § A ’ kötendő szerződés föltételei következők
ben állapíttatnak meg : 1. A’ vállalkozók kötelezik magukat 
Vukovártól és pedig a’ Kulpa és Száva egyesülésének vidé
kétől kezdve, a’ Kulpa völgyén Bródig a’ Kulpa mellett 
szakadatlan vonalban műtani szabályszerűséggel vasutat 
építeni, mindjárt gőzerőre használat d ó t ; sót 2. Ha a’ vál
lalkozók a ’ vasutat Bródon túl egész a’ magyar tengerpartig 
kívánják a’ jelen törv.czikkben meghatárzott föltételek alatt 
építeni , ’s ez iránt magokat az országos választmánynál je 
lentik, ez köteles lesz ezen vonal- építést is a’ vállalkozók
nak alább következő föltételek alatt átengedni ’s ez esetben 
a’ vállalkozók a’ Fiúméba vezetendő fővonalon kivül Buc- 
cariba is egy mellékvonali vezetnr tartoznak. 3. Mind az 
első mind a’ második pontok esetében a ’ pálya úgy építendő : 
hogy az egész pályavonalon az átrakodás mellóztessék , és 
az áruk ugyanazon szekereken szállíttassanak , hogy azok 
fölhalmozása vagy szállítási késkedés semmi esetben se kö- 
vetkezhessék. 4. Az ország szabaditékot adván a ’ vállal
kozóknak ezen vaspályának az lsó és illetőleg 2dik pontok
ban kijelölt végpontokig leendő építésére , részesíti * őket e’ 
vállalatra nézve mindazon jogok és kedvezményekben,mik az 
I83% ki25 .  t.czikkben (foglaltatnak , ’s hasonló közhasznú 
vállalatokra nézve jövőben megállapitandók ; más részről el
lenben a’ vállalkozók alávetik magukat mind azon szabályok
nak ,  mellyeket a’ törvényhozás a’ kötendő szerződés pontos 
teljesítése iránti felügyelés’s a’ számadás iránti ellenórkö- 
désre nézve , valamint a’közbátorság igényeinek tekinteté- 
b ó l is ,  minden vaspályára nézve általában megállapítaná. 5. 
Ezen vasútnak a’ kijelölt fővonalban t. i. Vukovártól Fiúméig 
fölépítésére fordítandó tókepénz maximuma, mellynek ka- 
maiit az ország az alább következő 9d. pont értelmében biz-

tositandja, 18 millió ezüst forintban állapíttatván m e g , a’ 
Buccariba vezetendő mellékvonalra nézve, az építési költ
ségek maximumának meghatározásában arányzó szabályul 
szolgáland azon költségöszszeg, mellybe a’ fővonalnak ha
sonló résztöredéke kerülend. 6- A’ vállalkozók kötelezik 
magukat, hogy a’ tervezett vasutat a ’ szerződés-kötéstől 
számítandó 8 év alatt egészen fölépitendik ; ’s a’ közönség
nek szabályszerű használatul megnyitandják . ’sévenkintaz 
egész vonalnak körülbelül '/3 részét készitendik el ; a’ vo
nal egyes részeit pedig, mihelyt használatra alkalmas pon
tig elkészülnek , az egész munka berekesztése előtt is , a’ 
közlekedés könnyítésére megnyitandják. 7. A’szállítási bér 
szabályzatára nézve határoztatik : hogy ezen vasúton esy 
(4000 folyó ölnyi) mérföldre egyegy bécsi mázsától a’ szál
lítási bér Vukovártól a’ Kulpa völgyéig %  ezüst frt. onnét 
Fiúméig pedig szintúgy mérföldenkint ‘ ’s mázsánkint l , /4 
ezüst krnál nagyobb nem lehet, értvén ezen szállítási bért 
különösen mindennemű gabonafajra, olajnövénymagvakra, 
’s minden más hasonló vagy kisebb tériméjü (volumen) áruk
ra ,  mellyek a’ kötendő szerződés alkalmakor az orsz. vá
lasztmány ’s vállalkozók kölcsönös mcgegyestilésévcl neve
zet szerint fognak meghatároztatni ; mi a’ nagyobb tériméjü 
’s magas áru portékákat il le ti , ezekre nézve a ’ vitelbér ma
ximuma szinte a ’ vállalkozókkal kötendő szerzöde's alkalma
kor kölcsönös egyezség u'ján fog meghatároztatni. Sze
mélyszállításra nézve a’ Vukovár ’s Kulpa völgy közti vo
nalon a’ vitelbér mérföldenkint az első osztályú kocsiknál 
10 , a’ második osztályuaknál 8 ezüst kr ; a’ Kulpa-völgy 
kezdete és Fiume közt pedig szintúgy mérföldenkint az Iső 
osztályban 12, a’ 2dikban 10 ezüst ki t nem haladhat. Ila a’ 
vaspálya csak Bródig építtetnék , a’ vállalkozó társasággal 
kötendő szerződés alkalmakor fog meghatároztatni: vájjon 
a’ Kulpa-vöJgy kezdete és Bród közti vonalra nézve a’ fuvar
bér a’ fölebb említett maximumnál lejebb és mennyivel szál- 
littathatik é V 8. Ezen vitelbéri maximum az egész vasút hasz
nálatának első 20 évében a’ vállalkozók megegyezése vagy 
teljes kármentesítése nélkül lejebb nem szállittathatik, 20 
év múlva mindazáltal. de csak azon esetben, ha az egész 
vaspálya a’ kezelési kéltségeken és tőketörlesztési részlegen 
kivül tisztán 10%nél többet jövedelmez , az ország Rdci 
20 évről 20 évre olcsóbb vitelbért is szabhatnak; de nem 
olcsóbbat mint a’ mennyi kell , hogy az utolsó 10 évi for
galom számvetési alapján a’pálya a’ vállalkozóknak legalább 
10% tisztán jövedelmezzen. Ha mindazáltal az ország akár 
az első 20 évben , akár utóbb a’ szállítási bért az említett 
20 éves időszak lefolyása előtt is csökkenteni kívánná, ezt 
tehetendi ugyan , de a’ vállalkozókat, a’ biztosított 5%  ki
vül ezen csökkentésért kármentesíteni tartozik. 9 Hogy a* 
vasút-fölépítésre megkívántaié tőkepénzt »’vállalkozók rész
vénykibocsátás segedelmivel teljes biztossággal ’s gyor
sasággal kiállíthassák, a’ vállalat hitelének szilárdítása te
kintetéből következők határoztalak : a) Az 1840 : 40. t .-  
czikk ereje ideiglen felfüggesztefvén , a’ vállalkozó társa
ság biztosittatik , hogy legalább 20 évig 6em a ’ Dunának 
az országban akármelly pontjától, sem pedig ezen vuko
vár-fiumei vasútvonaltól Trieszthez , ’s Trieszt filé sem az 
ország által vasút építtet ni , sem építésre szabaditék adatni 
nem fog. sőt magoknak a’ vállalkozóknak sem lesz szabad 
az áltatok érintett irányban az ország engedelme nélkül 
vasutat építeni, b) Minthogy ezen vasút-építésnél minden 
lehető költséggazdálkodást, a’ kikötendő kamatbiztositás 
kötelességénél fogva, az ország egyenes érdeke kívánja, 
a’ vállalkozóknak engedelero adatik , hogy mindazon vasúti 
vasszekereket és gépeket, mellyeket ezen vasút-építéshez 
’s fölszereléshez külföldről kénytelenittetnek beszerezni,
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határvámmentesen hozhassák be: de csak egyedül a’ ki
jelölt czélra forditandókat. c) Az ország Rdei a’ tervezett 
vukovár-fiumei vasút fölépítésébe ’s forgalmitásába fek
tetendő egész tőkepénz lOOtólötüs kamatjának biztosítását 
a ’ vaspályának Vukovártól Bródig és illetőleg Fiúméig és 
Buccariig leendő tökéletes megépittetésétöl számítandó 30 
egymás után következő évre magokra vállalják, ’s annak 
szükség esetében födöztetéseért kezeskednek. Ezen kamat- 
biztositás mindazáltal a’Vukovártól Fiúméig építendő egész 
fővonalra nézve a 3Jik pontban kitett 18 millió forint tőke- 
pénzen , a’ Buccariba vezetendő mellékvonalra nézve pedig 
az aránylagos tókerészlegen túl nem terjedhet; sőt ha a’ 
vállalkozóknak kellő hitelességgel vezetendő könyvei sze
rint a’ vasút fölépítése ’s forgalombatéíele a’ kitett összeg
nél kevesebbe kerülne, a’ kamatbiztositás kötelessége az 
ország Rdeit csak azon pénztőke iránt illetendi, mellybe 
az építés és forgalmitás valósággal került; ellenben ha töb
be kerülne is ,  mint a’ mennyi ezen szerződés alapjaul föl
vétetett, a’ kamatbiztositás mégis csak ezen alapul fölvett 
összegtől igényelhető, mindazáltal az építési’s forgalom- 
batételi tökéhez számítandók még az idönkint befektetendő 
pénzöszszegnek azegész pálya megnyitásáig számított vesz- 
teglési 5% tes kamatjai, mellyek tehát, a’ mennyiben az idő
közben megnyitandó pályarészek jövedelme által nem födöz- 
tetnének, a’ kiállítási tökéhez toldandók ’s mint illyenek , 
a’ kamatbizíositott öszszeghez számítandók, d) Az eképen 
felvállalt kamatbiztositásnál fogva, azon esetben , ha a ’kér
déses vasút, a’ fenebbi értelemben vett kiállítási töke ’s 
veszteglési kamat öszszegének 5"/ofót a’ forgalmi költség 
levonása után be nem hozná , ezen 5%nek a ’ vasút jöve
delméből ki nem került hiányát az ország R endei, az erre 
megbízandó hatóság által évenkint a’ vállalkozóknak’s ál
tatok állapítandó részvényes társaságnak készpénzben ki-  
fizetendik , ebbeli kötelezettségük mindazáltal a’ fenebbi ér
telemben vett kiállítási tőke , ’s veszteglési kamat öszszegé
nek ötös századbérénél egy évben semmi esetre többre nem 
terjedhet. 10. Az ország fontartja magának, hogy a’ kér
déses vaspályát annak tökéletes megépítésétől számítandó 30 
év lefolyása után minden ahoz tartozó épitvények ’s eszkö
zökkel, a' vállalkozók teljes kármentesítése mellett, magá
hoz válthassa, és saját rendelkezése alá vehesse; raelly 
föltételek alatt legyen a’ beváltás eszközlendő ,|az a’ vállal
kozókkal kötendő szerződés alkalmakor kölcsönös egyezség 
utján fog meghatároztatok 11. Az ország ezen vasút keze
lésére , igazgatására, ügyfolyamára’s használható jókarban 
tartására országosan kinevezendő saját biztosa által fog 
felügyeltetni, ’s azt ellenőriztetni. i 2 ■ A’ szabaditék ereje 
a ’ szerződés megkötésétől számítandó 70 évig tart, mellyek 
lefolytával az egész vasút mellékvonalával és minden épü
letei és szereivel egyetemben, rendes használható állapot
ban a’ nemzet birtokába átbocsátandó. mellynek az teljes 
tökéletes tulajdonává válik, semmi mást nem tartozván a’ 
nemzet a’ szabadalmazott részvényes társaságnak megtérí
ten i , mint csupán azon forgalmi szereknek (fundus Instru
c t s )  szakértők által fölvetendő valóságos becsértékét, rael- 
lyek az eredetileg befektetett, ’s a’ fönebbi módon letör- 
lesztendö alaptőkébe nem foglaltatvák. 13. A’ vállalkozók
nak engedett kedvezmények következtében a5 nemzet érde
kei biztosítása megkívánván , hogy a’ vállalkozók a’ velük 
kötendő szerződésből reájok háramló kötelességek pontos 
teljesítésének kezességéül részükről is viszont biztosítékot 
adjanak ; az adandó biztosíték minemüsége a’ kötendő szer
ződés alkalmakor az e’ végett kiküldendő orsz. biztosság ál
tal fog meghatároztatni. 3. §. A’ kiküldött orsz. választ
mány a’ honban , és külföldön előre bocsátandó hirdetések 
után azon vállalkozókkal, kik a’ kérdéses vasútnak a’ 2dik 
§ba meghatározott vonalban és föltételek mellett leendő épí
tése iránt magukat jelentendik, ugyanazon 2dik §banmeg- 
határzott föltételek alatt végkép elhatározólag szerződést 
kötend, ’s a’ kötendő szerződésnek, melly változtatás alá töb

bé nem eshetendik, foganatosítását is azonnal eszközlésbe 
veendi, a’ kötendő szerződést mindazáltal a’ legközelebb 
orsz.gyűlésre törvénybeigtatás végett,  az eszközlendőkrül 
teendő jelentés kapcsolatában bemutatni fogja. 4- §. Ha a ’ 
kérdéses vasútnak a’ 2dik §ban meghatárzott vonalban le
endő építésére több vállalkozó társaság jelentkeznék , az 
orsz. választmány azon társasággal fog a’ 2dik §. értelmé
ben szerződésre lépni, melly a’ 2dik §ban megállapított föl
tételekhez mérve , az országra nézve legkedvezőbb ajánla
tot teend. 5. §. Ha az orsz.gyülés befejezésétől számítandó 
1 t/2 év lefolyása alatt az orsz. választmány magányvállal- 
kozókkal akár az egész vukovár- tengerparti vonalra , akár 
annak Bródtul a’ tengerpartig terjedő részére nézve szer
ződést nem köthetne , a’ kérdéses vasút tervét ’s költség- 
vetését szakértő férfiak által mütani szabályszerűséggel, ’s 
minden tekintetben tökéletesen készíttesse e l ,  egyszersmind 
pedig annak orsz költségen legczélszerübben eszközölhető 
létesítés- módját is dolgozza ki, ’s minden e’ részben is szük
séges elölépés megtétele után, mindezeket hozandó határzot 
végett a’ közelebb orsz.gyülés elibe terjessze. 6 §• Az orsz. 
választmány tagjai következők :

F e l i r a t a i  j a v a s l a t  szab. kir. Pest városában épí
tendő országház iráni. F e l s é g e s  ’stb. A’ nemzet egyik 
legforróbb ’s legigazságosb óhajtása , hogy az országgyű
lések Pest városában tartassanak, mind az é r t , mivel a ’ haza 
közepén feküvén , ez által a’ küldők ’s küldöttek közti szük
séges k ö z l e k e d é s  k ö n n y i t t e t i k ,  m i n d  azért ,  
mivel ez a’ közigazgatásnak ’s gyors igazságszolgáltatás
nak királyilag is elismert fontos tekintetei által igényelte- 
tik. ’S mennél forróbb, álfalányosb és ollyan óhajtása ez a’ 
nemzetnek, mellyetaz 1830. nov. 2kán kelt kegy. kir. vá
laszban is igazsággal megegyezőleg méltányolva szemlé
lünk ; annál természetesbnek fogja találni Fölséged , hogy 
bár Pest városában épületei nagy számánál’s különféleségé- 
nél fogva az országgyűlések jelenleg is tartathatnának, 
mindazáltal keblünkben régóta ápolt gondoskodásunkat hosz- 
szabb előkészületek után ime kiterjesztjük egy állandó or
szágház fölállítására is , melly a’ nemzetnek sajátja lévén, 
egy részről méltó diszü helye leend azon nagy czélnak, 
mellyre szenteltetik , más részről pedig nyújtani fogja mind
azon szellemi és anyagi természetű alkalmakat, mellyek nél
kül az ügyekkel és tárgyakkal terhesebben elborított, 'smind- 
inkább sűrűbben és gyakrabban öszszeülendő és többféle igé
nyektől körülsereglett törv.hozó testület magasb hivatásának 
megfelelni képes nem leend. Ezért hódoló tisztelettel járul
ván Felségedhez, remélljük , miképen nem fogja megtagadni 
magas egyezését a’ Pesten építendő országház iránt az ide 
rekesztett azon t.javaslattól, mellynek czélja nem más, mint 
saját erőnkből saját közhasznunkra áldozva országházat 
építeni azon Pest városában , hol a’ nemzeti közérzelera kí
vánja orsz.gyűléseit tartatni, melly egyetemes kívánat, mi
után kir. szóval is méltányoltatok , nincs egyéb hátra , mint 
hogy az ekképen Fölséged ’s a ’ nemzet részéről öszhang- 
zólag találkozott kívánat elősegítve az országház- építés 
által is valósittassék. Egyébiránt ’stb.

Törvényjavaslat a' szab kir. Pest városában épí
tendő országház iránt. 1. §. Sz. kir. Pest városa részéről a’ 
Leopold külvárosi ujpiacz egyedül országház reá épithetése 
végett a’ nemzetnek átengedtetvén, e’ telek e’ czélra az 
országtól elfogadtatik, ’s rajta egy országház fölépítése 
ezennel elhatároztatik. 2. §• A’ t.czikk által megállapított 
orsz. pénztárból az országházi épület terveinek raegjutal- 
mazására ÍOOO darab arany, fölépítésére pedig évenkint
250,000 írtjával építésbe fordítható 1,000,000 igaz értékű 
forint rendeltetik. 3. §• A’ tervek megkészitésére , azok 
közüli választásra és megjutalmazásra , mint szinte az or
szágház építésének, díszes és czélszerü osztályozásának 
’s nemzeti jellemű ékesitésének teljes hatalmú vezetésére 
egy orsz. választmány küldetik ki, mellynek tagjai ’stb. 4. §.
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Az orsz. választmány rendeletéi ’s határozatai szerint min
den munka az orsz. pénztár igazgatósága által eszközöl
tetni ’s végrehajtatni fog. Rendeletéire ’s határozatira nézve 
maga az orsz. választmány , azok végbehajtására nézve pe
dig az igazgatóság tartozik az országgyűlésnek felelős
séggel. 5- §. Ez országos választmány a’ legközelebb or
szággyűlésre minden rendeletéiről, határozatiról és tettei
ről tudósítást és számot adand , hozzákapcsolván egyszers
mind az orsz. pénztári igazgatóságnak , mint végrehajtónak 
részletes számadásit azon 1000 darab aranyra és 1,000,000 
írtra nézve, melly az orsz. pénztárból a’ tervek megjutal- 
mazására ’s az országház- fölépítésre fordittatni jelen tör
vénynél fogva rendeltetik.

' V á l a s z a  ii m. FRRnek a* t. KK. és RRhez a* Pest 
városában építtetni tervezett országház iránt. A’ t. KK. és 
RR. az ország közszükségei födözése iránti munkálatban az 
országháznak Pesten leendő építésére az országosan alakí
tandó közfundusból egymillió pengő forintot fordittatni ja 
vaslónak ugyan ; mivel azonban a’ tervezett építés a’ köz
szükség iránti javaslat- tárgyaláskor a’ m FőRR által nem 
Boroztatott azon közszükségek közé , mellyek a’ közfundus
ból lettek volna pótlatandók, illy állásában a’ dolognak, ’s 
mielőtt ó Fölségének az országgyűlés Pesten leendő tar
tása iránt lett megkéretés folytábani kegy. szándékáról hiz- 
tositva volnának a’ m. FRR , a’ kívánt építés valóságos el
határozásába jelenleg nem bocsátkozhatnak. A’ legjobb terv
készítésért az orsz. választmány által kitűzött ezer darab 
arany dijt mindazáltal, miután az országos választmány az 
ország Rdei által a’ szükséges tervek elkészíttetésére egye
nesen inegbizatott, a’ tervek pedig szükséges költségek nél
kül nem szerezhetők , a ’ választmány figyelmezve a’ váltott 
üzenetekre, azok szerint magát a ’ tervek készíttetésére 
szükséges költségek megajánlására is följogosítva lenni leg
jobb hiedelemmel vélhette ,|a’ m. FRR. ezen tervek készíté
séért ajánlott ezer darab aranyat az orsz. pénztárból mind
azáltal minden innen jövő időkre vonható következtetés nél
kül , kifizetendőnek vélik. ’S végre , mi a’ kiküldetni javas
lóit országos választmányt illeti: miután az előrebocsátottak 
szerint a’ választmány foglalatossága egyedül a’ tervek meg- 
birálására lenne szorítva, e’ végre annak kiküldetését a’ro. 
FRR. szükségesnek nem látván, legczélszerübbnek vélik 
e ’ részben ó cs.kir. Fóhgségét a’ fens. Nádort teljes tiszte
lettel megkérni, hogy a’ beérkezendő terveket ahoz értő 
tapasztalt szakértőkkel megvizsgáltatni, a’ legérdemesbnek 
találandóért a’ kitűzött dij- kifizetést magrendelni ’s mind
ezek iránt a’ jövő országgyűlést tudósítani méltóztassék. 
A ’ mi iránt is , hogy a’ t. KK. és RR. a’ m. FRRkel kezet 
fogni szíveskedjenek, a’ m. FRR. által ezennel teljes bizo- 
dalommal felszólittatnak.

m á s o d i k  ü z e n e t e  a' t. K K . és RR/iek az egyetem 
tárgyában. Abban , hogy az egyetem tanítási rendszerének 
országgyűlésen kívül bármelly részbeni megállapítására 
vagy megváltoztatására ő Felsége felírás utján kéressék meg, 
a’ t. RR- azon oknál fogva nem egyezhetnek meg, mert, 
valamint általában a’ nevelési rendszer ’s annak előmozdí
tására szánt alapok feletti rendelkezést a’ törv.hozás közös 
jogainak tartják, úgy különösen a ’ főiskolák tekintetébeni 
intézkedést az 1723 : 70 t.czikk világos értelménél fogva is 
az orsz.gyűlés teendőji közé hiszik tartozónak: ez oknál 
fogva ö Fölségét csak a’ szükséges adatok közlésére vélnék 
tovább is megkérhetönek, hogy azok nyomán a’ kellő in- 
tézéstételről gondoskodhassanak , mivel azonban a’ fontos 
és figyelmet érdemlő tárgy fölvételére ’s befejezésére az 
o r s z .gyűlés jelen szakában elegendő időt nyerni alig lehet
ne , a’ KK. és RR. az e ’ tebintetbeni értekezés folytatását 
jövő országgyűlésre fölhagyatván, a’ javaslóit fölirásnak , 
roellynek elveihez most is állandón ragaszkodnak , szorgal
mazásától ezúttal elállnak.

F e l í r á s t  j a v a s l a t  az ország torv.hatáságai által 
a’ franczia háború alatt szenvedett károk megtérítése tár
gyában. F e l s é g e s  ’stb. Azon tetemes károk és veszte
segek tekintetében, mellyeket a’ franczia háború idejében 
az országba beütött ellenség zsarolásai által számos törv.- 
hatóság szenvedett, még az 1825/7 országgyűlésről föl
terjesztetett serelmek 12ődik pontjában, későbben pedig 
ismetelt ízben, jelesen az 1830. évi országgyűlés sérelmei 
közt, s az 1*36. mart. 28án kelt orsz. fölirás 18. száma 
alatt Fölsegedet arra kértük, hogy azon öszszeg mennyi
s é g é t , melly ebbeli ellenséges kicsikarások kárpótlása fe
jeben a’ becsi békekötés alkalmakor a’ párisi számvevő biz
tosság által a’ raagyarországilakosokra megállapittatott, az 
ország Rdeivel közleni, ’s ahozképest az illeiő károsultak 
kielégittetéset megrendelni méltóztassék; sajnosán tapasz
taljuk azonban , hogy noha az illető törv.hatóságok Föl-  
segednek az 1825/7 évi országgyűlés fölebb érintett föl- 
terjesztése következtében kiadott kegyes kézirata által ká
raik felszámítására utasítva, azok mennyiségének jegyzé
keit benyújtották ’s a’ bécsi békekötéskor a’ magyarországi 
károsak számára kikötött kártalanítási öszszeg a’franczia kor
mány által kifizettetett, ’s Fölséged kincstárába befolyt ; 
mindamellett ez igazságos kivánatunk mind ekkorig telje— 
sittetlenül maradt, ’s iránta elhafárzó kir. válasz nem érke
zett. Emlékezvén a’ francz háború véres napjaiban Magyar- 
ország mi buzgó készséggel hozott olly sok áldozatot nem 
annyira ön, mint az öszszes birodalom érdekében, lehetetlen 
fájdalomtól áthatva nem lennünk, midőn e’ zsarolás által 
károsított hazánkfiaitól azon kielégítési öszszegek tar
tóztatnak viszsza , mik egyenesen abbeli veszteségeik pót
lására adattak, ’s mellyek e’ szerint őket tulajdoni joggal 
il le tik ; kénytelenek vagyunk tehát Fölségedet hódoló 
tisztelettel újra megkérni, hogy méltányos kívánságunkat 
kir. igazságszeretetéhöz képest teljesíteni, ’s a’ kárpótlás
ért olly régóta várakozó károsultak kielégítését az előbb 
idézett 1836 mart. 2*ról kelt felírásban alázattal előterjesz
tettek szerint eszközleni méltóztassék Kik egyébiránt’stb.

Felírást javaslat a” zsidók iránt. F e l s é g e s  
’stb. Azon hegy. kir. válasz, mellyet Fölséged a’ zsidók 
polgárosításáról szóló ’s általunk múlt 1840. april. 24kéröl 
fölterjeszfeff t. ez. tárgyában ugyanazon évi május lükéről 
hozzánk bocsátani méltóztatott, valamint egészben, úgy 
minden egyes pontjaira nézve is , melly váratlan és fájdal
mas vala előttünk, ugyan 1840 május l2ről fölterjesztett 
alázatos fölirásunkban őszintén kinyilatkoztattuk , ’s mivel 
említett felírásunkra Fölséged kir. válaszát mindeddig venni 
szerencsések nem valánk , az 1840ki azon 29. t.cz. pedig, 
melly idő rövidsége miatt a’ fölebb fölhívott kegy. k. válasz 
nyomán akkor alkottatott, azon szempontnak, mellyböl ki
indulnunk kelle , hogy t. i. a’ zsidóknak adandó enge
délyek által , érdekeik a’ közérdekkel egyesittessenek, meg 
nem felel, azon biztos reménynyel pedig fel nem hagyha
tunk , hogy Fölséged az igazság és méltányosságnak két
ségtelenül a’ zsidók mellett álló , ’s a’ közállomány érdeke
vei isöszszefont szavát tekintetbe, ’s a’ zsidóknak hazátlan 
és száműzött sorsát atyai szivére venni fog ja ; végre nem 
kételkedhetünk arról i s , hogy a’ mennyiben az 1840- évi 
május lOröl kiadott kir. válaszában Fölséged a’ zsidók tü
relmi adója eltörlése iránti kir. végzetének kiadatását az 
illető kormányszékek meghallgatásától függesztette föl, azon 
kormányszékek meghallgatása már azóta végbe ment: Föl
ségedet mély tisztelettel és bizodalommal ismételve arra kér
jük, hogy miket az igazság, méltányosság ’s közérdek eg y -  
iránt megkíván, ’s miket az ide rekesztve fölterjesztett 
törvényezikkbe foglalónk, helybenhagyni, ’s azon törvény- 
czikket kegy. megerősíteni méltóztassék. Egyébiránt ’stb*

Másik rendbeli fölirás ugyané’ tárgyban. F e l s é g e s  
’stb. Mindaz osztó igazság , mind az emberiségtőlmegnem 
vonható közös jogok nemcsak méltányosan , hanem sürgetö- 
leg is azt kívánván , hogy a’ zsidóságot, mint a’ nép azon



383

osztályát, melly nők századon keresztül a’ polgári társas
élet köréből nagyrészt kizárva azon közállománynak, melly- 
nek eddig csak terhei súlyát érezi , jótékonyságiból is tel
jes ménékben részesítse a’ törv.hozás; ez pedig csak az 
által lévén eszközölhető, ha a’ zsidók az ország nemnemes 
lakosai által gyakorlott minden polgári jogokban általányos 
törvénynyel egyiránt részesittetnének , arra mindazáltal , 
hogy egy olly általányos törvényt alkotni lehessen, azon 
előkészületre lévén szükség , hogy azon közfalak , mellyek 
a ’ zsidókat minden más valláson levő lakostársaiktól elszi
getelve tartják, háritta8sanak e l :  Fölségedet alázatosan 
arra kérjük, méltóztassék hathatós közbevetésével kiesz- 
közleni a z t ,  hogy a’ zsidóság önjavára figyelmeztetéssel 
szólittassék fel arra , hogy a’ végett megbízandó és szaba
don választandó tagjai öszszegyülve tanácskozzanak’s ron- 
delkezzenek is a r ró l , hogy minden előítélet legyőzésével 
’s a’ vallásuk lényegébe nem vágó kérdések , megavult szo
kások és szertartások megszüntetésével, a’ zsidóság ma
gát a’polgári társasélet minden viszonyzaiban az idő szel
leméhez alkalmazza , ’s a’ magányélet körében is a ’ többi 
polgárokkal öszszetartó polgárrá lenni tettleg törekedjék, 
rendelkezéseiről és azok eredvényeiröl pedig további jelen
tésit szükséges tudás és megfontolás végett a’ törv.hozás 
elibe is terjeszsze Egyébiránt ’stb.

F e l í r á s t  j a v a s l a t  a‘ középponti vasút iránt. 
Országos választmányunknak ide csatolt jelentéséből Fel
séged bővebben általlátni méltóztatik azon föltételeket, mel- 
Jyek alatt a’ Pestről egy részről Debreczenig más részről 
Ausztria széléig vezetendő vaspálya építésére vállalkozó 
társasággal szerződést köttetni óhajtunk; ezen föltételek
hez sorozandók még némellyek , mellyek az e’ tárgyban ki- 
küldve volt orsz. választmány előtt a’ vállalkozókkal folyta
tott értekezésekből ’s orsz gyűl. irásinkból kitetszenek. Mi 
ezen föltételeket mind elfogadtuk, azon egy kivétellel, 
melly szerint a’ vállalkozó társaság párvonalu vaspályák el
len bizonyos évekre biztosíttatni k iránt, ’s erre nézve hi
vatkozva egyébiránt tovább is azon felírásunkra , mellyet az 
1836. 35: t. czikkre nézve f. é. julius 30dikáról Fölséged 
elibe terjesztőnk , kijelentjük: hogy vállalkozó társaságnak 
párvonalu pályák ellen törvény általi biztosításában nem e -  
gyeztünk meg. Óhajtottuk volna : hogy a’vállalkozó társa
sággal a’ szerződés még ez országgyűlés folyama alatt 
köttessék meg ; miután azonban ez meg nem történhetett, 
orsz. választmányt kívánunk kiküldeni , melly az általunk 
megállapított , s az e’ tárgyban munkálkodott orsz. biztos
ság irományiból és jelentéseiből, valamint a’ két tábla közt 
váltott üzenetekből is bővebben kitetsző föltételek alatt a’ 
kívánt szerződést a’ nevezett vállalkozó társasággal meg
kösse , ’s beczikkezés végett országgyűlés elibe terjessze, 
’s ezért a’ társaság által kívánt kamatbiztositás fölvállalás», 
valamint az említett orsz. biztosság kiküldetése iránt is az 
idecsatolt törvényjavaslatot készítvén, azt Fölségednek kir. 
jóváhagyása alá terjesztjük. Egyébiránt ’stb.

T á r t b a ,
Budapesti napié. Az országgyűlés szét-  

oszoltával ismét nagyobb figyelem, é rdek’s részvét látszik 
ébredni mind Írókban mind közönségben az irodalom körül, ’s 
ez igen helyesen van,— valahol csak kell mozognunk, egész 
három év! ’s az irodalom egy nagy vetélytárs nélkül osz
tatlan müködendik a’ cselekvés mezején , mert ki nem tudja 
hogy az irodalom nálunk, bár melly furcsának tessék is ,  
országgyűlésink alkalmakor nem hogy emeltetik , de kisebb 
nagyobb mértékben többnyire mindig jókora háttérbe szorit- 
tatik’s e z  mindaddig úgy lesz , mig a’ politika az irodalom
mal ’s ez viszont az élettel közelb és közelb kapcsolatba nem 
hozatik , mig a’ magyar szónok a* magyar írót lenézi, mig 
úgynevezett megyei intelligentiánk politikai breviáriumai’s 
manuaiéji mellett magyar lapokat,könyveket olvasni fölösleg
nek tartja. De korunk a’ közvetítő lépést már ebben is meg
tette , ’s napról napra kevésb okunk lesz ez ellen w panasz

kodni többé, miszerint t. i. nálunk épen a’ nemzetszine , a* 
föld u ra i ,  a’ törvény hozóji és kezelóji, szóval az értelmi
ség per excellentiam nem barátja , v. legalább nem kellő pár
tolója hazája irodalmának, sokszor tán épen csakazért , mert 
az irodalom nem politika. — Említettük A á r , mind Vörös
marty mind Fáy András műnk. összes kiadásit,mellyek l845ik 
évnek maradandó becsű csillagai, ’s bizonyára a ’ leghóbb ’s  
legméltóbb pártfogást igényelhetik. Az elsőről már szülöt
tünk; az utóbbinak Geibel által rendezett nyolczkötetes ki
adásából mára’ 6ik kötet jelent meg, a’ szerzőnek két legked
veltebb vígjátékit: a ’ „Régi pénzeket“  és a’ ,, Közös házat4* 
hozván. Mint halljuk, az egész kiadás jövő martiusig ok
vetlenül elkészül, ’s ára akkor fel fog emeltetni. Az előfize
tők tehát még mindig nyereséggel léphetnek a’ nem k isszá
mú , előfizetők névjegyzékébe.“ — Nagy fontosságú je le
net Horvát Istvánunknak , a’ Széchenyi orsz. könyvtár őré
nek legújabb munkája: ,,A’ szlavinokrul, azaz kérkedőkről 
a’ trójai háborútól első Jusztinián császárig“  , melly a’ szlá
vok törzs-történeteit a’ leghitelesb kútfők után tömérdek ol
vasottság és szerencsés combinatioval fejtegeti. A’ munkát 
csinos és könnyű olvasató betűkkel Trattner-Károlyi nyom
tató intézete állitá ki. Illy nyomozási eredvények fényre 
juttatása az ó világ történetei elszórt aknájibul valóban meg- 
lepöleg hatnak a’ népek jellemét a’ hajdantól jelenkorunkig 
időszakon- ’s fokonkint komolyan kísérő történetbarát lelkére 
’s azon buzgó óhajtásra fakasztják : vajha évenkint legalább 
egy illy vázlatot nyerhetnénk a’ széles isméretű búvár rop
pant gyüjteménytárábul: hogy ez legalább fóvonalmira nézve 
még éltében ’s önmaga szerkesztése és létesítése által nem
zetünk ’s a’ tudós világ közkincsévé válhatnék. A’ munka egy
szersmind németre le van fordítva , ’s igy hazánk határain 
kívül is biztos kalauzul szolgálhat néraelly megrögzött vagy 
rögöztetett hibák ’s balitéletekeligazításában.— Tisztameg- 
győzödéssel ajánljuk még a’ köv. könyvecskét is : „ Útmuta
tás a’ franczia nyelv kiejtéséhez , a’ magyar nyelv sajátsági
hoz alkalmazva. Magyarok használatául irta Peláthy István 
Budán 1844. Gyurián és Bagónál.“ A’ könyvecske alig több 
60 lapnál, ’s megvalljuk , illy kevés szóval, illy kimerítő ’s 
praktikái szabályokat még alig leltünk valahol, mik a’ fran
czia k i e j t é s  szabatos megtanulását a’ m a g y a r  n y e l -  
v ű tanulóra nézve annyira könnyitenék.Angol ’s olasz nyelv
re is óhajtunk i l lye t, akkor nem fognak e’ nyelveket tanulni 
akaró honfitársaink, főleg az angol orthoepia (helyes olvasás) 
megtanulásával olly sokáig küzdeni , mire az ezen nyelvekre 
oktató német grammatikák után kénytelenekéivel a’németnek 
nem lévén olly bóhangu ab c - je , a’ saját nyelvében nem lé
tező hangokat hoszszadalmas periphrasisokkal közelítőleg 
felvilágosítani kénytelen. Ez a’ magyarnak , mint a’ nyelvé
ben meglevő minden szép hanggal’s igy legkifejlettebb hang
kiejtéssel bírónak saját nyelve hangjaihoz idomítva játék. Ez 
oka, hogy a’ kijfejlett organumu magyar olly tisztán ejt ki 
bármi nyelvet, mert legtöbb hangkincset bir nyelvében. A z -  
értLemouton ur is igen bölcsen illeszté ang-ol orthoepiáját ma
gyar hangtolmácsolathoz. — A’ ,,titkok“  irodalmát nem Szig
ligeti, kiről tévedésből irtuk, hogy ,,Debreczen titkai“ vannak 
tolla alatt—hanem Kuthy Lajos fogja szaporítani ,,Honi Rej
telmek“  czim alatt VI. füzetben, mellyekról, ha Kuthynak ha
zai állapotaink’s viszonyainkbani nagy jártasságára és szel
lemdús felfogására-gondolunk, lehctlen kedvelt novellistánk 
ezen uj elmeterméke iránt a’ legjobb reményt nem táplálnunk. 
Ugyancsak Ku<hy Lajos szerkesztése alatt fog a’ már általunk 
is említve volt„Szépek könyve“megjelenni, mellyet 12 ismé- 
retesb íróink um. Beöthy , Czuczor, Gaal, Garay, b. Jósika , 
Kovács P á l , Kuthy, Nagy Ign., Tóth Lóriucz, Vachot Sándor, 
Vajda és Vörösmarty szövetségbe lépve alapitának, ’s melly 
honi elmnmüveink jobbjaiból fűzve egyszersmind egy hölgy
képcsarnokot nyitand megazon nemesb szellemeknek,kik nem
zeti átváltozásunk történetében a’ polgárnői erény és tökély 
jeles rendébe magasiták magokat. A’ kön/v hihetőleg július
ban vagy augusztusi vásárra jelenendik meg.
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TÁRSALKODÓ
Pest, dec. 8kán

S z t a n k o v á n s z l i y  I m r e  «b. u r  b e s z é d e  C s a p ó  
D á n i e l  é r d e m e i r ő l  T o l n a m e g y e  96 , k . g y ű l é s é n .
T e k .  K a r o k  e s  R e n d e k !  Ismét öszszegyültek, hogy 
intézzék a’ közügyeket. De fájdalommal nélkülöznek jelen
leg tanácsteremükben egy férfiút, kinek a’ közdolgok foly
tatásában higgadt nyomatékos Ítéletére figyelmezni’s min
den közállapot iránt szilárd komoly szándékkal párosult buz
galmán , biztos tanácsán, és sikeres eszközlésein megnyu
godni évtizedek óta megszoktak. —

Ez életbölcs férfi, e ’ meleg emberbarát , e’ hókehlü 
hazafi, e ’ munkás, a’ közjónak élt ’sjfejedelme, hazája iránt 
tántorithatlan hűségű honpolgár, mint közülünk kiki mé
lyen é r z i , C s a p ó  D á n i e l  volt! —

Sajnos megilietődéssel látjuk most e’ teremben üresen 
álló székét, mellyról tanácsa minket olly sokszor vezérlett, 
szelleme olly sokszor meghatott, lelkesített. —

Közveszfeség, közgyász napja volt e’ megyére nézv e 
f. évi aug. 5 like , mellyen ő rövid betegség után Pesten 
váratlanul múlt ki szelíden, mint é l t , e’ világból. —

De közös , és hazaszerte nyilatkozik a’ részvét is 5 
és a’ méltó sajnálat halálán , raelly szép és üdvteljes életének 
66 év múlva is korán vete véget tekintve közhasznúságát ’s 
a ’ buzgó közohajtást, melly azt a’ leghoszszabb időre sze
rette volna terjeszthetni. —

Szerényen hallgatnom kell itt a’ keservről, melly tisz
telt családi körét az ő halálával é r te ;  mert annak mértékét 
hátrahagyott övéinek mély és gyöngéd érzelmük szerint ki
fejezni sem tudnám.

E ’ helyen tehát csak a’ nagy közveszteséget érintem, 
melly C s a p ó  D á n i e l  gyászos elhuny iával főleg e’ me
gyét , de méltán mondhatni a’ hazát is é r te ! Utolsó útját is, 
mellyen őt a’ kérlelhetlen sors meglepte , nem országos ügy
nek szentelte é ?  hogy a’ magyar gazdasági egyesületnek, 
mellynek egyik lelkes alapítója , egyik legbuzgóbb éltetője 
ő volt, egyszersmind egyik fáradhatlan elnöke, nemzeti ala
pot, állást ’s emelkedést szerezzen a’ törv.hozás utján, mé
lyen érezvén ó , ki az iparos okszerű mezőgazdaság téréin 
is annyi érdemmel és sikerrel ösztönző példakép működött, 
mélyen érezvén , mondom , ó , hogy olly nemcsak közhasz
nú , mint inkább közszükségü intézetet földmivelő hazánk 
káros hátramaradás nélkül tovább nem nélkülözhet. —

És ezen kivül is nem vön é ő szerényen , és legbuz
góbb , leghatályosb részt tanácscsal , munkával, bőkezű 
pénzáldozattal minden közvállalatban, mellyeket utóbbi idők
ben az egyesületi szellem a’ haza felvirágoztatására kelet» 
keztetett? igen is ő mind azokban példásan előljárt , mert 
nem volt lelkének forróbb, édesebb vág y a , mint a z ,  hogy 
a’ drága hon fölviruljon , mellynek ó olly hű , és munkás , 
olly magas érzelmű és példás , olly erényes és polgári kö
telességeit szentül betöltő fi volt— miilyenek, ha volnának 
csak ezeren : vajmi hamara kellő magasra földicsőülne édes 
hazánk!

Nem volna pedig tovább e’ helyen szükséges világitő 
szövétneket gyújtanom C s a p ó  D á n i e l n e k  e’ megye 
iránti roppant érdemei fölött, miután azok a’ tekintetes Ka
rok és Rendek előtt nem annyira ismértetvék , mint megis- 
mervék, és 3 0 ’s annyi év óta teljesen méltatvák. De a’ mi 
kedves előttünk , szeretünk arra viszszaemlékezni, és há
lás indulatunk az érdemnek örömmel nyilványitja hódolatát. 
És a z é r t , ámbár az ó tett- és érdemdús életének részleteit 
teljes, és hozzáillő méltó rajzban elő tüntetnem sémidé, sem 
alkalom nem engedi: annak főszakait legalább rövid, és csak 
egyszerű vonalokban érintenem szabad legyen.

Mint egyik hadi tisztje a’ haza védelmére e’ megye 
részéről 180ö- évben fölkelt nemes seregnek , bátor lélekkel 
teljesítette ó a’ hon védelmében nemesi kötelességét.

Később a’ bekövetkezett béke napjaiban csak hamar 
kitűnt a’ megyén nemes jelleme ’s derék egyedisége mellett 
jeles észtehetsége, tudományos szép miveltsége, igazság
érzete , szilárd alkotványszerüsége , mellyel ő . épen az 
alkotványszerüség ellen jött kísérletes 1*22. évben is ren
dületlen hűséggel megőrzött, — kitűnt szép Jelkülctének 
fővonása az eleven tettes jóakarat, és áldott életeé a’ soha 
nem szűnő példátlan munkásság; e’ kettő nyomán pedig 
ügy vezérlő és bevégző szerencsés tapintata úgy , bogy 
több és több legfontosb állapotban megbizatnék, és mint a’ 
béke és szeretet emberéhez, őhozzá fonlittaték a’ legszá- 
mosb ügy, mellyekben egyeztetésük volt szükséges a’ fe
leknek , inert a’ barátságos egyeztetésben ő remeklő mester 
volt senkitől felül nem múlva; mi olly annyira lelkületéböl 
folyt, ho£»y valamint hozzá nem fért harag , boszu és gyű
lölet; úgy illy szenvedélyek ’s a’ viszálkodás szikráit az ó 
tiszta lelkűidének kifolyása másoknál is , kiknél közben
j á r ó t , sikeresen eloltotta. — A’ béke müvekepen hány csa
ládi osztályt eszközlött ő , és hány egyéb ügybajt intézett 
el a’ felek közös raegelégültökre ezeknek iránta viseltetett 
osztatlan bizodaltnuknál fogva! és a’ szeretet mtiveképen , 
csupán azon jutalomért, melly a ’ jótét öntudatából szár
mazik, hány nemes árvát ápolt. és nevelt ő fel — kik épen 
ezen nevelés alapján most polgári állásukat méltán neki 
köszönik.

Csapó Dániel annyi jeles tulajdonai ’s a’ megyének 
tett annyi hasznos szolgálati és érdemei nem kerülhették 
el a’ megyei Rdek hálás méltatását; ’»ezeknek inkább in
kább öregbedó bizodalma’s óhajtásuk, hogy a’ tisztelt fér
fiú jeles tulajdoni minél inkább hathassanak a’ közjó eszköz
lésében , ót 1837. évben a’ megye első alispánjává meg
választotta. — Megválasztatott ö azután ismét a’ következett 
tisztujitáson lelkesült osztatlan közbizodalommal.

Mikép hatott pedig 9 év folytán e’ hivatalban ? mikép 
honosította meg a’ haladás szellemét a’ megyében ’s esz
közlött azzal átalakulást, és alkotott a ’ megyei életben uj 
korszakot: tudják a’ tek. KK. és Rendek , kik kor-és hű 
munkatársai valának ; az ifjabb nemzedék pedig a’ lefolyt 
változatos megyei élet azon rajzából fogja megismerni , 
melly az ó kormáayzása alatt létesült iotézvényekben a* 
megye jegyzőkönyvei’s irataiban rejlik és onnan fejleszthető.

Igen Csapó a’ haladás embere, hive, szívvel lélekkel 
óhajtotta a’ közhazának ’s ebben legközvetlenebb ezen ne
mes megyének, mellynek javát diszet lelkesedéssel mindig 
szivén hordozta, elómenetét és emelkedését; m hogy erő
szak nélkül törvényszerű ’salkotváuyos utón valódilag tör
ténjék is meg és következzék, arra mindent, mi tőle függött, 
vagy telhetett, megtenni el nem mulasztott, és semmi erófe- 
szitéstöl , áldozattól nem vonakodott. így vélt ő mint haza
fi igy mint megyei elöljáró megfelelni és teljesen meg is 
felelt állásának , és azon föladatoknak , mellyeket^ az idő 
körülményei, a’ kor igényei, és követelései elibe tűztenek.

Méltatással emlékezünk vissza t. KK. és RRdek az ö 
kormányára , mellyet midőn a’ föispáni szék időközben meg
ürült , egyedül vitt , és akár általányosan közigazgatási te
kintetben , akár különösen a’törvény-és igazságszolgálta
tási részben mindenkor teljesen kielégítő eredvénynyel, 
mert illyent ó akarat és értelem és igazságérzet, független
ség , buzgalom, föddhetetlenség mellett saját fáradhatlan 
munkásságával , ’s a’ hol kivántatott, kellő erélylyel is 
tudott biztositni.
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Pedig nehéz idők is jövőnek kormánya alatt a’ me
gyére , ’s rendkívüli viszontagságok érték azt, egyszer nyo

masztó kenyérszükség , többszőr helyenkint kiütött ragályos 
nyavalyák, pusztító elemi csapások, a’ megye mezei gaz
daságának fő alapját megrendítő marhavész; és mindezen 
súlyos esetekben az ő őrfigyelme, éber felügyelete’s czél- 
ezerü intézkedési rögtön minden lehető segedelmet, és a’ 
bajoknak ha meg nfem szünését, legalább enyhülését esz-  
közlötték. — ’S mit szóljak azon buzgalom , azon önfeláldo
zásról , mellyel ó a’ megyében rémitöleg öldöklött cholera 
alatt csüggedetlenfil ú g y , mint derekasan} teljesittetfe elöl
járói tisztét, és szóval , tettel, példával tiszttársait hason
ló eljárásra buzditot a , vezérletté, és az egész megyére 
«Ily iszonyú viszontagság közepeit is biztos és foganatos 
kormányzásával jótékonyan, nyugtatólag hatott. 0  valóban 
mint buzgó, megvesztegethetetlen’s hasonlithatatlan mun
kás megyei hivatalnok is utánzásra méltó példaképen állott.

Közmegegyezéssel ’s méltó hizodalommal kétszer kül
detett a’ tisztelt férfiú e’ megye részéről országgyűlésre 
képviselőül, és ott kétszer tűnt ö ki. Követtársai szeretete, 
bizodalma ég becsülése környezte o tt,  és sajuálaía kisérte 
onnan ót haza ; mit neki, midőn hanyatló egészsége miatta’ 
követi pályáról időközleg lS34dik évben lelépett , a’ nemzet 
sok jelesbjei külön emlékirattal is tanúsítottak , melly dicső- 
ült Kölcseynek Szatmár m. akkori lelkes képviselőjének , a’ 
koszorús költő , és classicus Írónak remek tollából folyt. 
M ik, ha a’ boldogultnak igen kedvesek lehetőnek : Tolna 
vármegye is méltán örvendhete a’ kitűnő befolyásnak , mel- 
lyet részéről követe a’ törv.hozásban hirt , és a’ díszes 
állásnak, mellyben Tolnának képviselőjét az egész haza 
.szemlélte.

És miután ö a’ hivatalos pályáról lelépett, csalatkoznék, 
ki felőle azt vélné , hogy véghezvitt annyi közhasznú mun
kái és fáradalmai után a’ megérdemlett nyugalom ölébe eresz
kedett. Nem szűnt ö megákkor sem gyenge egészségének 
erötetésével is lélekerejét a ’ közjónak szentelni, ’s nem tért 
le a’ cselekvés hatás mindig tapodott közösvényéról, hanem 
azon szüntelen ifjúdé , azért fogékony és a’ kor igényeihez 
simulni tudott lélekkel, mellyet korának 66 éves súlya nem 
Jbirt elaggasztani, nem roskasztani , tovább törtetve mind 
a ’ megyei életben folyvást élénk és hatályos részt vön . mind 
pedig hazai közvállalatok körében szakadatlan működők olly 
buzgón, hogy, mint már fölebb cmlitém, élete végnapjait is 
■egy országos érdekű ügynek áldozá.

De birt ö még , és pedig különösen közérdemmel, mint 
(legkitűnőbb honi mezőgazdáink egyike; mert e’ téren i s ,  
mellyen felreisméretlenül alapszik sok tekintetben hazánk 
-egyik legsajátabb rendeltetése, ’s egyik legfőbb, ’s azért 
minél tágasb , 5s minélclőbbi megoldást, leginkább sürge
tő feladat?.— lelkesen munkálkodott cs hatott Már előbb érin
tőm , mikép ö egyik életadó , leghatályosabb tagja volt a’ 
magyar gazd. egyesületnek, mellynek hatásczélja szerint 
az  iparos okszerű gazdálkodást saját jószágai rendezése és 
«inelésében gyakorlatilag létesítette.

De nem lehet czélom itt részletekbe bocsátkozni’s le
írni például önalkotta kies laktelepét, szép majorjait, egyéb 
czélszerü gazdasági intézvényeit, országszerte hires juhá- 
s z a tá t , fatenyésztés-és nemesítését, különösen pedig em
lékeként mindig zöldelló ama fenyves ligeteket, mellyeket 
« birtokának sivány homokfoltjain a’ köztörvény szavát és 
onbasznát egyenlőn megértve elővarázsolt, ’s onnan nem
csak gyönyört, hanem már szép hasznot is tudott kifejteni; 
mondom, mindezekről bővebben értekezni nem ide tartozik: 
noha tagadbatlanul azokban is a’ közre nézve oktató és vonzó 
példa , és igy valódi érdem világit.

De inkább kell méltó dicsérettel emlitnem azon ápoló 
gondot, mellyel ó a’ megyei adózó nép jogai ’s érdekei élet- 
beléptetésére ’s jobblétére általában , különösen pedig gaz
dálkodási tekintetben is hatni törekedett. így  eszközlötte ó 
annak idejében a’ lótenyésztés úgymint a’ nemzeti gazdál

kodás egyik legfőbb szakaszának emelése végett a’ megyé
ben , hogy több község számára jó vérü mének kívánt ered- 
vénynyel vásároltattak, azután pedig egyes adózók, kik 
szebb csikókat neveltek . serkentésül nyilván megjutalmaz
tattak. így ügyelt és áldozott ő a’ selyemtenyésztés előmoz
dítására a’ megyében. így a’ dohánytermesztésnek mint me
gyénkben az adózó földműves nép nevezetes keresetágának 
még inkábbi virágozfatása tekintetéből nemesebb fajú do
hánymagot szinte Amerikából hozatott és a’ termesztők közt 
kioszlatott. Nemkülönben kenderünknek is ,  melly jól mivel- 
ve és kezelve, tengeri használatra igen alkalmas , ’« külke- 
reskedesünk egyik fontos czikkét képezhetné, czélszerübb 
növesztésére különös nemű magot szerzett, ’s azzal a’ me
gyében földminőség szerint különböző helyeken tétetett kí
sérletet. És ekkép tudott, szeretett ó ezer utón módon hat
n i,  fáradni, áldozni a’jónak, szépnek , hasznosnak terjesz
tésében. Öt tehát az olly üdvösen működött és hazájának élt 
férfiút a’ dicsőítő polgárkoszorú méltán illeti.

De ha C s a p ó  D á n i e l  polgári életét méltán áldjuk, 
polgári erényit ’s érdemeit méltán dicsőítjük : nem kevésbbé 
kell őt emberbarát! és társadalmi tekintetben méltatnunk és 
magasztalnunk, de még sokkal inkább szeretnünk. Az ó 
mindenkit átölelő jóakarata’s nemes szép kedélye nem gya
korlott é mindenkire , midőn vele viszonyba jőve ’s érint
kezők , bizonyos és jótékony hatást, hozzá vonzót, iránta 
lekötelezőt? ki hozzá hizodalommal fordult, nem talált é 
nála bizodalmának megfelelő, sót azt előző fogadtatást? — 
’s nem élesztve, segittteve vagy vigasztalva tért é vissza tő
le?  ki ót megbántotta, bocsánatátvette; mert engesztelc- 
keny lelkfilete haragot, hoszútnem forralt, ’s minden el
lenségeskedéstől ment, tiszta volt. Az ó nyájas szelíd bá
násmódja nem volt é egyszersmind olly hatályos is , hogy 
eszközléseinek sikert hizfosita? Ö mindenben mindenkor jót 
akart, és sok igen sok jót tett — legyenek azért megáldva 
hamvai !

És ha ennyi nemes tulajdon . olly jeles egyediség 
mellett is ,  miilyen C s a p ó é  volt, a’ sze r in t , hogy a’ha
landók legtökéletesbikesem ment gyarlóságoktól, volt volna 
nemi árnyék! az csak oda szolgált , hogy amazok világítá
sánál legyen a’ kép emberi ugyan, de a’ legtökéletesb és 
legkedvesbek egyike. Beszédem czélja úgy sem istenités , 
hanem annál tisztább és őszintébb emberbecsülés — nem 
költői ihlet, nem ékesszólás csilláma a z ,  hanem a’ megér
tett és érzett való és igazság egyszerű kimondása; és tudom, 
épen azért osztoznak abban a’ t. KK. és RR. teljesen ’s a’ 
(licsóültférfiunak áldott emlékezetét híven őrzik kebleikben , 
melly épen ott a’ becsülés és hála oltárán áll legillőbb he
lyen nálunk kortársainál— az utódok előtt pedig annyi ál
tala véghezvitt üdvös munkán kívül már maga e’ díszes me
gyeház , inelly szinte az ó hatályos eszközléseinek hozzá 
illő müve és nagyszerű alkotványa, neki tartós és jelen
tékes emlékkövül szolgáland.

’S midőn e’ roppant épület küldisze, és czélszerü bel- 
rendeztetésével az építtető mind Ízlését mind értelmét nyil
ván és kedvezóleg tanúsítja : a ’ körülmények és azon idő 
szerint lehetőleg alkalmasan készült börtönosztályával, ’s 
az éhez kapcsolt kápolna, mint dologházzal annál inkább 
tanúsítja annak mindenkorra emberi nemes irányát; melly 
odaczélzott, ’s mindinkább tökéletesb alkalmazást talál, hogy 
erkölcsileg hanyatlott embertársink zárhelyükön ne fetreng- 
jenek büzhödt légü üregekben öszszetömve , 's  úgy test
ben kapott ártalom mellett olly elhagyott helyzet szerint egy
szersmind a’ lelki romlottság fertőjébe mélyebben sülyed- 
jenek m ég ,  hanem egészségűk éltető levegővel raegóva, 
időről időre pedig Isten igéjét ’s üdvös oktatást hallhatva , ’s 
folyvást munkában tartva, mellynek dija az ó rabtartásuk 
költségit az adózó nép úgy is terhelt pénztára kíméletével 
pótolni segítse — erkölcsileg is javultan szabaduljanak 
rablánczaikból.
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Azt hiszem , t. KK. éa RR ! hogy ezen rám nézve leg
alább igen szivreható pillanatban nem teszek zavarót, ide- 
genszerüt, sőt a’ t. KK és RR. önként gerjedő kívánságu
kat fejezem ki, ha azt mondom : miszerint az elhunyt dicső
nek megyénk olly tekintélyes, méltán mondhatni epochalis 
férfiának most, midőn tőlünk végkép elvált, kedves emlé
két nemcsak bensőkép indulatban ápolni, hanem valami külső 
tettel is és szemlélhető jelben kellene bála és becsülés zá
logául állandósitni; és hogy igen kedves lesz mindnyájunk 
előtt, ha minél hivehb művészi ecsettel lefestetjük nemesi 
pénztárunk költségin tisztelt, szeretett C s a p ó  D á n i e 
lünk nyájas szelíd arczképét, meliy hiven viezszatükrözze 
az ó dicső szellemét, tiszta lelkületét; helyezzük azután azt 
az általa épített és diszcsitett tanács vagy törvénytereraünk- 
be , hogy ott, holó, migélt, olly üdvösen halott, képmá
sában kedvesen szem elibe állítva, emberi és polgári eré
nyek tekintetében utánzásra méltó ’s minden jóra előképül 
szolgáljon.“

E’ jeles beszédre a'KK ’s RRk öszhangzó közakarat
tal elhatározták,hogy szónoklő táblabirájok indítványához ké
pest a’ tisztelt, és szeretettnek arczképe nemesi pénztáruk 
kölfségin másod alispán ur által megszereztessék, és tauács- 
teremükbe helyeztessék.

A ’ p c r.
(Folytatás )

A’ társaság csak rövid időig maradott együtt. Crom
well és Vane, örülve bevégeztén az ügynek, melly kezeik
be szolgáltat» a’ szerencsétlen királyt, Jedburghot még azon 
órában hagyták el. Balmerine lord és riendcrson , mindenek 
fölött pedig Durin lord siettek rokonérzelmfi társaikat Edin- 
burgban, a’ skót parliainentben , tudósítani, csak Reginaid 
mulatott még Provost lordnál, szóval ismétlendó, mit írás
ban tön már, leánya. Flora, keze megkérését. Mielőtt azon
ban szóhoz juthaía ’s alig hagyván el amazok a’ szobát, sir 
David, összecsapva bámulat miatt kezeit, legnagyobb bo- 
azúság hangján szó l aMondj a  meg, sir,  csakugyan rósz 
lélek szállt önbe ma , hogy szükség és haszon nélkül uszitja 
nyakára ama legmérgesb két férget, miket egész Anglia és 
Skótország határaik közt rejtenek ? Ott van ama hideg kí
gyó, Cromwell, kin lát ható volt. hogy meg akarja önt nyer
í t i , olly nyájasan nyelt ön felé, csörgettvűit csak néhanéha 
hallatva; önnek lehetett volna elég eszélye reményt adni 
neki, hogy rövidebb vagy hoszszabh idő múlva egyetértend 
vele ,  ön pedig mit tesz V Tiltakozással lép elő , melly egé
szen fölösleges , inig önnek nincs ha'alr.ában annak nyo- 
madékotadni. Ezazonban még meglehet. Amaz ember nem
csak az amalekitákkal, kiket mindig szájában hord, hanem 
magával az ördöggel is frigyet kötne, ha azáltal czéljahoz 
jutna, e’ szerint ön jobb lábon állhat még vele , mint azt ön 
pártjából sokan tevék már ’s még többen teendik. De elvesz-  
•té ön eszét egészen , midón ama méregtől felpuffadt tűz- 
gyikk&l, Gibsonnel — vagy, mint most híják, Durin lord
dal — feleselni kezdett, azután pedig nevetségessé tévé 
öt? ön, sir, veszve van! E’ meggondolatlanság tönkre jut
tatja önt.* —- , Hogyan ?-4 legnagyobb bámulattal monda Re
ginaid. „E ’vasfag ember mióta lett olly fontos férfivá ?“ ,Mi
óta ön pere itélethozásul az itteni törvényszékre van bizva’s 
Durin elnöknek van kinevezve; riszonzásir David. , Átlátja 
most ön, sir, minő bakot lőtt V  — „De a’ jog részemen van!“ 
meglehetősen megütközve szólt Reginaid — ,Ijgen, ha rész- 
rebajlatlan férfi állna a’ törvényszék élén !* kiálta Provost 
lord. ,Iligye meg nekem , sir,  én öreg practicus vagyok, 
törvényeknél őszültem meg ’s ismerem ön perét. Ez annyira 
bonyolult, ellenének — *s ez azonfelül maga a’ status — 
ennyi hibát mutat, azonkül a’ törvényszék elnöke ön ellen
sége , az ügy önre nézve el van vesztve.4 — .,Hát ezen 
egyetlen ember jelenléte— “ kezdé Reginaid. — Megbuk
tatja ön perét4 szavába vágott Reginaid. ,Ha ö elnököl, ön 
ifigye olly bizonyosan megbukik, mint igaz, hogy itt ál-

l°k*4 ,»Az nagy szerencsétlenség volna , melly azonban 
nem fogna földhöz sújtani még4‘mondá Reginaid némi gondol
kodás után. .,Ez úttal mitsem tehetek , mint bevárom a’ tör- 
ténendőket. De mivel annyi sok roszat hallék ön szájából44 
folytató a’ lovag, ,,hadd halljak valami jót is. Én szabad
ságot vettem magamnak önnek Írni ’s nemes leánya kezét 
megkérni— ,Ilm ! igen , sir ! — az tisztelet — mit ön irán
tam mutat4 , megzavarodva monda Provost lord. ,Jelenleg 
azonban — értem a’ mostani évet — abban kell még maradni 
a’ dolognak.4 — „Bocsánat, sir David, hogy nem vagyok 
képes önt érteni!“  meglepetve monda a’ lovag. „Mi köze 
az évnek általán az időnek lyánykérésemhez ?•* — ,Van , 
kedves sir! van némi köze !4 válaszolt sir David mindig el
fogultabban. .Először, lyányom még igen fiatal, másodszor 
most aggasztó időben elünk —4 „Bocsánat , hogy szavába 
vágok !4* monda Reginaid kissé hevesen. „Lehetetlen, hogy 
ezek legyenek az okok, mellyek önt egyezése megtagadá
sára bírják , kérem tehát, szóljon a’ dologról egészen nyíl
tan /4 — Legyen hát,  s ir ,  mivel önnek úgy tetszik— de 
ne legyen sértve ; ön kissé heves minduntalan1 raondá Pro
vost lord késedelmezvc. .Pere — ha elveszti —-4 „Tönkre 
juttatott, véli ön !44 előbbi hévvel kiáltott a’ fiatal f ér f i . De 
a’ per részint nincs még elvesztve—44 ,Mint ha »1 volna 
vesztve, mihelyt Durin lord elnököl a’ törvényszéknél* fél— 
benszakitá öt amaz. — ,,Legyen h á t ! Annyim mégis ma
rad, hogy Flora szegény igényeit—4‘ .Igen, szerelem és 
kunyhó ! Tudjuk kiáltott sir David. ,A’ szerény igények 
ritkán élik túl a ’ mézes heteket , ezek pedig elég rövid 
időig tartanak. Nem, sir Reginaid, ön szerelmesként be
szél , én ellenben szerelmes nem vagyok és beszélek, mint 
jogtudós és férfi, kinek lyánya jövendőjéről gondoskodni 
kötelessége. Az más volna, ha gazdag volnék , de én sze
gény vagyok ’s igen csalatkoznék ön , ha ellenkezőt hin
ne.4— .»Szemeim előtt csak Flora nemes szive , szép lelke» 
személye szereire méltósága, nem pedig vagyona lebegett4* 
viszonzá Reginaid , akaratlanul mosolygva a’ beszélő utol
só szavain , ki Jedburghban leggazdagabbnak tartatott.— 
„Szép elvek! nemes vélemények! Vajha illyenek volnának 
minden fiatal űréi , kik a’ lyány neve utáni kérdezősködés- 
bez mindig e ’ másik kérdést teszik: mije van? mint ament 
miatyánk után !• mondá sir David, szemeit égre emelve. / S  
mivel ön, érdemes fiatal férfi, meggyőződheted, hogy én 
vagyontalan ember vagyok’s a’ dolog helyzetének ismére- 
téból azon meggyőződést merítem , hogy pervesztés után 
önnek szinte mije sínes; és igy méltányos lesz ön átlátni, 
hogy a’ per kimeneteléig fölfüggesztem válaszomat önnek, 
előttem különben igen becses ajánlatára.4 — Reginaid min
den törekvése, más véleményre bírni Provost lordot, hasz
talan volt, igy mélyen megszomorodva elhagyó végtére há
z á t , nem sokara pedig, de Florávali beszélgetés után , a’ 
várost is

Néhány nap múlva történt, midőn a’ fiatal férfi Annan- 
daleben, Grahaus-vár régi-csarnokában szerfölött ingerül
ten fe l’s alá járt. Kezében oklevelet tartott, mcllyre ko
ronként cgyegy pillanatot vete ’s végre a’ terem közepén meg 
á l l t ’s nagy cserasztalra hevesen veté azt. .Tönkre vagyok 
juttatva! Lawrienek igaza volt!; kiálta. , Atyám szerencsét
len könnyelműsége , a’ s*atustanáos szembetűnő szándéka , 
egy  vagy más utón imgrontani ligve elleneit, mindkettő 
egyesül pöröm veszélyessé tételére. Mindamellett volna még 
reményem megnyeréséhez, de Durin elnöklend a’ tanako
dásoknál ’s tönkre vagyok tétetve. — Vajha , vajha úgy vol
na!4 szóla azután , a’ teremben újra fel ’s alá járva. ,Va- 
gyonom maradéka nekem elegendő volna , vagy Franczia- 
országba mennék , mellynek szolgálatában annyi sok nemes 
skót él — de Flora, Flora!4 Egy pár tiszta köny gördült 
az ifjú könnyeden elbarnultarczán alá. Gyorsan lctörlé azo
k a t , midőn szolga lépett be . jelentő, hogy egy clanfi, ki 
néhány, különösen szép halat ’s egy kosár szamóczát ho
zott, beszélni kíván vele ,Add neki ezt4 — néhány pénz-
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darabot nyújtott a’ szolgának — »köszönd meg nevembsa ’s 
utasitpd el*— boszúsan monda Reginaid.— „Hat gyermek 
van ve!e ’s azt mondja , hogy életét szabadit» m e g ö n ’sigy 
látnia kell önt ’s megköszönnie önnek“ Wszonzá késede
lemmel a’ szolga.— ,Ugy bocsásd be; felélt a’ lovag’s né
hány perez múlva felnyílt az ajtó. Azon férfi, kit a’ jed- 
burghi tömlöczból ismerünk, hat vidor gyermektől, kikkö- 
zül a’ legnag/obhik kevéssel lehetett idősb tiz évnél, kör
nyezteivé lépett a’ szobába. ,.Ez azon féríi“ kiáltott a’ lo
vagra mutatva, „ki atyátok é le té t,  nem, lelkét is meg
szabadná !“ és szemeiből könyűk omlanak és sötét szaká- 
lába folytak. „Jertek . gyermekim , fogjuk át térdeit!“ Bár- 
mint törekvék is ezt meggátolni a’ lovag , törekvése hasz
talan volt. „Engedje meg lábainál mindig térdelnem ! ‘ ki- 
álta. ».Nyomorom majd latorrá tön vala. Megmentvén ön él
temet, azon föltétet ébreszté föl bennem, hogy inkább min
dent tűrjek, mint újra gonosztevővé legyek:1*— ,Ha jobb 
sorsra segíthetlek, mondd meg szahadon* szólt a’ lovag, föl
emelve a’ férfit és a’ szép fiúk szőke fürtű fejeit, kik nyá
jasan néztek rá nagy kék szemeikkel, simogatva. — „Hely
zetem nem ollyan rósz már !“ felelt az előbbi. „Most ismét 
dolgozhatom , hogy magamat ’s fiaimat tápláljam. Ez lehe
tetlen volt, raig nőm üdülésre kilátás nélkül segélytelenül 
fekvők kórágyán ; isten magához vévé már szegényt.“  — 
»Neked mégis dolgot adand derék férfiakká nevelni kisde
deidet1 megilletódve szólt a’ fiatal férfi. ,Ha van valami 
kívánságod, mondd m e g 1 — ,.Nekem, s i r ,  csak egy óhaj
tásom van“ legnagyobb megindulással felelt a’ férfi észre- 
vevén Reginaid részvétét, „Isten bocsásson meg érette. 
Óhajtásom a z ,  hogy önt megmenteni, vagy legalább sze
rencsés volnék , önnek igazi szives szolgálatot tenni.“  — 
,Ej‘ mondá a’ lovag, akaratlanul mosolygvaa’ férfi §zende- 
ségén , ,a’ szükség már nyakamon , de a’ segély lehetetlen
sége is /  — „Micsoda?“ örömtelve kiáltott amaz ,,ön szük
ségben van? Van sürgető óhajtása? A h . drága s i r ,  én 
szegény és csekély ember vagyok u g y an ’s együgyüsége- 
met könnyen rósz néven vehetné ön, mindazáltal kénytelen 
vagyok önt k é rn i , mondja meg, mi kínozza önt? Tán pénz
ben lát fogyatkozást?11 mondá félhangosan, „Ismerek ciá
nunkban néhány izmos ficzkót, egy kis kirándulást teszünk 
túl a’ határokon, ott f e k e t e p é n z t  (adó marharablás el
len) szedünk ’s azt önnek hozzuk. Erre ugyan gonosz bün
tetés van most szabva , de arra nem jöhet a’ dolog, ha ön 
szükségben van.“ —* ,Ej , ej , \  ilmos ! hát ez föltéfed , hogy 
megjobbulsz ?‘ nevetve mondá a’ lovag. — „Hiszen néhány 
év előtt“  megszégyenülve mondá a’ férfi , „nagy urak is 
kirándultak illyen pénzszedésre; az semmi lopás.“ — ,Xem 
pénz az , mi nekem hijányzik’/  sóhajtva mondá a’ lovag, 
mialatt fejét rázta. — , Megsértő önt valaki ?“ felpattant 
amaz mareznna örömmel .,Sz. Bennetre ! feje nem lesz biz
tos kardom és gyilkom-előtt. E ’ mellett egyebet nem teszek, 
mint kötelességemet/1 — .Nem, az sem! ’S te rajtam nem 
segíthetsz1 szólt Reginaid. — ,,Ki tudja, s i r ,  ki tudja!*1 
makacsul kiáltott amaz. „Bocsánat, lo v ag , de az előkelők 
néha nem látják az t ,  mi előttünk középszerűek előtt igen 
egyszerűnek látszik. Miként van Edinburghan , hol legújab
ban valék ! Ott mindenki csak isten beszéde , ima és zsol
tárok , egyetértés, kibékülés, király és törvény iránti tisz
teletről beszél ’s fogadok, hogy a’ koronát le fogják imád
kozni és énekelni a’ király fejéről és szerencse lesz , ha 
törvényt nem hoznak , melly őt kiűzi az országból vagy még 
roszabbat határoz felőle. Épen a z é r t ,  drága ur, igen igen, 
amúgy szivemből , kérem, mondja meg nekem, szegény 
«gyügyü embernek , mi kínozza önt ? Miért nem lehetne az 
isten akarata, hogy eszköz , melly önön segíthetne, vagy 
jó  tanács, melly önnek hasznos volna, jusson eszembe? 
Hiszem az ur a' gyöngékben e rős ,  mint papunk nem r é g ,  
midőn istennek megszabadulásomért hálákat adva ’s önért 
imádkozva templomban voltara, oily szépen megmagyaráz». 
Hiszem Dániel oroszlánveremböl ’s ama férfiak forró keraen- 
czéböl szabadultak ki és — sz. Vidre ! — ollyan oroszlánnal

szeretnék kardommal ügyet végezni, haönt körmei k ö z t  tar
taná ’s nekem a’ kemencze sem volna forró, habár jó skót 
cserfával füttetnék is be “ — Reginaid nem szánhatá el ma
gát megtagadni szegény embertől kérelmét ’s ámbár azt e- 
gészen hasztalannak , sőt fogalmát tulhaladónak ta r tá , el
beszélő neki kevés szóval, miszerint sokat kell vesztenie . 
ha Durin lord elnüklend perében, melly ezen meg ezen na
pon fog Jedburghban elhatározás alá vétetni. Reginaidnak 
akaratlanul is mosolygnia kelle , mi.dűn beszédét a’ férfi fi
gyelem ’s feszültséggel , minőt csak ügyész fordíthat a’ 
legbonyolultabb perügy előadására , ballgalá. Azt vélé ter
mészetesen, hogy szemeit végtére is megszégyenülve le-  
sütendi megváltván, hogy erejét múlja olly ügyben , melly 
körével minden viszonyon kivül á l l ,  a’ lovagnak némileg 
használhatni — Nemez volt azonban az eset. Minél többet 
beszélt a’ lovag , annál elégültebb volt a’ férfi arcza, annál 
nagyobb tetszéssel inte fejével. , ’S nem több az egész ?; e -  
gész örömmel kiálta végtére , elvégezvén beszédé; a ’ lo
vag. ,VoIt is oka min búsulnia! Én bizonyossá tesz em önt , 
hogy a’ pert — mint ö reg ,  veres orrú sheriffünk mondani 
szokja— dob ’s trombitaszóval megnyeri/ — „Micsoda ?“ 
szólt a' lovag, azt vélve , hogy amaz meg nem értőét. „Itt 
bonyolult esetről van szó—11 ,MelIyet ön meg fog nyerni! Az 
bizonyos1 határzottan kiáltott amaz. ,Bízza ön magát reám. 
Az Ítélet mintha mar zsebében volna/ — „Nincs eszed!“  
egészen csodálkozva viszonzá a’ lova?. — Mondd meg csak, 
minő eszközzel lehetne— “ , Az eszköz enyim. a’ lehetőség 
— nem,  a ’ bizonyosság— öné!1 kiáltott Armstrong Vilmos. 
,De mitse kérdjen tőlem . sir , a’ becsületet, hogy önnek 
szolgálatot tehettem —  ez fájdalom olly könnyű, csekély —  
magam akarom kigondolni ’s végrehajtani. Az itélethozás 
napján csak jelenjék meg ön Jedburghban nyugottan , addig 
pedig legyen vig és jó kedvű.“ —  Reginaid azt vélé , hogy 
a’ nem rég kiállott balálaggodalom ’s hoszszu ínség valami 
zavart okozott a’ szegénynek fejében ’s némi tréfálás után 
biztosítása fölött vidoran ’s gazdagon megajándékozva bo- 
csátá öt el. (Folyt, következik.)

Földrengések az Antillákon.
Az Antillák, mint tudva van, mintegy öt évőta ret

tenetes földrengéseket szenvedtek, mellyek közül névsze- 
rint az 1843ki febr. 8kai mégfris emlékezetben van, az t. i., 
melly Poin t-á - Pitre városát Guadeloupe szigetén elpusztitá. 
Egy szemtanú e’ borzasztó eseményt most igy Írja le : A vá
rosnak akkor 18,000 lakosa volt 2500 házban , mellyek közül 
csak 200 vala fából építve. Méltán a’ legvirágzóbb városak 
egyikének tartatott egész Nyűgöt- indiában. A’ földrengés 
előtti este épen valamelly nagy tánczvigalom tartatott ’s még 
igen sokan ennek fáradalmait pihenők ki. Az assysek törv.- 
széke együtt ült ;  az első vendégfogadó idegenek ’s kör
nyékbeli ültetvényesekkel tömve volt, míg a’ kikötőben ’s 
utczákon az üzlet és kereskedés szokott utján zsibongott. 
11 óra előtt 25 perczczel egyszerre valamelly tompa, görgő 
zaj hallatszék, hasonló a’ távol mennydörgéshez * a’ tenger 
hathatósan a’ parthoz csapódék ; a’ fold görcsösen emel
kedők és sülyede, mint ha nehéz nagy lélekzetet venne ; 
több helyen hasadékokat kapott, raellyekból viz íört elő. 
Ugyanazon pillanatra valamennyi kőház volt, mindöszsze- 
rogyott ’s mintegy ötezer ember temetteték borzasztó rom
jai alá. Ezzel azonban még a’ pusztításnak nem vala vége ; 
alig hogy a ’ föld megszűnt ingani, különböző helyeken egy
szerre tűz ütött k i ’s a’ még életben maradt emberek annyi
ra megzavarodtak, hogy egyetlen ház sem mentetheték meg 
a’ lángoktól ’s rövid idő alatt egy lángtenger boritá az égés» 
kőhalmazt. Apák szaladoztak idestova , kétségbeesve gyer
mekeiket keresők, gyermekek anyjaikért kiáltozának, anyák 
férjeiket ’s ezek feleségeiket. Gazdagok és szegények , fe
hérek és feketék, urak és rabszolgák mindnyájan egy nagy 
óriási sírban fekvőnek öszszezúzatva, öszszeégve. Éhez 
a’ rablás és gyilkolás zavara i! — Az érző ember csak bor
zadva fordulhat el az iszonynak illy képeitől!
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